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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

16 stycznia 2007 r.

 radykalne rozwi¹zanie

20 wolontariuszy do puszek zebra³o 8 398,57z³,
w tym by³y równie¿ pieni¹dze zebrane w szko³ach w kwocie 1 231,22 z³.
Na aukcji zlicytowano przedmioty na sumê
773z³.
(V1801)

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!

CENTRUM HANDLOWE

Wariacje na temat wiêtego
Miko³aja wg Marka Pacyñskiego

Redakcja

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

w godzinach 1200 -1700
(we wtorek nieczynna)

(V79703)

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

Cena 1,40 z³

Parkingi w centrum

W Olecku zebrano
10 147,38 z³
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Burmistrz Wac³aw Olszewski z³o¿y³ podczas spotkania w
Starostwie propozycjê przejêcia czêci dróg powiatowych na
mienie gminy. W gronie tym znalaz³y siê dwa kompleksy,
które maj¹ byæ remontowane w najbli¿szym czasie. S¹ to ul.
Kasprowicza i Rzenicka oraz Chopina i Lena. Dwie pierwsze stanowi¹ zakoñczenie newralgicznego po³¹czenia targowicy miejskiej z ulicami Kociuszki i alej¹ Zwyciêstwa. Drugi
kompleks, to po³¹czenia komunikacyjne z nowym cmentarzem
komunalnym. W myl koncepcji ulica Lena zostanie kompletnie wyremontowania i przed³u¿ona a¿ do nowego cmentarza. Projekt ten przewiduje równie¿ po³¹czenie ul. Lenej z
Chopina tak, aby ta pierwsza nie by³a ulic¹ lep¹. Ostateczna
decyzja w tej sprawie zostanie podjêta w przeci¹gu nadchodz¹cego tygodnia.
W chwili obecnej opracowywany jest przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej tych remontów.
Na tym samym forum Burmistrz z³o¿y³ propozycjê, aby w
centrum Olecka, wokó³ placu Wolnoci, wprowadziæ ruch jednokierunkowy. Ca³oæ rozwi¹zañ komunikacyjnych ma byæ
zaznaczona znakami poziomymi w formie linii ci¹g³ych. Takie
rozwi¹zanie pozwala na to, by wokó³ placu po obu stronach
jezdni umiejscowiæ parkingi oznaczone cile liniami. Rozwi¹zanie to przewiduje równie¿ znaczne ograniczenie szybkoci
do 30 kilometrów na godzinê.
C.d. na s. 12.

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

 9 stycznia o 16.33 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ skutki wypadku drogowego w okolicach Nowego M³yna.
 9 stycznia o 22.45 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ plamê oleju z jezdni ul.
Zielonej.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski

Wypadek

9 stycznia oko³o 16.25 na drodze z
Wieliczek do Nor w okolicach Nowego
M³ynu dosz³o do wypadku drogowego.
Czterdziestoomioletnia Gra¿yna ¯. Kieruj¹ca Citroenem w trakcie, gdy by³a
wyprzedzana przez VW Passat skrêci³a
nagle na lew¹ stronê jezdni i uderzy³a w
prawy bok wyprzedaj¹cego j¹ auta.
W wyniku zderzenia czterdziestoczteroletni mieszkaniec E³ku z obra¿eniami krêgos³upa trafi³ do szpitala w E³ku.
Po badaniu na trzewoæ okaza³o siê,
¿e kieruj¹ca Citroenem kobieta mia³a we
krwi 1 promil alkoholu.

PIJANI KIEROWCY

 12 stycznia oko³o 18.10 policjanci zatrzymali w D¹browskich fiata 126p. Kieruj¹cy nim dwudziestoomioletni Marian H. (mieszkaniec gm. Olecko). Mie³
on we krwi 1,6 promila alkoholu.
 13 stycznia oko³o 11.10 zatrzymano na
ul. Zamkowej VW Golfa, którym kie-

Z³odziej z³apany

9 stycznia z pomieszczeñ studia urody przy ul. Sk³adowej skradziono torebkê damsk¹ wraz z dokumentami i pieniêdzmi. Straty poszkodowana okreli³a na oko³o
500 z³otych.
Ju¿ nastêpnego dnia policjanci zatrzymali sprawcê kradzie¿y, którym okaza³ siê dwudziestodwuletni mieszkaniec
gm. Kowale Oleckie.
Sprawca przyzna³ siê do kradzie¿y.
W trakcie przes³uchania przyzna³ siê on
jeszcze do kradzie¿y torebki w Pañstwowej
Szkole Muzycznej. Tam wewn¹trz by³o
tylko 50 z³otych. Wskaza³ równie¿ policjantom miejsce ukrycia torebek. Pieniêdzy
jednak nie odzyskano, gdy¿ z³odziej zd¹¿y³
je wydaæ.

Posiedzenie Komisji Bud¿etu, Finansów
i Gospodarki Rady Powiatu w Olecku
Porz¹dek obrad:
1. Zapoznanie siê ze struktur¹ organizacyjn¹ Powiatowego Zarz¹du Dróg w
Olecku, zakresem wykonywanych prac
i zadañ. Analiza zasadnoci funkcjonowania jednostki.
2. Wspó³praca powiatu z organizacjami
pozarz¹dowymi.

3. Analiza materia³ów na sesjê.
4. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
5. Przyjêcie protoko³u z ostatniego
posiedzenia komisji.
Przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu,
Finansów i Gospodarki
Jaros³aw W. Kuczyñski

Obwodnica na Siejniku w fazie projektu

Nowa nitka
wodoci¹gu

STACJA PALIW Rarytas

ul. E³cka 4
Na miejscu: myjnia, sklep,
hotel i bar
(V70709)

Ukoñczono projekt budowlany na sieæ
wodoci¹gow¹ i kanalizacyjn¹ obejmuj¹cy swym zasiêgiem Jaki, Dobki oraz Rosochackie.

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

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

(V69310)

PALIWA
NAJWY¯SZEJ
JAKOCI

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

18.01.2007r., godz. 13.00.

Zosta³ ukoñczony projekt budowlany dotycz¹cy budowy ulicy osiedlowej
- og³osi³ na IV sesji RM Burmistrz Wac³aw Olszewski.

rowa³ czterdziestosiedmioletni Józef Sz.
(mieszkaniec gm. Wieliczki). Mia³ on
we krwi 0,6 promila alkoholu.
 13 stycznia oko³o 16.30 patrol policji
zatrzyma³ do rutynowej kontroli fiata
126p. Okaza³o siê, ¿e prowadz¹cy pojazd trzydziestoomioletni Zdzis³aw G.
Ma we krwi 2 promile alkoholu. Do
zdarzenia dosz³o w Dunajku.

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

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:
 Teresa Fiedorowicz
 Alicja Jab³oñska
 Witold Janicki
 Piotr Klejment
 Marek Nowak
 Jacek Tokarzewski
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)

OLECKI TERMINARZ

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Owiaty
i Bezpieczeñstwa Rady Powiatu

wystawy sta³e

TRAGICZNY WYPADEK
dwie osoby zginê³y

Fot. Boles³aw S³omkowski
14 stycznia o godz. 2.30 dosz³o w
Kowalach Oleckich do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. 23-letni mieszkaniec gm. Olecko Pawe³ Z., jad¹c z nadmiern¹ prêdkoci¹, niedostosowan¹ do
warunków drogowych, z nieustalonych
przyczyn zjecha³ na lewe pobocze, uderzy³ w pieñ po ciêtym drzewie, a nastêpnie w przydro¿ne drzewo. Uderzenie by³o tak silne, ¿e drzewo wbi³o siê
do po³owy auta. Samochód Audi uleg³

ca³kowitemu rozbiciu. W wypadku zgin¹³ kierowca i 31-lerni Mariusz D., mieszkaniec gm. Kowale Oleckie. 18-letnia
pasa¿erka Ewa F., mieszkanka gm. Olecko, z bardzo ciê¿kimi obra¿eniami zosta³a odwieziona do szpitala w Suwa³kach.
Od wszystkich uczestników wypadku pobrano krew na sprawdzenie obecnoci alkoholu.
Bezporednie przyczyny wypadku
bada policja.






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

Tel.

0-600-404-325

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

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

(K802)

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

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)
- mija termin nadsy³ania zg³oszeñ do
udzia³u w Konkursie o lad (szczegó³y TO2/471, s. 17)
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
(V73207)

4. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
5. Przyjêcie protoko³u z poprzedniego
posiedzenia komisji.
6. Rozpoznanie potrzeb jednostek organizacyjnych w powiecie oleckim  odwiedziny jednostek (PCPR, ZSLiZ).
Przewodnicz¹cy Komisji Zdrowia,
Owiaty i Bezpieczeñstwa
Miros³aw Matusiak

8.00-15.00  Wystawa fotografii Stanis³awa Wosia, Galeria Prawdziwej Sztuki
im. A. Legusa, plac Wolnoci 22

(V702)

- 17.01.2007r., godz. 13.00

Porz¹dek Obrad:
1. Informacja o realizacji programu wspó³pracy powiatu z organizacjami pozarz¹dowymi dzia³aj¹cymi na terenie
powiatu za rok 2006.
2. Analiza struktury szkó³  rozmieszczenie oddzia³ów wg specjalnoci (klasy
sportowe).
3. Analiza materia³ów na sesjê.

!
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Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

"
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Postulaty radnych

Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej radni zaproponowali, by wspólnie
z powiatem zakupiæ fotoradar dla oleckiej policji. Równie¿ w postulatach pad³y propozycje, ¿eby jak najszybciej rozwi¹zaæ problemy komunikacyjne w miecie. Miêdzy innymi: wprowadzenie znaków
poziomych na wszystkich ulicach (w pierwszym rzêdzie na jezdniach placu Wolnoci). Zbudowaæ ma³e ronda na skrzy¿owaniu placu Wolnoci z ul. Kolejow¹ i
Nocznickiego oraz alejami Wojska Polskiego i Kolejow¹.
Z relacji Burmistrza dowiedzielimy
siê, ¿e Komendant Wojewódzki na zapytanie o radar dla oleckiej policji odpowiedzia³, ¿e w 2007 nie bêdzie rodków by takie urz¹dzenie do Komendy
powiatowej trafi³o. Natomiast miasto
przeznaczy 10.000 z³otych na potrzeby

policji. Fotoradar jest jednak du¿o, du¿o
dro¿szy.
W swej odpowiedzi Burmistrz poruszy³ równie¿ sprawê parkingów i parkowania w miecie. Wspomnia³ o wczeniejszym pomyle  o zbudowaniu nowych
takich miejsc na wschodniej pierzei placu Wolnoci (okolice wylotów ulic 1 Maja
i Grunwaldzkiej). W miejscu tym jezdnia
placu jest bardzo szeroka i parkingi takie mog³yby z powodzeniem powstaæ.
Zaznaczy³, ¿e nale¿a³oby zmniejszyæ prêdkoæ na ca³ym placu do 40 kilometrów
na godzinê. Wspomnia³ równie¿, ¿e miasto wielokrotnie zwraca³o siê do Zarz¹du Dróg Krajowych, pod nadzorem których jest aleja Wojska Polskiego, o zamontowanie na skrzy¿owaniu z ul. Kolejow¹ wiate³ lub zbudowaniu ma³ego
ronda. W roku 2006 probê w tej sprawie miasto wys³a³o na pocz¹tku grudnia.

Nowe so³ectwo w oleckiej gminie

23. uchwa³¹ Rady Miejskiej podzielono so³ectwo D¹browskie na dwie jednostki
administracyjne. Na wspóln¹ probê so³tysa D¹browskich i mieszkañców powo³ano so³ectwo D¹browskie i D¹browskie II.
W sk³ad so³ectwa D¹browskie wchodz¹ miejscowoæ D¹browskie, osada Kolonie D¹browskie oraz Pieñki. Nowe so³ectwo stanowi obszar osada D¹browskie.
Za uchwa³¹ g³osowa³o osiemnastu radnych przy jednym g³osie wstrzymuj¹cym.
Konsekwencja uchwa³y by³o uchwalenie statutu so³ectwa. Tê uchwa³ê podjêto
jednog³onie.

Nowy projekt
zagospodarowania
przestrzennego

Trwaj¹ prace projektowe dotycz¹ce planu zagospodarowania przestrzennego dotycz¹ce czêci miasta po³o¿onej pomiêdzy ulicami 1 Maja, placu
Wolnoci, Grunwaldzk¹, Jagielloñsk¹,
M³ynow¹, Wodn¹ i Leg¹. Plan zagospodarowania jest równie¿ zmieniany
w obrêbie jeziora Dobskiego. W chwili
obecnej uzgadnia siê sporz¹dzone projekty z ró¿nymi instytucjami nadzoru.
Projekt zostanie wkrótce wy³o¿ony
do publicznej oceny. Bêdzie to okres
21 dni.

Premia
za nauczanie
zawodu

Gmina wyp³aci dofinansowanie czterem pracodawcom, którzy prowadzili na
jej terenie przygotowanie zawodowe dla
m³odocianych pracowników w 2006 roku
w wysokoci 22.715,52 z³otych. Przygotowanie odby³o szeciu uczniów.

Spotkanie
ze zwi¹zkami
zawodowymi

21 grudnia Burmistrz Wac³aw Olszewski
spotka³ siê z przedstawicielami zwi¹zków
zawodowych dzia³aj¹cych w placówkach
owiatowych podleg³ych gminie: Zwi¹zkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ
Solidarnoæ.
Celem spotkania by³o uzgodnienie
zmian do ponadzak³adowego uk³adu zbiorowego pracy dla pracowników nie bêd¹cych nauczycielami, a zatrudnionych w
szko³ach podstawowych, gimnazjach i
przedszkolu.

Przetarg
na dostawê paliwa

14 grudnia zasta³ rozstrzygniêty przetarg na dostawê paliwa dla taboru samochodowego gminy Olecko. Dostawc¹ paliwa bêdzie firma Adama Koz³owskiego
(aleje Lipowe).

Aleje Lipowe

Ukoñczono projekt budowlany na
modernizacjê drogi dojazdowej na zapleczu alei Lipowej.

Spotkanie wójtów
z burmistrzem

Na ostatnim spotkaniu ustalono, ¿e
wspólnie zostanie wybudowane schronisko dla zwierz¹t.
Schronisko bêdzie mieci³o siê w
pobli¿u Terenów Aktywnoci Gospodarczej na zapleczu wysypiska mieci. Jest
to teren w³aciwie ju¿ uzbrojony. W chwili
obecnej nie ma mo¿liwoci pozyskania
rodków zewnêtrznych na budowê schroniska. Budowa takiego obiektu to koszt
rzêdu 600-700 tysiêcy z³otych.
Stosobne porozumienie pomiêdzy
gminami zostanie wkrótce podpisane.
Ustalono, ¿e partycypowanie w budowie i prowadzeniu schroniska bêdzie
proporcjonalne do iloci mieszkañców
gminy. Tak wiêc na Olecko spadnie gro
kosztów.
Nie trzeba jednak przypominaæ jak
potrzebne jest tego typu przedsiêwziêcie. Szczególnie problem bezpañskich psów
narasta po wakacjach oraz po jarmarkach.
W obu przypadkach zarówno turyci, jak
i rolnicy pozostawiaj¹ swoje psy w miecie i odje¿d¿aj¹.
W chwili obecnej koszt utrzymania
psów z Olecka w schronisku w Bystrym
ko³o Gi¿ycka wynosi 100 tysiêcy z³otych
rocznie.
Ponadto na spotkaniu ustalono, ¿e
ka¿da z gmin przed³o¿y do starostwa swoje
propozycje dotycz¹ce inwestycji drogowych. Propozycje maj¹ byæ przed³o¿one
do 10 stycznia.
Propozycja gminy oleckiej jest taka,
aby nie pomagaæ finansowo Starostwu,
a przej¹æ czêæ zadañ drogowych. Polega³oby to na przejêciu niektórych powiatowych ulic i ich wyremontowaniu
we w³asnym zakresie pozyskuj¹c rodki
od wojewody i z Unii. Starostwo za
wykona³oby czêæ w³asnych ulic.
Propozycjê tak¹ po skonsultowaniu
z komisj¹ planowania Rady Miejskiej
przed³o¿y³ Starostwu Burmistrz Wac³aw
Olszewski.

Ekspertyza

Architekt z Suwa³k robi ekspertyzê
dotycz¹c¹ celowoci przebudowy starego szpitala na przychodnie zdrowia.
G³ównym zdaniem rzeczoznawcy nie jest
samo ustalenie kosztów, a zasadnoæ
przebudowy pod wzglêdem technicznym. Informacja ta zostanie przed³o¿ona burmistrzowi do koñca stycznia.
Przebudowa, budowa czy remont
dotychczasowej przychodni musi dostosowaæ j¹ do wymogów Unii Europejskiej i to jest podstaw¹ przeprowadzenie tej ekspertyzy.

#
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Policja opublikowa³a dane statystyczne dotycz¹ce ubieg³ego 2006r.
Na konferencji prasowej Komendant
Powiatowy Policji Rafa³ Klauza przedstawi³ dane statystyczne dotycz¹ce ubieg³ego roku.
Wed³ug statystyk iloæ wszczêtych
postêpowañ nieznacznie zmala³a w ka¿dej z objêtych statystyk¹ kategorii. Jeli za chodzi o wykrywalnoæ, to wzros³a ona we wszystkich podstawowych
kategoriach przestêpstw.
W 2006 roku wszczêto 1142 postêpowania wstêpne. I tak: w³amania to 107
postêpowañ, kradzie¿e 227, rozboje 13,
za bójki i pobicia to 29 postêpowañ.

Nie zanotowano ¿adnej kradzie¿y samochodu, za a¿ 71 razy dosz³o do uszkodzenia mienia olecczan.
Wykrywalnoæ to statystyczne 76,4%.
W³amania  46,7%, kradzie¿e  40,8%,
rozboje  80%, bójki i pobicia to 84,2%.
Uszkodzenie mienia 44,6%. Spad³a za
wykrywalnoæ przestêpstw zwi¹zanych
ze sprzeda¿¹ i u¿ywaniem narkotyków.
Mimo, ¿e spad³a wykrywalnoæ w stosunku do 2005 roku, to i tak jest najwy¿sza z prezentowanych kategorii i
wynosi 91,2%.
Podsumowuj¹c osi¹gniêcia oleckiej
policji
trzeba zaznaczyæ, ¿e rok 2006 rozKomendant Rafa³ Klauza
poczê³a ona rywalizacjê z 16. pozycji,
by na koniec roku wyjæ na 11. miejsce.
Znaczny wzrost dzia³añ nast¹pi³ równie¿ w dziedzinie wy³apywania nietrzewych kierowców. W roku 2006 zatrzymano za jazdê na podwójnym gazie 513 kierowców, o 217 wiêcej ni¿ w 2006. Policjanci wypisali 3440 mandatów na sumê
Dokoñczenie ze s. 1.
427.530 z³otych. W 2005 by³y to 2449 mandaty i 313.340 z³otych. Za same tylko naruszanie spokoju wypisano 1044 manW newralgicznych punktach projekt przewiduje umiejscodaty.
wienie sztucznych garbów zmuszaj¹cych do ograniczania prêdW wypadkach drogowych w 2006 roku zginê³o siedem
koci.
osób.
Rozwi¹zanie to przewiduje równie¿ przeniesienie wszystDane statystyczne obrazuj¹ tylko liczbowe wyniki dzia³alkich postojów taksówek na alejkê asfaltow¹ w parku. Ca³oæ
noci policji i s¹ raczej potrzebne do specyficznych rozliczeñ
rozwi¹zania daje zwiêkszenie iloci miejsc parkingowych o
poszczególnych komend powiatowych. Nie obrazuj¹ one naco najmniej piêædziesi¹t.
tomiast tego, co s¹dz¹ o bezpieczeñstwie olecczanie. Gdyby
Jest to najprostsze i najmniej kosztowne z rozwi¹zañ kowiêc kto w Czytelników chcia³ zabraæ w sprawie bezpieczeñmunikacyjnych w miecie.
stwa g³os, Tygodnik Olecki chêtnie udostêpni swoje ³amy.
Uwa¿am, ¿e nale¿a³oby mocno uczuliæ policjê, aby naTekst: Marek Borawski
uczy³a kierowców w³aciwego parkowania. Uwa¿am, ¿e naFot.: Marek Pacyñski
wet w chwili obecnej, gdyby kierowcy parkowali odpowiednio, by³oby znacznie wiêcej miejsca. By³oby te¿ znacznie bezpieczniej - stwierdzi³ Burmistrz.

Parkingi w centrum

* 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

(V102)

(V77105)

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

Promocja bojlerów
GALMET
 do 15% rabatu

(V78549)

LAS I OGRÓD

(V68810)

 radykalne rozwi¹zanie

$
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Fot. Boles³aw S³omkowski
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Fotoreporta¿  Boles³aw S³omkowski

&
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Gratka dla nastolatka  XI edycja
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i
m³odzie¿y szkó³ podstawowych, gimnazjów i rednich powiatu olecko-go³dapskiego, a odbywaæ siê bêdzie w
trzech kategoriach wiekowych:
(I kategoria: klasy I-IV , II kategoria:
klasy V-VI oraz I-II gimnazjum, III kategoria: klasa III gimnazjum i szko³y
rednie)
2. Zakres konkursu  repertuar dostosowany do wieku wykonawcy, wy³¹cznie w jêzyku polskim.
3. Eliminacje do konkursu odbêd¹ siê w
dniu 28.02.2007r. o godz. 10.00 w sali
widowiskowej ROK MG.
4. Zg³oszenia: do dnia 30 stycznia 2007
r.  Regionalny Orodek Kultury w
Olecku Mazury Garbate, Plac Wol-

noci 22, pokój nr 14, tel. (0*87) 520
20 59. W dniu 29 stycznia o godz. 15:00
odbêdzie siê spotkanie organizacyjne
w sali widowiskowej ROK MG.
Uwaga! Bior¹cy udzia³ w konkursie winien posiadaæ pó³playbeck piewanego utworu lub akompaniament.
5. Sporód wszystkich zg³oszonych w
drodze eliminacji do koncertu fina³owego dopuszczonych zostanie 15 uczestników. Pó³fina³ odbêdzie siê w kwietniu 2007 r
6. Finalici z poprzedniej edycji Gratki
dla nastolatka dopuszczeni bêd¹ do
pó³fina³u bez przes³uchañ.
7. Podczas eliminacji uczestnik prezentuje jeden utwór, natomiast podczas
koncertu fina³owego  dwa utwory w

PEGAZ 2003 - edycja 2007r.

Program zatwierdzony do realizacji uchwa³¹ nr 4/2003 Rady Nadzorczej Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych z dnia 25 marca 2003
roku z pón. zm.
Pomoc w aktywizowaniu osób niepe³nosprawnych poprzez likwidacjê barier
transportowych
i w komunikowaniu siê, obejmuje trzy obszary:
A. Pomoc w zakupie i monta¿u oprzyrz¹dowania do samochodu osobowego.
B. Pomoc w zakupie sprzêtu komputerowego.
C. Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napêdzie elektrycznym.
Szczegó³owe informacje na temat Programu i druki wniosków mo¿na uzyskaæ
w Warmiñsko  Mazurskim Oddziale PFRON, Starostwie Powiatowym w Olecku
( ul. Kolejowa 32, pok. nr 3 ) oraz na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl

KoLOs  Reaktywacja

W Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Jana
Kochanowskiego w Olecku grupa przedsiêbiorczej m³odzie¿y skorzysta³a z szansy, jak¹ daje konkurs grantowy Pracowni
Umiejêtnoci i z³o¿y³a wniosek o dofinansowanie swojego projektu. OneiOn  bo
tak¹ nazwê przyjêli licealici  dzia³a pod
opiek¹ nauczyciela Micha³a Kamiñskiego.
W ramach dzia³añ dofinansowanego projektu grupa organizuje warsztaty dziennikarskie, które prowadziæ bêd¹ pan Marek
Borawski oraz nauczyciele liceum Katarzyna
Kamiñska i Józef Kunicki. Wiedzê zdobyt¹ podczas tych warsztatów uczniowie wykorzystaj¹ do zreaktywowania szkolnej
gazetki KoLOs. Zwieñczeniem ich dzia³añ bêdzie wycieczka do Warszawy, podczas której zwiedz¹ siedzibê ogólnopolskiego

radia i gazety. Uczniowie wchodz¹cy w
sk³ad grupy OneiOn swoj¹ przysz³oæ
wi¹¿¹ ze studiami humanistycznymi, a projekt
ten pomo¿e zrealizowaæ im ich marzenia,
czyli poznaæ pracê dziennikarza gazety i
zobaczyæ profesjonalne redakcje.

Wariacje na temat wiêtego
Miko³aja wg Marka Pacyñskiego

PODZIÊKOWANIE

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szko³y Podstawowej
nr 3 im. Jana Paw³a II w Olecku w imieniu ca³ej spo³ecznoci szkolnej sk³ada serdeczne podziêkowanie ks. Infu³atowi Edmundowi £agódowi za zorganizowanie choinki
noworocznej i dar mi³oci dla osiemdziesiêciu dzieciêcych
serc w postaci paczek wi¹tecznych.
(V2101)

jêzyku polskim.
8. Fina³ konkursu Gratka dla nastolatka odbêdzie siê w czerwcu 2007 r.
roku.
9. Przyjazd uczestników na eliminacje i
koncert fina³owy  we w³asnym zakresie lub na koszt jednostki deleguj¹cej.
10. Zwyciêzcy w poszczególnych kategoriach zostan¹ uhonorowani nagrodami.
11. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu.
Uwaga - zmiana terminu przes³uchañ eliminacyjnych! Przes³uchania zaplanowano na 14 lutego, ale w zwi¹zku z
rozpoczynaj¹cymi siê w tym czasie
feriami szkolnymi, przesuniêto termin
na 28.02.2007r. o godz. 10.00 w sali
widowiskowej ROK MG.

PROGRAM
WYRÓWNYWANIA
RÓ¯NIC MIEDZY
REGIONAMI w 2007r.

Warmiñsko - Mazurski Oddzia³ PFRON
w Olsztynie informuje, ¿e przyjêty do
realizacji PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓ¯NIC MIÊDZY REGIONAMI bêdzie kontynuowany równie¿ w 2007 roku.
W roku bie¿¹cym na terenie Powiatu Oleckiego realizowany bêdzie obszar
A i C Programu.
Obszar A  pomoc finansowa udzielana
ze rodków PFRON na wyposa¿enie
obiektów s³u¿¹cych rehabilitacji osób
niepe³nosprawnych w sprzêt rehabilitacyjny.
Obszar C  pomoc finansowa udzielana
ze rodków PFRON dla pracodawców,
w tym przedsiêbiorców z chronionego
rynku pracy, na wyposa¿enie nowych
miejsc pracy dla osób niepe³nosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i mo¿liwoci.
Tekst aktualnej wersji programu i
procedur realizacyjnych oraz uchwa³y nr
702/2006 Zarz¹du PFRON z 21.12.2006r.
okrelaj¹cej kierunki dzia³añ i warunki
brzegowe obowi¹zuj¹ce realizatorów Programu w 2007r. umieszczony jest na stronie
internetowej PFRON - www.pfron.org.pl.

Spo³ecznoæ Przedszkola z Oddzia³ami Integracyjnymi
w Olecku dziêkuje Pani Ewie Szeremecie i Piotrowi Kardaszowi oraz ich przyjacio³om z Warszawy za wspania³e upominki gwiazdkowe oraz za wspóln¹ zabawê miko³ajkow¹ zorganizowan¹ dla naszych dzieci. Cieszymy siê, ¿e wród nas
s¹ ludzie dobrej woli.
(V2201)

'
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EGO  pomyl
o sobie

W ubieg³y pi¹tek w Astrze odby³o siê podsumowanie realizowanego w
ci¹gu 2006 roku przez Fundacjê Rozwoju Ziemi Oleckiej projektu EGO  pomyl o sobie. Projekt by³ realizowany z
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W uroczystoci wziê³y udzia³ w³adze powiatowe i miejskie, wójtowie gmin,
powiatu oraz kierownicy instytucji miejskich i powiatowych.
Projekt skierowany by³ do rolników
i jego celem by³o zmniejszenie ukrytego
bezrobocia na wsi. Przewidywa³ on trzy
rodzaje szkoleñ, ukoñczenie których dawa³o umiejêtnoci wykonywania zawodu w dziedzinach: operator wózków z
napêdem silnikowym, kierowcy z kategori¹ C, C+E oraz opiekuna osób starszych.
Projekt zakoñczy³ siê sukcesem. Szkolenia ukoñczy³o 47 osób (20 kierowców
kategorii C oraz C+E, 10 operatorów wózków oraz 17 opiekunów osób starszych).

EGO  pomyl o sobie  podsumowanie, wyd. Olecko 2006

Uczestnik szkolenia
Listonosz to w naszym domu oczekiwany goæ. Co miesi¹c przynosi przecie¿
emeryturê rodziców. Gdy nie ma bie¿¹cych dochodów z gospodarstwa to czasem jedyny grosz, zanim nie sprzedamy prosi¹t, ziemniaków, zbo¿a. Znowu
jakie kolorowe ulotki ten nasz listonosz. Pewnie jaka super oferta na sprzêt
lub zakupy w supermarkecie. Rzucam
mimo wszystko okiem. Proponuj¹ jakie
kursy. Mo¿e i by siê przyda³y, bo po
¿niwach i tak muszê poszukaæ pracy. Z
tej naszej gospodarki nie wy¿yjemy. Jola
ju¿ na studiach, dwóch ma³ych w podstawówce, na wszystko nie wystarczy.
Tylko sk¹d wzi¹æ na to pieni¹dze? Czytam,
¿e za darmo. Roboty na polu huk, ale
druga podobna okazja siê nie trafi. Tylko
jak za darmo, gdzie tu jest jaki haczyk? Zadzwoniê do Fundacji. Mi³a pani
wyjania, ¿e wszystko co jest napisane w ulotce to prawda. Raz kozie mieræ
- zapisa³em siê na wózki, mo¿e dostanê
pracê w Olecku.
Uczestniczka szkolenia
Dzi niedziela. Jest trochê wolnego

czasu w gospodarstwie. Mo¿e by tak
wyskoczyæ do s¹siadki. W³anie wróci³a z Niemiec, trzeba by pogadaæ. Hela
twierdzi, ¿e przez trzy miesi¹ce zarobi³a niele zarobi³a opiekuj¹c siê starsz¹
pani¹ po wylewie. Jest tylko bardzo
zmêczona, gdy¿ na pocz¹tku zupe³nie
nie wiedzia³a jak sobie radziæ. ¯eby opiekowaæ siê potrzebuj¹cymi trzeba sporo wiedzieæ. Nawet u nas na wsi tych
starszych jest coraz wiêcej. Cz³owiek
zrobi przy okazji zakupy, porozmawia,
ale to chyba za ma³o. Kiedy tak dyskutujemy córka Heli mówi, ¿e czyta³a
w gazecie o takich kursach. Mo¿e warto
by by³o je zrobiæ. Dla siebie i dla innych. Jutro bêdê w Olecku to zajdê i
siê popytam. No i strza³ w dziesi¹tkê. Mo¿emy obie z Hel¹ pójæ na kurs
opiekunek osób starszych. Najwa¿niejsze, ¿e poka¿¹ nam te¿ w praktyce, jak
siê obchodziæ z potrzebuj¹cymi. No i
bêdziemy mia³y dokument. Mo¿e uda
znaleæ siê pracê. Przecie¿ w gminie
poszukuj¹ opiekunek do samotnych starszych osób. Ka¿dy grosz by siê przyda³. W koñcu nie zaszkodzi spróbowaæ. Przecie¿ wiedza nie ci¹¿y i nikt
te¿ jej nam nie odbierze.
Realizatorami projektu byli: kierownik Witold Morusiewicz, koordynator
Pawe³ Modrakowski, Maria Wanda Dzienisiewicz (socjoterapeuta), Barbara Barszczewska (doradca zawodowy), Antonina Siderewicz (specjalista ds. szkoleñ),
Jerzy Machnacz (specjalista ds. rekrutacji) oraz Wies³awa Tuchaj (pracownica administracyjno-biurowa). Szkolenia
prowadzili: Jerzy Miliszewski z Centrum
Szkolenia Kierowców przy alejach Lipowych oraz w Zak³adzie Opieki D³ugoterminowej w Jakach.
Fot. Boles³aw S³omkowski

Wariacje na temat wiêtego
Miko³aja wg Marka Pacyñskiego
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Judzikowe kolêdowanie

U pana Józefa Kowalewskiego znowu poczêstunek. Anio³owie, jak zwykle,
siê czêstuj¹, nawet mieræ pokusi³a siê
Zbiórka kolêdników wyznaczona by³a beznie¿ne zimy, a i w Betlejem w owych na odrobinê ciasta. Stanê³a sobie w k¹na godz.8.30 dnia 26 grudnia w szkole, dniach nie by³o niegu  pociesza j¹ Józef. ciku i zajada³a. Choinka, chocia¿ sama
Pierwsz¹ rodzin¹, której kolêdnicy siê poczêstowa³a, rzek³a: - Jak tak bêale tylko niektórzy siê do niej zastosowali. Z Olecka przyjecha³a Maryja, z Ju- zwiastuj¹ Narodzenie Boga, s¹ pañstwo dziemy du¿o jeæ, to bêdziemy tak grubi
dzik przyszed³ Józef i jeden Anio³ z Le- Korotko, mieszkaj¹cy na kolonii Judzik. jak mieræ. mieræ oczywicie siê nie
nart. Król i pozostali Anio³owie stali przed Przyjmuj¹ ich bardzo ¿yczliwie. Ugasz- obrazi³a, ale swoje pomyla³a.
kocio³em, wiêc na probê Józefa Anio³ czaj¹ s³odyczami i owocami. Maryja poWychodz¹c z domu pana Czes³awa
pobieg³ ich zawo³aæ. Nie wszyscy przy- trz¹sa skarbonk¹ z napisem: Dar Serca Domañskiego Choinka znajduje 1 grosz.
szli, poniewa¿ piewaj¹cy i graj¹cy Anio- Dzieciom i po chwili znajduje siê w niej Podejmuje go, chucha i wk³ada do kie³owie stanowi¹ chór kocielny i musieli pierwsza ofiara pieniê¿na. Pierwsze koty szeni. mieræ nie pozostaje d³u¿na i odprzygotowaæ siê do mszy. Za osiem dzie- za p³oty  jak to siê mówi. - To dobry bija pi³eczkê: - Jej to nawet ziemia sprzyja.
wi¹ta kolêdnicy wyszli ze szko³y. Przy pocz¹tek  podsumowuje Józef. KolêdKolêda jedzie i idzie dalej, tym razem
kociele czeka³a mieræ. Nie by³o Cho- nicy opuszczaj¹ gocinny dom, wsiada- do Pani Szakiel, która szeroko otwiera
inki, spónia³a siê. Po zajêciu pierwszych j¹ do swoich aut. Pan Leszek macha jesz- drzwi i z wdziêcznoci¹ przyjmuje kolêd³awek, kolêdnicy pogr¹¿yli siê w modli- cze rêk¹ na po¿egnanie. Anio³owie w ników.
twie. Maryja z Anio³em przyst¹pi³a do dwójnasób mu odpowiadaj¹.
Przed nimi kolejne dwa zabudowaKsi¹dz, Choinka i Maryja ciesz¹ siê, nia, doæ daleko oddalone od wioski: dom
komunii. Po mszy ks. proboszcz uroczycie pob³ogos³awi³ wszystkich kopana Ryszarda Korotko i pani Osieclêdników, którzy nie mogli siê ju¿
Kolêdnicy: nauczyciele Zespo³u Szkó³ w Judzi- kiej. Dwaj graj¹cy Anio³owie i Jódoczekaæ odwiedzin w domach i kach /Marzenna Grodzicka  Choinka, Teresa Suli- zef postanawiaj¹ iæ pieszo. Aniozwiastowania mieszkañcom Dobrej ma  Maryja, Jadwiga Minkowska  mieræ, Andrzej ³owie oddaj¹ do samochodu ChoNowiny.
Malinowski  Józef/, uczniowie /Maria Kowalewska inki i Maryi swoje gitary i pe³ne
Tym razem Bo¿a Rodzina ko-  Anio³, Micha³ Maciejewski  Król, Paulina Pop³aw- dobrej inicjatywy ruszaj¹ do przolêduje jeden dzieñ, bo jest zmoto- ska  Pastuszek, Magdalena Wierzbicka  Anio³, du. Spotykaj¹ pani¹ Teresê Korotryzowana. O godz. 10:10 ks. Da- Samanta Girtler  Anio³/ oraz absolwenci /Sabrina ko, która akurat z dzieæmi jecha³a
riusz zabiera do swojego busa Girtler  Anio³ z gitar¹, Izabela Maciejewska  Anio³ na mszê w. Józef zatrzymuje j¹ i
dwóch Anio³ów, Pastuszka i mieræ. z gitar¹, Olga Jackiewicz  Anio³ piewaj¹cy/.
pyta czy kto bêdzie w domu. OdMaryja z trzema Anio³ami wsiada
powied zadowala Józefa: - Tak, m¹¿
do swojego auta. Oddaje na czas
i syn.  Dziêki Bogu  pomyla³
jazdy maleñkiego Jezuska jednemu z Anio- ¿e nie ma b³ota i samochody lec¹ po lekko ojciec Rodziny. Rzeczywicie byli. Tym
³ów, poniewa¿ musi przestrzegaæ prze- zamarzniêtej ziemi jak strza³y. Wtóruje razem mieræ nie wchodzi do rodka. Stoi
pisów drogowych, a poza tym nie by³o- im Anio³ z gitar¹, który ma czyst¹ albê  przy stodole i zapala papierosa  nawet
by jej wygodnie siedzieæ z maleñstwem rok temu po pierwszych kilku krokach po mierci mieræ nie mo¿e pozbyæ siê
za kierownic¹. Józef, Król i Anio³ wsia- by³a ona mokra i brudna.
wrednego na³ogu. Król skar¿y siê, ¿e
Pan Wac³aw Domañski jest bardzo gwiazda jest ciê¿ka, du¿a i musi co sedaj¹ do samochodu Choinki.
Po drodze Choinka zauwa¿a, ¿e sta- zadowolony z wizyty kolêdników, ale i kundê napêdzaæ jej ramiona, by siê krêwy w Judzikach nie s¹ zamarzniête i kto do niej przygotowany. Wspólnie zapie- ci³a. A w dodatku mówi swoj¹ kwestiê i
p³ywa po nich ³ódk¹  w ciekawy spo- wa³ kolêdê. Najm³odszy Anio³ narzeka pilnuje samego siebie, ¿eby siê nie posób spêdza wiêta. Jest te¿ za¿enowa- na swoje skrzyd³a, które co chwilê po- myliæ. I nie myli siê, mówi dobitnie i g³ono,
na, ¿e nie ma niegu, ¿e trudno jej bê- prawia. Ksi¹dz podwozi Rodzinê Bo¿¹ g³oniej ni¿ mieræ, która potajemnie
dzie pokazaæ swoje piêkno bez bia³ego do pañstwa Wróblewskich i Jasielon, rozgl¹da siê po k¹tach.
puchu. - No có¿
 w ¿yciu bywaj¹ po czym odje¿d¿a na mszê. Nie mia³ naWszyscy pakuj¹ siê do samochodu,
wet czasu zadzwoniæ, ale jest bardzo ciasno. Król siedzi na kolaludzie i tak wiedz¹, ¿e na- nach u Anio³a. Droga jak przez mêkê.
bo¿eñstwo jest zawsze o Rozje¿d¿ona, olbrzymie koleiny. Maryja
godz. 11.00.
i Choinka obawiaj¹ siê o swoje podwoKolêdnicy zostaj¹ tylko zia. Gdyby nie mróz, nie da³oby siê przez dwoma samochodami, wiêc jechaæ. Trzeba jechaæ powoli i ostro¿musz¹ siê zmieciæ w dwóch nie. Choinka dziwi siê, a raczej wspó³pojazdach. Józef i mieræ nie czuje pani Osieckiej, ¿e tak ma daleko
chc¹ siê pchaæ i dalej po- do sklepu po chleb i mieszka na takim
stanawiaj¹ iæ pieszo. Ca- odludziu. Gospodyni to nie przeszkadza,
³kiem niele wygl¹daj¹ w umiecha siê ¿yczliwie: - A tak, daleko
swoich kolorowych strojach  odpowiada.
i komponuj¹ na tle szarej
Anio³ wsiadaj¹c do samochodu uderza
zimowej jesieni. mieræ z uchem o maskê. I wszyscy, jak na zakos¹, raz na ramieniu, a raz wo³anie, mu wspó³czuj¹. U pañstwa Manad g³ow¹ dostaje nawet za- ³gorzaty i Tomasza Korotko drzwi otwiera
dyszki. Ale piêknie prezen- teæ pana Tomasza. Z kolei u pana Retuje siê w swojej bieli i ru- nieusza Kowalewskiego Kolêdników
dych w³osach specjalnie na podejmuje ca³a wielopokoleniowa rodzitê okazjê pomalowanych.
na. Rozpoczyna Anio³: B¹dcie pozdro-
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wieni, mili przyjaciele! Nie chcemy zajmowaæ czasu wam zbyt wiele, lecz ogromne szczêcie gociæ w waszych progach,
przyszlimy zwiastowaæ wam pokój od
Boga! A koñczy Choinka: Za kolêdê
dziêkujemy. Szczêcia, zdrowia winszujemy. Na ten Nowy rok! Mi³o jest i
weso³o. Wszyscy siê nawzajem fotografuj¹.
Za domem Galiñskich, a jest godzina 11:50, zaczyna padaæ drobniutki nieg
i silniej wiaæ. Jak wspaniale! Ciesz¹ siê
wszyscy, tylko nie Anio³owie, bo zrobi³o siê zimno, a na g³owê nie mog¹ nic
w³o¿yæ. Aureole przeszkadzaj¹! Taki widaæ los Anio³ów. Niby maj¹ dobrze,
a jednak!
Po odwiedzinach u pañstwa Domañskich, Nartowiczów, Ciszewskich, Jag³owskich, Lewandowskich, Glinieckich
i Baranowskich Rodzina Bo¿a odpoczywa
na moment w szkole. Jest ju¿ godz. 12:10,
wiêc czas niez³y! Anio³owie biegn¹ do
ksiêdza z prob¹, ¿eby podrzuci³ wêdrowców do Bialskich Pól. Choinka w miêdzyczasie jedzie do domu po jeszcze jednego kolêdnika  10-letniego Mariusza
z Domu Dziecka w Olecku, który u nich
w³anie od dwóch dni goci  dostaje
przebranie Pastuszka. Kolêda powiêkszy³a
siê do 14 osób! Z pocz¹tku Pastuszek
trzyma siê tylko Choinki, ale po pewnym czasie zaprzyjania siê ze wszystkimi, zw³aszcza z drugim Pastuszkiem.
W Bialskich Polach odwiedziny s¹
tylko w jednym domu, u pana Krzysztofa Jankowskiego, poniewa¿ Rodzina
Bo¿a postanawia, ¿e z powodu tragicznej mierci Roberta nie bêdzie niepokoiæ pogr¹¿onych w ¿a³obie mieszkañców
wsi. Ksi¹dz podwozi wiêc kolêdników (co
trzy samochody to nie dwa!) do Bia³ej
Oleckiej (godz. 12:45), a¿ pod sam pa³ac. Po odwiedzinach u pañstwa Gadaszewskich i Lachowicz Rodzina Bo¿a fotografuje siê na tle pa³acu. I ocenia, ¿e
remont posuwa siê do przodu.
nieg przestaje padaæ, a Choinka
zaczyna siê rozpadaæ. Ironia losu! Od-

czepiaj¹ siê dwie bombki i spada z³oty
³añcuszek. Maryja oddaje Jezuska Choince, a sama szuka agrafki w torebce.
Nie znajduje, tak wiêc Choinka od tej
pory chodzi trochê nie dostrojona.
Król nios¹cy gwiazdê idzie za szybko. Rodzina Bo¿a dzieli siê na dwa obozy  wolniej i szybciej id¹cych. Anio³owie piêknie graj¹ i piewaj¹, i drzwi same
siê od domów otwieraj¹! Rodziny Nagórskich, Pa³ka, £abêckich, Pop³awskich,
Wodnickich i Remiszewskich wychodz¹ przed dom, obdzielaj¹ s³odkociami,
wrzucaj¹ pieni¹dze do skarbonki. Ciesz¹
siê i raduj¹ z odwiedzin i kolêdników.
mieræ zwalnia kroku, spokojnie pod¹¿a
za wszystkimi, powtarzaj¹c, ¿e zd¹¿y. A
dok¹d ona musi siê spieszyæ?! Wszak
i tak ma ju¿ wszystko za sob¹!
Jest godzina 13:30. Znów pakowanie siê do samochodów. Tym razem odwiedziny w Lenartach. Ma³y Jezusek wêdruje z r¹k do r¹k, poniewa¿ Maryja musi
pracowaæ dzisiaj równie¿ za kierowcê. W
starej czêci wsi drzwi otwiera 6 rodzin.
Dwaj Anio³owie pukaj¹ do drzwi, ale bezskutecznie. mieræ pali papierosy. Nie
mo¿e wytrzymaæ. Po krótkim oczekiwaniu otwira siê
brama wjazdowa do gorzelni. Rodzina Bo¿a i tu siê
udaje, poniewa¿ na jej posesji mieszka rodzina, która bardzo siê cieszy z odwiedzin i darów nie ¿a³uje.
Pañstwo Pol zapraszaj¹
do rodka. Maj¹ goci, ale
przyjmuj¹ ¿yczliwie. I bloki. Tutaj mieszkañcy daj¹
bardzo du¿o s³odyczy i owoców, grosza nie sk¹pi¹. Pañstwo Kolant i pañstwo Rutkowscy, jak zwykle, dodat-

kowo goszcz¹ Bo¿¹ Rodzinê  tort, napoje, odpoczynek (Kolêdnicy byli wrêcz
pewni, ¿e u tych rodzin w³anie tak bêdzie. Mi³e.). Anio³owie, Pastuszkowie, Król,
a nawet Choinka i mieræ nie przerabiaj¹ tak ogromnego poczêstunku. Tylko
Maryja i Józef, jakby trzymaj¹c pieczê
na ca³ym swoim stadkiem, s¹ trochê powci¹gliwi. Maryja bezustannie poprawia spadaj¹c¹ z g³owy Jezuska chustê,
a Józef fotografuje ka¿d¹ rodzinê, która
przyjmuje kolêdników.
- To dla historii, dla potomnych 
odpowiada. Od pani Violetty Kisielewskiej kolêda otrzymuje piêkn¹ figurkê w.
Miko³aja. To dowód sympatii i ¿yczliwoci. Mi³o przyjmuj¹ w swoich mieszkaniach lenarczanie. Do rodka zapraszaj¹
prawie wszyscy. I prawie wszêdzie Rodzina Bo¿a z tego korzysta. Choinka wita
siê ze wszystkimi, podaje rêkê i ¿yczy
weso³ych wi¹t oraz winszuje szczêcia
i zdrowia.
O godz. 16:08 Kolêdnicy zachodz¹
do rodziny pana Stanis³awa Ciechanowicza i dwie minuty póniej Kolêda 2006
zostaje zakoñczona. Jest ju¿ ciemno, a z
nieba zaczyna padaæ deszcz.
79. rodzin otworzy³o drzwi swoich
domów przed Dobr¹ Nowin¹.
Pe³ne reklamówki s³odyczy i pe³na
skarbonka to dowód na ludzk¹ ¿yczliwoæ i dar serca. Okaza³o siê, ¿e i tym
razem mo¿na by³o liczyæ na naszych mieszkañców, na ich ofiarnoæ. Czêæ s³odyczy kolêdnicy przeznaczyli dla wychowanków Domu Dziecka w Olecku. Zebrano 1112,27 z³ (pomoc dla biednych
dzieci z Republiki rodkowoafrykañskiej,
zakup lektur do biblioteki i dofinansowanie wycieczki szkolnej).
Andrzej Malinowski
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Wyprawa do Ameryki
Po³udniowej 2006 (12b)
Bo¿e Cia³o po brazylijsku

Andrzej Malinowski
Na nic wiêcej nie mia³em dzisiaj ju¿
ochoty. Poszed³em tylko na Internet i
wys³a³em informacjê o obchodach Bo¿ego Cia³a w brazylijskim Parati do G³osu Olecka. O godz. 21. by³em ju¿ w ³ó¿ku, poniewa¿ tak naprawdê nie ma co tu
wieczorem robiæ. Pozostaje tylko kawiarnia,
a przesiadywanie w niej to dla mnie po
prostu strata czasu i najgorsza kara za
istnienie na Ziemi! Nic na to nie poradzê. Taki ju¿ jestem.
C.d.n.

Przygladam siê dywanowi.
Ksi¹dz i wierni podczas piewu Gloria, gloria ... wymachiwali rêkoma i klaskali. Przekazywanie znaku pokoju polega³o
na wziêciu siê za rêce, tak jak do kó³ka graniastego i podniesieniu ich lekko w górê. Komuniê przyjmowano do rêki.
Kiedy ksi¹dz pod baldachimem wyszed³ z kocio³a, wszyscy
bili brawo. Ustawi³a siê d³uga procesja. Po obu stronach baldachimu sz³o bardzo wielu ministrantów w ró¿nym wieku, szli
nawet staruszkowie. Wszyscy jak jeden m¹¿ ubrani byli na
Dekoracja okna.
bia³o i trzymali zapalone wiece. Wygl¹da³o to piêknie. I procesja ruszy³a... po tym barwnym chodniku z kwiatów. Modlono siê bardzo prosto  powtarzano w kó³ko Zdrowa
Maryjo i piewano pieni. Nie by³o ubranych o³tarzy, niczego co by przypomina³o polskie tradycje. Tylko w trzech
oknach zauwa¿y³em le¿¹ce pismo wiête i po bokach p³on¹ce wiece. Ludzi
by³o sporo, ale ta ich brazylijska religijnoæ jest taka dziwna, zapewne im ona
odpowiada, ale wiadczy te¿ o ró¿norodnoci chrzecijañskiego wiata. W
czasie odprawiania mszy m³odzie¿ gra³a
w pi³kê no¿n¹. Nie by³oby w tym nic
nadzwyczajnego, ale boisko znajduje siê
na posesji kocio³a. W dodatku przy
samym kociele rozstawi³o siê kilka kramów z jedzeniem: pierogi, wata cukrowa i... alkohol!
Procesja wygl¹da³a ciekawie nawet
z tego wzglêdu, ¿e by³o ju¿ ca³kowicie
ciemno, a blask p³on¹cych wiec potêgowa³ aurê tajemniczoci.
Procesja Bo¿ego Cia³a w brazylijskim Parati.

!
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Dzisiaj publikujemy jeszcze jedno spojrzenie na tegoroczny bud¿et. Tym razem
omówi go sam jego twórca, Burmistrz Wac³aw Olszewski. Poni¿ej zamieszczamy
nieznacznie skrócony stenogram wypowiedzi na bud¿etowej sesji Rady Miejskiej.

Bud¿et 2007

Projekt bud¿etu na 2007 rok uzyska³
aprobatê Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Burmistrz Wac³aw Olszewski komentowa³ uchwa³ê w sposób nastêpuj¹cy: Przewidziane dochody wynios¹ 46.029.836 z³otych.
Stanowi to 104,6% przewidywanego wykonania w roku bie¿¹cym. Czyli s¹ wy¿sze
o 4,6%. Szacunek dochodów w³asnych dokonany jest na podstawie podjêtych na
sesji 25 padziernika uchwa³ oko³obud¿etowych. Na wy¿sze dochody w³asne gminy ma wp³yw dynamiczny wzrost bazy
podatkowej, udzia³u w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Oznacza
to, ¿e na terenie naszej gminy nast¹pi³a
poprawa gospodarki. Dochody w³asne
ogó³em s¹ najwiêksz¹ grup¹ dochodów i
stanowi¹ 45,7 %.
Jest to, proszê Pañstwa, bardzo pocieszaj¹ce. Ja uwa¿am, ¿e jest tyle samorz¹dnoci ile dochodów w³asnych. Samorz¹d,
który nie posiada dochodów w³asnych nie
jest praktycznie samorz¹dem.
Inna grupa dochodów s¹ dotacje z
bud¿etu Pañstwa. S¹ one wy¿sze o 9,2%
od dotacji w 2006 roku. Stanowi¹ 25,1%
dochodów ogó³em. Wzrost dotacji celowych na zadania zlecone oznacza przenoszenie zadañ bud¿etu Pañstwa na gminy i
tym samym pozbywanie siê wydatków tzw.
sztywnych przez Rz¹d. Wraz z przekazywaniem zadañ samorz¹dom Rz¹d Rzeczypospolitej wymusza ustawami dok³adanie
przez gminy rodków w³asnych. To rokrocznie Rz¹d nam funduje! Ostatnio  zasi³ki rodzinne.
Subwencja ogólna stanowi w dochodach 29,2% z czego 73% to czêæ subwencji owiatowej. Wy¿sze dochody gminy przeznaczone s¹ na pokrycie wydatków
bie¿¹cych w wysokoci 40.557.763 z³otych,
obs³ugê zad³u¿enia gminy, czyli odsetki od
kredytów i po¿yczek  336.766 z³otych oraz
wydatki maj¹tkowe w wysokoci 2.888.531.
Pozosta³e rodki stanowi¹ce nadwy¿kê dochodów w³asnych nad wydatkami w
wysokoci 2..246.776 z³otych przeznacza siê
na sp³atê rat kredytów i po¿yczek przypadaj¹cych do sp³aty w 2007 roku.
Przypadaj¹ca na 2007 rok sp³ata raty
po¿yczek i odsetek wynosi 2.683. 542 z³ote. Oznacza to, ¿e kwota ta w stosunku do
planowanych dochodów stanowi 5,8% i
nie przekracza ustawowego limitu 15%.
Bud¿et na 2007 rok w momencie uchwalania nie przewiduje zaci¹gania kredytów i
po¿yczek.
Jeli chodzi o wydatki to przewiduje
siê 43.783.060 z³otych. Wydatki bie¿¹ce stanowi¹ 93,4%, a wydatki maj¹tkowe 6,6%.
Wydatki bie¿¹ce w ostatnich latach maj¹
tendencjê wzrostow¹, poniewa¿ na podstawie ustaw przenoszone s¹ na gminy coraz
to zadania zlecone. Od wrzenia 2006 roku
zadaniem gminy jest obs³uga wiadczeñ
rodzinnych w pe³nym zakresie. Nowym za-

daniem zleconym jest wyp³ata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatki bie¿¹ce 40.894.529 z³otych zapewniaj¹ realizacje zadañ w³asnych
i zleconych.
W ramach zadañ w³asnych najwiêksze wydatki, to zwi¹zane s¹ z owiata i
wychowaniem oraz edukacyjna opiek¹ wychowawcz¹. Jest to kwota 15.284.233 z³ote. Stanowi to 37,4% wydatków bie¿¹cych
gminy.
Subwencja owiatowa w wysokoci
9.813.843 z³ote pokrywa wydatki na wynagrodzenie osobowe z pochodnymi w
szko³ach podstawowych i gimnazjów w
wysokoci 80,9%. Subwencja owiatowa nie jest korygowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej o skutki finansowe w wyniku wprowadzanych zmian w
Karcie Nauczyciela.
Na realizacjê zadañ z zakresu pomocy
spo³ecznej wydatki wynosz¹ 13.934.167
z³otych i stanowi¹ 34,1% wydatków bie¿¹cych. Jest to druga grupa pod wzglêdem wysokoci. Wydatki na pomoc spo³eczn¹ rok po roku rosn¹ poniewa¿ ustawy nak³adaj¹ nowe zadania gminom. Oczywicie z do³o¿eniem w³asnych rodków.
Na utrzymanie administracji samorz¹dowej wydatki wynosz¹ 3.685.839 z³otych.
Wzrost wydatków wynika z naliczonych
odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz wzrostu zatrudnienia o stanowisko audytora wewnêtrznego. Wydatki
na odsetki od kredytów i po¿yczek stanowi¹ 336.766 z³otych i jest to 0,8% wydatków bie¿¹cych.
Rezerwy ogólne i celowe na zadania
bie¿¹ce i inwestycyjne stanowi¹ 600.725
z³otych to jest 1,5% wydatków ogólnych.
Po raz kolejny w celu pozyskania rodków zewnêtrznych na dzia³ania bie¿¹ce 15
grudnia z³o¿ono wniosek do Ministerstwa
Sportu o dofinansowanie kwot¹ 52.708
z³otych zadania pod nazw¹  ¯yjê zdrowo i radonie.
Wydatki maj¹tkowe wynosz¹ 2.888.531
z³otych i stanowi¹ 6,6% bud¿etu gminy.
Jest to procentowo niedu¿y udzia³. W 2007
roku planuje siê wykonanie przebudowy
ulicy Tunelowej z parkingiem, budowê ci¹gu
pieszego od ul. Paderewskiego do 11 Listopada, budowê drena¿u odwadniaj¹cego budynki przy ul. Kolejowej, budowê
ogrodzenia cmentarza, przebudowê wewnêtrznej sieci centralnego ogrzewania i
instalacji elektrycznej w szkole podstawowej
nr 1, wykonanie platformy dwigowej dla
niepe³nosprawnych w Zespole Szkó³ w
Olecku, rozpoczêcie monitoringu miasta i
placówek owiatowych, budowê owietlenia chodnika od placu Wie¿y Cinieñ
do ul. Zielonej, budowê owietlenia ulicznego
ul. Norwida, Winiowej, Kolejowej, terenów zielonych przy dworcu PKS i PKP,
przebudowê fontanny w parku, zagospo-

darowanie terenów przy pomniku Jana Paw³a
II, zakup kontenerów do selekcyjnej zbiórki
odpadów komunalnych, zakup wiat przystankowych, wykonanie sieci komputerowej w urzêdzie, po³o¿enie kabla wiat³owodowego ³¹cz¹cego budynki Urzêdu oraz
zakup sprzêtu informatycznego, dofinansowanie modernizacji szpitala powiatowego.
Równie¿ zaplanowano do wykonania czternacie projektów budowlanych, w tym piêæ
na zadania w zakresie wodoci¹gowania,
trzy w zakresie dróg i cie¿ek oraz modernizacj¹ drogi od ul. Lenej do cmentarza,
jedno w zakresie ratownictwa wodnego i
jeden na budowê hali widowiskowo-sportowej z p³ywalni¹, na zagospodarowanie i
urz¹dzenie targowicy, na przebudowê budynku przy ul. Kopernika oraz wykonanie
kanalizacji deszczowej oraz uzbrojenie terenów w infrastrukturê techniczn¹.
W wydatkach inwestycyjnych ujêto
równie¿ zadania, na które s¹ ju¿ z³o¿one
projekty budowlane lecz nie ma mo¿liwoci wykonania ich z w³asnych rodków.
Szukamy na to rodków zewnêtrznych. S¹
to zadania takie jak: budowa ulicy na osiedlu
Siejnik, odbudowa budynku w Zatykach,
budowa budynku socjalnego w G¹skach.
Równie¿ ze wzglêdu na rodki finansowe
z funduszy strukturalnych w ramach programów regionalnych na lata 2007-2913
zosta³o sporz¹dzonych szereg projektów
budowlanych: osiem projektów w zakresie przebudowy dróg, przebudowa kolektora deszczowego z Armii Krajowej do jeziora, rewitalizacja budynku Urzêdu Miejskiego, przebudowa stadionów miejskich,
budowa lodowiska, cie¿ki rowerowej od
tzw. Z³otówki dooko³a stadionu do Wiewiórczej cie¿ki i szereg innych.
W 2007 roku bêd¹ równie¿ sk³adane
do Ministerstwa Edukacji proby o przyznanie rodków z rezerwy na remonty szkó³.
Reasumuj¹c przed³o¿ony do uchwalenia Radzie Miejskiej bud¿et na 2007 rok
jest nastawiony na przygotowanie zadañ,
na pozyskiwanie rodków bezzwrotnych
z przeznaczeniem g³ównie na realizacje inwestycji w gminie Olecko.
Proszê Pañstwa  Zakoñczy³ Burmistrz
 Mo¿na mieæ w¹tpliwoci i zastrze¿enia,
ale uwa¿am, ¿e na dzisiaj jest to bud¿et
optymalny. Oceniamy bud¿et po iloci inwestycji. Jednak nie wiadomo kiedy rodki z Unii dotr¹. Ale gdyby ruszy³y, to poczynilimy maksymalne przygotowania.
Uwa¿am, ¿e bud¿et, który przedstawiam
Wysokiej Radzie, jest dobry. Je¿eli zrealizujemy wszystkie projekty  bêdziemy
maksymalnie przygotowani do uzyskiwania rodków z Unii. Przy wysokim dofinansowaniu inwestycji z Unii nie ma sensu robienia ich z w³asnych rodków. Uwa¿am, ¿e lepiej trochê poczekaæ, przygotowaæ siê, i tak przygotowanym zawalczyæ
o rodki unijne. W tym bud¿ecie, póki co,
nie przewidujemy zaci¹gania ¿adnych kredytów  zakoñczy³ Burmistrz Wac³aw Olszewski.
Za bud¿etem g³osowa³o osiemnastu
radnych, a jeden wstrzyma³ siê od g³osu.

"
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(V69810)

BIURO RACHUNKOWE

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

GLAZURA, terakota, drzwi,

(K31006)

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

RATY!

* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00
V79603
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07
V79903
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V71109
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V72208
* czêci u¿ywane do samochodów zagranicznych sprowadzam, tel. 0-600-377-469
K112
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516. V75306

* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73
V79503
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V79203
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50
V69906
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V78104
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V73606
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47
V75006
* KOMIS  meble zachodnie, Kopernika 10, tel. 0-608-519199
V1112
* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47
K452
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55
V72008
(V73007)

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

k2okna@vp.pl

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury), tel. (087) 520-04-80
V71209
(K33403)

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

(V72907)

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K102
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
K30706
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31 L7608
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V79803
* BIS studio reklamy, ul. Kamienna 1A, tel. 0-87-520-4242
V73407
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30 L8307

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

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93 V1601
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, (wjazd od
Zyndrama), tel. 0-606-756-380
K30508
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V69110)
* Ryby, SKLEP, Kociuszki 6. Tel. 0-605-192-330

K33303

* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L9805
SERWIS OGUMIENIA 11 Listopada 31
(szosa na Gi¿ycko).
OPONY, FELGI
Tel. (087) 520-14-98
OLEJE SHELL (wymiana gratis)
(V73107)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V78204)

* Alkohole wiata, sklep TOMEK, konkurencyjne ceny,
plac Wolnoci 24, tel. 0-87-520-23-02
K30108

* serwis pilarek, kosiarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa
PKP, tel. 0-87-520-48-78
L9505
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V78304
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
K31105
* SOLARIUM, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10 V78414
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094
V76506
* Studio reklamy Best. Tel. (087) 520-62-57
V302

wie¿e ryby morskie i s³odkowodne, wyroby z ryb

Sklep rybny

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

(V79303)

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

(V69710)

* 3-miesiêczne chwilówki, ul. Grunwaldzka 8, tel. 0-87-52001-89
V69730
Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty

* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70
L602
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V77205
* modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel.
0-87-520-32-10
L78404
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11
V1901
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-39
K33203

(75206)

US£UGI

* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K352
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2252
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562 L10503
* transport, tel. 0-508-192-094
V76516
* transport betonu, 6 m. szeciennych, tel. 0-604-514-845
V71818
* transport wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel. 0-604514-845
K71808

#

US£UGI C.D.
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US£UGI

Konkurencyjne ceny!

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

(V79403)

(V69010)

* transportowe  bus, Mercedes, 2 tony, tel. 0-608-519-199
V1102
US£UGI POGRZEBOWE BARKA

(K30406)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

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

V2355

OG£OSZENIA DROBNE

KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L11303
* domek, tel. 0-606-756-380
L8008
PRACA
* dowiadczona ksiêgowa zatrudni siê na dwa dni w tygodniu, tel. 0-509-382-995
L401
* praca w firmie kosmetycznej, atrakcyjne zarobki, tel.
0-609-600-338
K30606
* poszukujê ksiêgowej, tel. 0-507-077-359
L302
* potrzebujê opiekunki do dziecka (1,8 miesiêcznego) tel.
0-609-606-691 lub 0-502-232-099
K402
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L9006
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-31-32L202
SPRZEDAM
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L9305
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L102
* bojler Galmet, rabat do 15%, tel. 0-87-520-22-33
L9205

* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L8407
* czêci u¿ywane do samochodów zagranicznych sprowadzam, tel. 0-600-377-469
L501
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L11103
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K502
* kosiarki i wykaszarki, WYPRZEDA¯ posezonowa, ceny
hurtowe, tel. 0-87-520-48-78
L10603
* krosna do wyrobu chodników, zabytek, tel. 0-660-706-035 L10803
* lokal, tel. 0-606-756-380
L8108
Mieszkania w budowie jedno- i dwupokojowe, tel. (087)
520-21-60 (do 1500), 0-604-456-732.
(V72108)
* rower górski, dzieciêcy, stan bardzo dobry, tel. 0-601-152454
K15722
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359 L11203
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L7508
WYNAJEM
* gara¿e do wynajêcia na busa, 25 m.kw, 50 m.kw. , Mazurska, wjazd 2,7 metra wysokoci, tel. 0-509-706-40
K602
* Limuzyny Lincoln Towcar na luby i inne okazje
do wynajêcia, tel. 0-501-358-370
(V107)
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L10703
* lokal 36 m.kw. do wynajêcia, tel. 0-87-520-36-55, 0-600-273713
L7210
* lokal 70 m.kw., ul. Sk³adowa, tel. 0-885-441-703
K702
* mieszkanie czteropokojowe do wynajêcia, centrum, tel.
0-602-192-452
K902
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L9605
* Przedsiêbiorstwo Us³ugowe Merda wynajmie dyskotekê
(dawniej Calsberg) z ca³ym wyposa¿eniem, Olecko, ul. Letnia
15, tel. 0-87-520-29-77, 0-87-520-42-98
V1002
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L10403
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L9405

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewskip

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 800-1800

Rozpoczêcie
kursu

8

stycznia

tel. 520-23-36

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V70609)

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

(V75104)

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

$
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Kalendarz imion

16 stycznia
Beaty, Berty, Honoraty, Marceli, Tiny,
Walerii
Bernarda, Hilarego, Honorata, Marcela,
Marcelego, Ottona, Waldemara, Walerego, Waleriusza, W³odzimierza
17 stycznia
Antoniny, Henryki, Honoraty, Marceliny
Antoniego, Henryka, Jana, Juliana, Mariana, Rocis³awa, Sabiniana, W³odzimierza
18 stycznia
Beatrycze, Eleny, Krystyny, Liberty, Libertyny, Ma³gorzaty
Bogumi³a, Jarope³ka, Leonilla, Piotra,
Pryski
19 stycznia
Erwiny, Eufemii, Gildy, Henrietty, Marty, Sary
Andrzeja, Antoniego, Bronis³awa, Erwi-

na, Henryka, Hilarego, Makarego, Mariusza, Racimierza, Ratymira
20 stycznia
Dobrochny, Dobroniegi, Fabioli, Ludmi³y,
Mi³y, Saby
Czcis³awa, Czes³awa, Dobiegniewa,
Dobrogniewa, Fabiana, Ludmi³a, Lucjana, Sebastaiana
21 stycznia
Agnieszki, Inez, Inezy, Jaros³awy, Marceli, Nory
Augusta, Augustyna, Epitaniego, Jaros³awa, Juliana, Karola, Ludwika
22 stycznia
Anastazji, Dominiki, Niki, Wiktorii
Anastazego, Dobromys³a, Dominika,
Doriana, Gaudencjusza, Gaudentego,
Mateusza, Teodora, Wiktora, Wincentego, Witos³awa

Poeta czasów pogardy

zów poetyckich stanowi¹cych jej pe³n¹,
emocjonaln¹ intelektualn¹ ocenê. Pisa³
poematy, liryki, a tak¿e piêkne erotyki powiêcone ¿onie Barbarze, która równie¿
zginê³a w powstaniu.

Urodzony w 1921 roku w Warszawie,
Krzysztof Kamil Baczyñski wszed³ w wiek
dojrza³y w okresie, kiedy zaczê³y siê czasy
pogardy, kiedy wybuch³a druga wojna
wiatowa. Maturê otrzyma³ w konspiracyjnym gimnazjum, studiowa³ polonistykê na podziemnym uniwersytecie. Uczy³
siê tak¿e konspiracji i w³adania broni¹ w
podziemnej podchor¹¿ówce. Jako ¿o³nierz
armii podziemnej s³u¿y³ w s³ynnych batalionach AK Zoka i Parasol. Zgin¹³ na placu Teatralnym 4 sierpnia 1944
roku w czwartym dniu powstania.
Wiersze zacz¹³ pisaæ bardzo wczenie.
Wyra¿a³ najpe³niej i najboleniej tragediê swego pokolenia. Podejmowa³ problem koniecznoci dokonania wyboru
moralnego konfliktu miêdzy d¹¿eniem do
osobistego szczêcia i niezale¿noci artystycznej, a koniecznoci¹ walki. Ukazywa³ wojnê w szeregu metafor i obra-

21 lutego urodzili siê:
 w 1874 Wincenty Witos, legendarny
dzia³acz ludowy, przywódca PSL. Zmar³
w 1945;
 w 1912 Alfred Szkalrski, pisarz, autor
cyklu opowieci o przygodach Tomka Wilmowskiego. Zmar³ w 1992;
 w 1921 Krzysztof Kamil Baczynski, poeta,
czo³owy liryk pokolenia wojennego,
uczestnik powstania warszawskiego.
Zgin¹³ w 1944.

Bia³e koty

Wiêkszoæ bia³ych kotów o niebieskich oczach jest g³ucha. Bia³e koty z tylko
jednym niebieskim okiem nie s³ysz¹ na
ucho znajduj¹ce siê po jego stronie.

Redakcja Tygodnika Oleckiego dziêkuje za przes³ane ¿yczenia Bo¿onarodzeniowe i Noworoczne:

 Pañstwu Kozerom z Knurowa
 Pani Dyrektor Eligii Bañkowskiej oraz pracownikom i uczniom Szko³y Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
 Pani Prezes Katarzynie Mróz oraz pracownikom Spó³ki z o.o. Olmedica
 Pani Dyrektor Annie Dorocie Siemiatyckiej oraz spo³ecznoci Gimnazjum nr 2
 Pani Bo¿enie Sierakowskiej oraz wspó³pracownikom z Gazety Wspó³czesnej
 Pani Dyrektor Katarzynie Werstak oraz spo³ecznoci Zespo³u Szkó³ Spo³ecznych
 Panu Dyrektorowi Markowi Ga³¹zce oraz pracownikom Regionalnego Orodka
Kultury Mazury Garbate
 Panu Dyrektorowi Stanis³awowi Kopyckiemu oraz spo³ecznoci Zespo³u Szkó³ w
Olecku (osiedle Siejnik)
 Panu Burmistrzowi Wac³awowi Olszewskiemu oraz pracownikom Urzêdu Miasta
 Panu Starocie Stanis³awowi Ramotowskiemu oraz pracownikom
 Panu Sebastianowi Stasiulewiczowi oraz pracownikom i uczestnikom Warsztatów
Terapii Zajeciowej

21 stycznia
 20 lutego
Wodnik to
urodzony indywidualista, który
uwielbia byæ tajemniczy i nienawidzi wi¹zaæ siê
na sta³e. Najczêciej chadza w³asnymi cie¿kami, z tym,
¿e nie uprawia seryjnego romansowania
 jest w gruncie rzeczy monogamist¹.
Je¿eli jednak nagle zafascynuje go kto
inny, wówczas nic siê nie liczy i Wodnik odchodzi natychmiast. Jest z natury
ch³odny, co nie znaczy, ¿e obca jest mu
uczuciowoæ. Tyle, ¿e on sam  i tylko
on  decyduje o wszystkim. Uwa¿a przy
tym, ¿e seks jest najlepszym sposobem
na prze³amanie emocjonalnych miêdzyludzkich lodów. Najlepsze znaki w uczuciach: Bliniêta, Strzelec, Wodnik; najgorsze: zdecydowanie Byk i Kozioro¿ec.

Nieprawd¹ jest, ¿e...

antybiotyki trzeba popijaæ zsiad³ym mlekiem. Wbrew temu, co s¹dz¹ niektórzy,
zsiad³e mleko czy jogurt pity podczas
kuracji nie pomaga odbudowaæ flory
bakteryjnej w jelitach. Ponadto wapñ w
nich zawarty mo¿e hamowaæ dzia³anie
niektórych antybiotyków. Na przyk³ad
tetracyklin.

Nasz przepis
Zupa serowa z ³ososiem
10 dkg wêdzonego ³ososia
20 dkg ziemniaków
2 pory
ma³a cebula
³y¿ka mas³a
1 litr bulionu warzywnego
20 dkg mietankowego sera topionego
kilka ga³¹zek natki pietruszki
sól
bia³y pieprz
Ziemniaki obieramy, myjemy i
kroimy w kostkê. Pory oczyszczamy
i kroimy w kr¹¿ki. Cebule obieramy i
siekamy drobno. W rondlu rozgrzewamy mas³o i wk³adamy do niego
warzywa i je dusimy. Wlewamy bulion i gotujemy oko³o 25 minut. Serek dodajemy go do zupy i podgrzewamy, aby siê ca³kowicie rozpuci³.
Mo¿emy go pokroiæ, aby skróciæ czas
rozpuszczania. Na koniec zupê przyprawiamy sol¹ i pieprzem.
Wlewamy zupê do fili¿anek do
ka¿dej z nich wk³adaj¹ kawa³ek ³ososia i dekorujemy natk¹ pietruszki.

%
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Listy
ze Shrewsbury

Grzegorz Leoñczak

Shrewsbury, 2006-12-19
Jaki czas temu poruszy³a nas, a
zw³aszcza ¯onê, wiadomoæ z Polski o
tym, ¿e wyrostki z gimnazjum w Gdañsku poni¿y³y na oczach klasy jedn¹ z
kole¿anek, rozbieraj¹c j¹ do naga, a potem udaj¹c na niej gwa³t. Dziewczynka,
czternastoletnia Ania, nie znios³a psychicznie, pope³ni³a samobójstwo.
Do tego wydarzenia nie mówi³o siê,
¿e klasy koedukacyjne, ³¹czce ch³opców
i dziewczêta, s¹ jednym z wielkich b³êdów pedagogów. Poniewa¿ dziesi¹tki nauczycieli podpisywa³o siê pod tym szkodliwym systemem przez dziesi¹tki lat, trudno tê górê odrzuciæ. Chyba nikt nie mia³
poczucia odpowiedzialnoci, lub swobody
mylenia, by dokonaæ potrzebnej refleksji.
Nie s³ychaæ by³o  do gdañskiej tragedii  o tym, co oznacza po³¹czenie p³ci
w szko³ach. ¯e ch³opcy jednoznacznie
molestuj¹ swoje niemia³e kole¿anki. S³ownie, przez g³upie ¿arty, przemoc¹, dociskaj¹c w k¹cie. Obrzydliwym obmacy-

waniem.
Jeli zdarzy³oby siê to w zak³adzie
pracy  czasem bywa tak  kobiety broni¹ siê. Sad, kary.
Szko³a jest cichym obszarem molestowania dziewczynek przez ch³opców,
coraz bardziej obcesowych i brutalnych,
kultura przecie¿ jest coraz bardziej seksualizujaca.
Odzieranie dziewcz¹t ze z³udzeñ, ¿e
mê¿czyni s¹ opiekuñczy? S¹.
Trzeba odejæ od tych szkó³. Aby
ochroniæ dziewczêta i oddzia³ywaæ wychowawczo. A w stosownym czasie Ona
Jego spotka. Mo¿e po maturze. I mo¿e
wreszcie wyjdzie za Niego za m¹¿, a nie
zostanie kochank¹ i po znudzeniu siê
Jak mówi Sai Baba  nie miej dziewczyny. Bierz ¯onê. Mieæ dziewczynê oznacza
nie mieæ poczucia odpowiedzialnoci.
Mierz siê z ¿yciem. Wysoko. Dobrze
mierz, jak jest to godne nas, mê¿czyzn.
A jak jest w Anglii?
Problemy s¹ jeszcze gorsze. Im bar-

ZAJAZD BARDÓW  program
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 schroniskowych. Nale¿y zabraæ ze sob¹
swój piwór i ewentualnie materac (karimatê). Miejsc wystarczy na pewno wszystkim, wiêc
nie bawmy siê w rezerwacjê...

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V69510)

GRÜNLAND

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...

dziej zachodnia kultura, tym wiêksze popl¹tanie i otch³añ. Dziewczêta nastoletnie ubieraj¹ siê, niektóre i niema³o, w
stylu p³atnej mi³oci. Ohyda.
I Anglia po raz drugi  odsetek ci¹¿
nastolatek jeden z najwy¿szych w Europie. Promykiem optymizmu jest to, ¿e
zachowano tu trochê szkó³ jednop³ciowych, dla samych ch³opców i samych
dziewcz¹t. Istniej¹ one tak¿e w Shrewsbury, gdzie mieszkamy. Op³ata za naukê
jest w nich wysoka. Ok. 8 tysiêcy funtów za rok szkolny.
Byæ mo¿e pora odkrêciæ b³¹d zrównania p³ci, g³upotê sprzed lat. Jeszcze
czêæ osób ¿yj¹cych pamiêta dawny system, gdzie do gimnazjów przed wojn¹
chodzi³o siê oddzielnie. Potem chciano
ulepszyæ, podobnie jak ulepszy³ wiat
komunizm.
Ile jeszcze dziewczynek ma zap³aciæ
sob¹ za to, co z nimi zrobili projektanci
edukacyjnych poprawek?
Ilu rodziców odda³oby dzi dzieci do
normalnej, jednop³ciowej szko³y? Gdzie
dziewczynki pozwoli³yby sobie na swobodê i delikatnoæ, nie przydeptywany
rozwój? Na pozostanie przy ¿yciu, szacunku dla samej siebie?
Grzegorz Leoñczak

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
Wariacje na temat wiêtego Miko³aja wg Marka Pacyñskiego

&
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K¹cik szachowy (20)
Jose Raul Capablanca y Graupera
(ur. 19 listopada 1888 w Hawanie, zm. 8
marca 1942)  kubañski szachista, trzeci
mistrz wiata w szachach, w latach 19211927.
Capablanca by³ uwa¿any za szachowe genialne dziecko. Pierwszym jego
znacz¹cym sukcesem by³o zwyciêstwo
w meczu z mistrzem Kuby w 1901 roku.
Capablanca mia³ wówczas 12 lat, jego
b³yskotliwa gra zosta³a szybko zauwa¿ona i doceniona. Do dzisiaj jest uwa¿any za jednego z najbardziej utalentowanych szachistów w historii. Szczególnie
doceniana jest jego sztuka gry pozycyjnej i rozgrywania koñcówek. Capablanca pozna³ szachy kibicuj¹c swojemu ojcu.
W ca³ym ¿yciu, nawet jako ekspert szachowy, pozosta³ w znacznej mierze graczem naturalnym, stosunkowo ma³o
czasu powiêcaj¹c na przygotowania do
turniejów i meczów. Jego najwiêkszy rywal
Aleksander Alechin, który zosta³ czwartym mistrzem wiata, po mierci Capablanki napisa³: Wraz z t¹ mierci¹ odszed³ wielki szachowy geniusz, jakiego
nigdy wiêcej nie zobaczymy.
W ca³ej swojej karierze Capablanca
dozna³ goryczy pora¿ki w mniej ni¿ piêædziesiêciu oficjalnych partiach. Pozosta³
niepokonany przez osiem kolejnych lat,
od 1916 do 1923 r.
Capablanca twierdzi³, ¿e szachy szybko
umr¹ na remis. Przewidywa³, ¿e wybitni szachici osi¹gn¹ taki poziom znajomoci gry, ¿e ich partie zawsze bêd¹
koñczyæ siê remisem. Do dzisiaj te prognozy nie spe³ni³y siê, chocia¿ objawy

choroby remisów s¹ widoczne w turniejach z udzia³em najsilniejszych graczy.
***
Pewnego dnia na dworcu kolejowym
w Nowym Jorku jaki mê¿czyzna podszed³ do Capablanki, który czeka³ z kaw¹,
gazet¹, dro¿d¿ówk¹ i kompletem szachów.
Wskazuj¹c na szachy, mê¿czyzna spyta³, czy Capa zagra³by partiê. Zawsze
chêtny do gry, Capablanca natychmiast
ustawi³ szachy, a nastêpnie usun¹³ hetmana, ¿eby wyrównaæ grê. Oburzony
mê¿czyzna spyta³: Dlaczego pan to
zrobi³? Pan mnie nie zna, mogê z panem wygraæ! Niewzruszony Capablanca odpowiedzia³: Proszê pana, gdyby
pan móg³ ze mn¹ wygraæ, zna³bym
pana..
***
Prezentujemy poni¿ej zwyciêstwo
Capablanki, po którym na pewno przeciwnikowi nie by³o weso³o.
Bia³e: Capablanca
Czarne: Meyer

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
F kupiê

F sprzedam

F wynajmê

F inne

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



Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

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

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gb5 a6 4.Ga4 Sf6
5.d4 S:e4 6.d5 Se7 7.S:e5 b5 8.Gb3 Gb7
9.d6 S:d6
W tej pozycji Capablanca wykona³
jeszcze jedno posuniêcie i przeciwnik
podda³ partiê. Czy wiesz jakie to posuniêcie?
Rozwi¹zania prosimy wysy³aæ na adres
redakcji lub dostarczaæ osobicie.
Marta & Czes³aw Spisak

***
SZACHY NA WESO£O

Szachici, to nie tylko ludzie posiadaj¹cy zmys³ analityczny, ludzie logicznie myl¹cy, kreatywni, ale równie¿ posiadaj¹cy poczucie humoru...
Poni¿ej kilka kawa³ów i anegdotek szachowych:
***
- Podobno po integracji z Uni¹ Europejsk¹ ka¿dy polski rolnik otrzyma ... szachy.
- Dlaczego ?
- Zamiast rekompensaty - 64 pola.
***
Dwaj robotnicy na budowie rzucaj¹
monetê:
- Jak wypadnie reszka, Ty grasz bia³ymi
- mówi jeden.
- Jak wypadnie orze³, ja gram bia³ymi dodaje drugi.
- A jak stanie na sztorc?
- Trudno, pech to pech, wtedy zabieramy siê do roboty.
***
Przychodzi baba do lekarza - szachisty i ¿ali siê:
- Panie doktorze straci³am figurê.
- Tak, a w jakim wariancie?
***
Do sklepu wchodzi ch³opiec:
- Zbieram kartki pocztowe zwi¹zane z
szachami. Czy ma pani co w tej tematyce?  zapytuje sprzedawczyniê.
- Tak, widokówki z wie¿¹ Eiffla.

KUPON KONKURSOWY
Szachy nad Leg¹
Zad. 20. ..................................................
.................................................................
Imiê i nazwisko .....................................
.................................................................
.................................................................
Adres .....................................................
................................................................
................................................................

'
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Olecka Liga Pi³ki No¿nej Halowej
Olecka Liga Pi³ki No¿nej Halowej
znalaz³a siê na pó³metku rozgrywek.
Wiêkszoæ dru¿yn ma za sob¹ ponad
po³owê z ustalonej do rozegrania liczby meczy.
meczy.W klasyfikacji na
najbardziej bramkostrzelnego zawodnika Ligi zdecydowanie prowadzi z 18
golami Wojciech Koz³owski przed Karolem
Koz³owskim (10) - obaj Bianconeri i Arturem Æwikowskim (9)  Joga
Bandito.
Tabela Ligi:
1. TSV Victory.
7 18 40:21
2. BIANCONERI
6 12 47:25
3. The Belfers Olecko 4 12
21:9
4. EKIPA
4
9
21:7
5. Bu³a i Spó³a
5
7 22:17
6. Joga BANDITO
3
6 24:12

7. Liderzy Hamasu
4
6 23:29
8. Dynamo TEAM
7
6 16:55
9. GALAKTIKOS
5
4 16:29
10. Drink TEAM
4
0 11:25
11. FC Gi¿e
5
0 16:32
Kolejno: miejsce, nazwa zespo³u, liczba
rozegranych spotkañ, punkty zdobyte,
stosunek goli zdobytych do straconych.
Nastêpna tura gier w przysz³y weekend odbêdzie siê w sobotê 20 stycznia od godz. 14.00:
· 14.00
· 14.30
· 15.00
· 15.30
· 16.00
· 16.30

Drink TEAM - EKIPA
Drink TEAM - FC Gi¿e
Joga BANDITO - EKIPA
GALAKTIKOS - BIANCONERI
FC Gi¿e - EKIPA
GALAKTIKOS - Joga BANDITO

· 17.00 GALAKTIKOS - EKIPA
· 17.30 TSV Victory - Joga BANDITO.
oraz 21 (niedziela).01.2007. (od godz.
11.00):
· 11.00. Belfers - Bu³a i Spó³a
· 11.30. Liderzy Hamasu - FC Gi¿e
· 12.00. BIANCONERI - Bu³a i Spó³a
· 12.30. Belfers - Liderzy Hamasu
· 13.00. Liderzy Hamasu - Bu³a i Spó³a
· 13.30. Drink TEAM - Liderzy Hamasu
· 14.00. Belfers - BIANCONERI

Tenis ziemny
6 stycznia w sali Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku odby³ siê Turniej Tenisa
Ziemnego o Puchar Starosty Powiatu
Oleckiego. W turnieju wystartowa³o 8
zawodników. Oto wyniki koñcowe: 1.
Kamil Bomber, 2. Andrzej Karniej, 3. Micha³
Karniej, 4. Andrzej Bubrowski.

Taaaaaaaka ryba!
Szczupaka o wadze 11,50kg, d³ugoci 105 cm z³owi³ na jeziorze Haszno w
dniu 5 grudnia 2006 r. pan Ryszard Ponikiewski.
Bestia po³akomi³a siê na 20 cm twister z 20 gramow¹ g³ówk¹, dozbrojony
kotwiczk¹. A¿ dziw bierze, ¿e wêdkarzowi uda³o siê zwyciê¿yæ w walce z tak¹
ryb¹ z nawiniêt¹ na ko³owrotek ¿y³k¹
gruboci 2,2 mm.
Tegoroczna aura sprzyja po³owom drapie¿ników, a przecie¿ zwykle o tej porze
roku ³owimy spod lodu!

Babskie pogaduchy
JAK SIÊ
RODZI
ZNIECZULICA
Zewsz¹d s³yszy siê narzekania na panuj¹c¹
znieczulicê. Jak
powstaje, przekona³am siê na w³asnej
skórze. Pewnego sobotniego ranka ca³¹
rodzin¹ wybieralimy siê do innego miasta,
wiêc ruch w domu by³ od samego rana.
Zaobserwowalimy, ¿e gara¿ naszego
s¹siada jest otwarty i nikogo tam nie ma.
Po pó³ godzinie uznalimy, ¿e ukradli mu
samochód, a po godzinie próbowalimy
alarmowaæ ich o zaistnia³ym zdarzeniu.
Niestety, nikogo nie by³o w domu, wiêc

zdecydowalimy siê zamkn¹æ gara¿, bo
wziêlimy to za efekt skrajnego roztargnienia. Kiedy podeszlimy do gara¿u
okaza³o siê, ¿e k³ódka z kluczem le¿y tu¿
za drzwiami, wiêc zamkniêcie okaza³o siê
proste. Uratowalimy dwa górskie rowery
i dwa komplety opon. Na drzwiach zostawilimy kartkê z informacj¹, gdzie jest
klucz i z poczuciem dobrze spe³nionego
obowi¹zku, odjechalimy.
W nocy zjawi³ siê s¹siad, a my prze¿ylimy szok. Nie doæ, ¿e nie by³o ¿adnej wdziêcznoci, to us³yszelimy s³owa pewnej pretensji i pytanie, gdzie jest
druga k³ódka i klucze od mieszkania.
Poczulimy siê niejako wspó³winni tej
niefrasobliwoci naszego s¹siada. Po tym
fakcie przyrzeklimy solidarnie, ¿e w przysz³oci w podobnej sytuacji, zachowamy siê zupe³nie obojêtnie. Nie chcieli-

my nawet wyobra¿aæ, co mog³oby byæ,
gdyby np. zgin¹³ jeden z rowerów, albo
po³owa opon i co wówczas s¹dzi³by o
nas nasz s¹siad.
To zdarzenie jest tylko pewnym elementem mechanizmu znieczulicy. Postêpuj¹ca bieda powoduje, ¿e wokó³ nas
coraz wiêcej prosz¹cych o pomoc. Czêæ
z nich autentycznie jej potrzebuje, a czêæ
to zwykli wy³udzacze. Jak ich rozpoznaæ
i jak do koñca nie zamkn¹æ siê w swojej
skorupie? Wszêdzie mo¿emy dojechaæ i
to coraz szybciej, po³¹czyæ siê z ka¿dym
zak¹tkiem wiata przez internet. wiat
dzisiejszy jest na wyci¹gniêcie rêki, tylko czy chcemy j¹ wyci¹gn¹æ?
P.S. I tak jestem pe³na podziwu, ¿e
od czwartej rano  bo o tej godzinie wyje¿d¿ali s¹siedzi  do ósmej nikt niczego nie poci¹gn¹³.
ZOCHA
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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 238

I kolejnych siedem dni nowego roku
jest ju¿ za nami. Nie by³o tak le. Nawet
by³o normalnie. Teraz ju¿ byle co nas
nie zaskoczy. Ju¿ nie³atwo nas zbulwersowaæ byle czym. Nie imponuje nam ani
informacja o tym, ¿e kto ukrad³ miliony,
ani to, ¿e ma armiê nielubnych dzieci
czy harem kobiet, ewentualnie mê¿czyzn.
Co to za rewelacje? Nic ciekawego. Zaczynamy osi¹gaæ stan tzw. NORMALNOCI. Bo czym jest NORMALNOÆ
jak tylko tym, ¿e cz³owiek zaczyna zajmowaæ siê samym sob¹, przestaj¹c zajmowaæ siê wiatem. Czy¿ nie jest to czym
zupe³nie normalnym? Bo co tak na prawdê
powinno nas obchodziæ co dzieje siê dalej
ni¿ kilometr od naszej rodziny, czy miejsca, w którym akurat stoimy? W sumie

Kowalski uwa¿a, ¿e rz¹d powinien przede
wszystkim dawaæ! Potem przez kolejne kilkanacie lat ci sami teoretycy od budowy realnego socjalizmu budowali nam kolejny ustrój: realny kapitalizm. Przez cztery dekady t³umaczyli ludziom o brutalnym
i ludo¿erczym kapitalizmie  jakie to z³o...
A potem ten brutalny i krwio¿erczy kapitalizm nam budowali. Dlatego te¿ do rz¹du i osób oko³orz¹dowych wysy³a siê setki
i tysi¹ce prób o konkretn¹ pomoc dla
obu typów Kowalskich. Czy rz¹d nie za³atwia takich prób? Muszê Pañstwa rozczarowaæ... Rz¹d udziela takiej pomocy
Kowalskim! Wystarczy tylko przejrzeæ
codzienn¹ prasê, s³uchaæ i ogl¹daæ telewizjê i radio (albo odwrotnie). Jestemy
zalewani przez informacjê o pomocy rz¹du dla konkretnych Kowalskich. Nie jest
to naganne, ale z drugiej strony wiad-

powinno nas to obchodziæ, ale nie w sensie,
¿e jest to naszym ¿yciem. Rz¹dy na ca³ym wiecie s¹ od tego by tam, na górze, robi³y wszystko i nas, obywateli, powinno obchodziæ to na tyle, by nie trzeba by³o z ka¿dym problemem lecieæ do
najwy¿szych w³adz. Bo czy nie mieszy
Pañstwa co takiego, ¿e przeciêtny Kowalski np. skar¿y siê w TV lub radiu, ¿e
rz¹d mu czego nie za³atwi³. Rz¹d nie za³atwi³
mu pracy, pieniêdzy, mieszkania i zdrowia. Czy kto z Pañstwa tolerowa³by tak¹
sytuacjê, ¿e rz¹d co za³atwia dla Kowalskiego? Wzbudzi³oby to powszechne oburzenie tzw. opozycji i lawinê prób
o pomoc kolejnych Kowalskiech. miem
twierdziæ, ¿e rz¹d nie ma prawa zajmowaæ siê nawet nieprzeciêtnym Kowalskim.
Zadaniem rz¹du jest stworzenie warunków, by zarówno przeciêtny, jak i nieprzeciêtny Kowalski mogli sami co zrobiæ. Niestety, ponad 40 lat budowania
realnego socjalizmu, czy te¿ komunizmu
sprawi³o, ¿e przeciêtny i nieprzeciêtny

czy o b³êdach na ni¿szych etapach administracji pañstwowej, lokalnej czy te¿ samorz¹dowej. To jest po prostu wina samych przeciêtnych i nieprzeciêtnych Kowalskich! Przez parê lat t³umaczono nam,
jakie korzyci bêd¹ z naszego wejcia do
Unii Europejskiej. Ludzie! Jak dzi pamiêtam, ¿e przedstawiano nam perspektywê
walki z bezrobociem i mo¿liwoci¹ lepszych
zarobków z tym, ¿e bêdzie mo¿na legalnie
i bez problemów pracowaæ we wszystkich
lub prawie wszystkich pañstwach Europy! Mam kilka folderów z tego czasu. To
by³y najbardziej wyt³uszczone s³owa: praca
i lepsza p³aca w krajach UE! To mia³o byæ
zas³ug¹ rz¹du i zmniejszeniem bezrobocia! TO BY£O BARDZO DOBRE. Dzi
po prawie 3 latach naszej obecnoci w
UE okazuje siê to byæ pora¿k¹... I znowu
przeciêtny i nieprzeciêtny Kowalski ma ¿al
do rz¹du. Dzi np. problemem magistra
jest to, ¿e w naszym kraju nie ma taki mgr
Kowalski pracy. I jest to wielki problem
obroñców inteligencji narodu Kowalskich.

Prawie maj¹ ³zy w oczach gdy mówi¹, ¿e
mgr musi staæ za kas¹ w hipermarkecie...
Zadziwiaj¹ce, ¿e w tym ca³ym narodowym
p³aczu nie s³ucha siê ludzi, którzy prosto
w oczy mówi¹, ¿e spora czêæ tych mgr
to nieporozumienie w sensie inteligencji
czy wiedzy i tak naprawdê na stanowiska wiêksze ni¿ to miejsce za kas¹ nie
zas³uguj¹. To nieprawda, ¿e mgr musi
zarabiaæ wiêcej ni¿ przeciêtny Kowalski
po zawodówce czy technikum. Tak nie
ma na wiecie! Wy¿sze wykszta³cenie nie
oznacza lepszych zarobków. Nawet maj¹c mgr przed nazwiskiem nie oznacza, ¿e
siê jest KIM  tak¹ lepsz¹ wersj¹ Kowalskiego. Na tzw. MITYCZNYM Zachodzie wiêkszoæ ludzi po studiach pracuje
jak zwykli Kowalscy czy Smith. Tylko u
nas wytworzy³a siê tradycja, ¿e Kowalski
z mgr przed nazwiskiem jest kim lepszym.
I st¹d te¿ te pretensje przeciêtnego Kowalskiego i nieprzeciêtnego Kowalskiego do rz¹du, ¿e nie doceniaj¹ jego tytu³ów i dopisków przed nazwiskiem. Tak
sobie ostatnio ogl¹dam serial o amerykañskich chirurgach. Niby nic... ale jedna rzecz rzuci³a mi siê w oczy i uszy. Tam
lekarz po studiach zanim zacznie dobrze
zarabiaæ musi przejæ okres sta¿u: kilka
lat, podczas których pracuje za psie pieni¹dze (co ciekawsze dostaje nawet mniejsze
kwoty ni¿ przeciêtna pielêgniarka), jest
wykorzystywany przez wszystkich innych
lekarzy, nie dosypia, nie dojada. Po prostu musi sp³aciæ swój d³ug wobec instytucji, która w³o¿y³a w nich ogromne sumy
pieniêdzy by wyszkoliæ i przyuczyæ takiego lekarza do zawodu. I nie ma przebacz. Jak siê nie podoba: mo¿esz po¿egnaæ siê z zawodem, lub zrobiæ specjalizacjê o mniejszym presti¿u w zawodzie
lekarza. A to oznacza pracê w gorszym i
gorzej p³atnym miejscu. I wcale nie oznacza, ¿e ci lekarze, którzy nie podo³aj¹
wyzwaniu, s¹ gorsi. Ale s¹ zawody, które wymagaj¹ powiêcenia, zaanga¿owania, rezygnacji z wielu rzeczy i przywilejów na samym pocz¹tku. Jeli to siê przejdzie,
mo¿na liczyæ na lepsze zarobki czy wiêkszy presti¿ spo³eczny. U nas nie ma takiego systemu. Przez lata ukszta³towa³o
siê, ¿e nawet przeciêtny i s³aby lekarz Kowalski jest lekarzem i ju¿. A to ukszta³towa³o wiadomoæ, ¿e musi byæ lepiej uposa¿ony. A jak nie... to Kowalski wyjedzie
na Zachód. Ale jak powiedzia³ minister
zdrowia: naprawdê z tego kraju nie wyje¿d¿aj¹ dobrzy specjalici.
Wiêc mo¿e kiedy taki Kowalski siê
bardziej zastanowi i przestanie mieæ pretensje do wszystkich naoko³o i stwierdzi, ¿e tak naprawdê wszystko zale¿y od
tego, co sam zrobi.
Czego sobie i Pañstwu ¿yczê. PAC

