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Droga do bogactwa prowadzi
przez pracê i oszczêdnoæ.

Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

Benjamin Franklin

Nr 36 (505)

I Festiwal Nauki i Sztuki

- 15 wrzenia 2007r.
na kamiennej pó³rotundzie
Przes³uchania grup konkursowych
od godz. 15.00.

Wystêp gwiazd:
Apteka i Acid Drinkers
oko³o godz. 21.00.

12 padziernika 1992 roku odby³a siê pierwsza inauguracja roku akademickiego
jeszcze wtedy Mazurskiej Wszechnicy Nauczycielskiej. Dzisiaj kiedy po raz pierwszy Pan dziekan Ryszard Kowalski i uczeni naszej uczelni inauguruj¹ I Festiwal
Nauki i Sztuki w Olecku, to z dr¿¹cym sercem ale z ogromn¹ dum¹ i satysfakcj¹
pragnê stwierdziæ, ¿e w ci¹gu tych piêtnastu lat uda³o siê nam, pomiêdzy Bia³ymstokiem, a Olsztynem wykszta³ciæ oko³o dziesiêciu tysiêcy magistrów. Jest to wydarzenie na skalê kraju  powiedzia³ podczas uroczystego otwarcia festiwalu Rektor Wszechnicy Mazurskiej prof. dr Józef Krajewski  Pan doktor Ryszard Kowalski, wielki sympatyk przyrody zwróci³ siê do mnie z pomys³em zorganizowania tego
festiwalu. Panie dziekanie, to pañskie dzie³o. Ono dzi startuje po raz pierwszy.
Wszyscy jestemy Panu za to wdziêczni.
(O Festiwalu czytaj na s. 6-7).

Zespo³y konkursowe:
MIND ASYLUM - Warszawa
HAIR IN THE SINK - Warszawa
GURZUF - Bia³oru
FIRE GARDEN - Litwa
BETTY BE Warszawa
VA TAIP VAT - Litwa
LEONOFF Warszawa

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej znaczn¹ czêæ
czasu obrad zaj¹³ problem zwi¹zany z oleck¹ przychodni¹ zdrowia i uchwa³¹ jak¹ podjêto w tym kierunku. Oto stenograficzny zapis czêci obrad.
Burmistrz Wac³aw Olszewski - .... w naszym imieniu opiekuj¹ siê zdrowiem mieszkañców zak³ady niepubliczne czyli lekarze rodzinni. Maj¹ coroczne kontrakty tak, ¿e gmina nie musi tego zadania realizowaæ. Problem jest w tym, ¿e lekarze rodzinni realizuj¹
zadanie w naszej przychodni. Przejêlimy j¹ swego
czasu od Starostwa. W chwili obecnej wesz³y nowe
rozporz¹dzenia ministra zdrowia, które mówi¹ jednoznacznie, ¿e od 1 styczna 2009 roku wszystkie obiekty s³u¿¹ce podstawowej opiece zdrowotnej musz¹
posiadaæ odpowiednie standardy. Nasza obecna przychodnia ich nie spe³nia.
Zastanawialimy siê jak z tego problemu wybrn¹æ.
Robilimy analizy podjêcia ewentualnych decyzji, robilimy zebrania z zainteresowanymi. Nie ma jednak
z³otego rodka.
C.d. na s. 8-9.

MARKET BUDOWLANY

HANDLOWE

M.Pietraszewski



Przychodnia

Aleje

Lipowe

1B

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
FIRMA, KTÓRA DOKONA ZAKUPÓW
NA NAJWY¯SZ¥ KWOTÊ W MIESI¥CU WRZENIU
OTRZYMA WARTOCIOWY UPOMINEK.
Przyjd i zobacz, warto nas odwiedziæ.
Tel. (87) 520 44 46

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

Szko³a

 hip-hip, hurra!

 przy wiêkszych zakupach  5% rabatu
 przy zakupie plecaka  upominek
SUPER CENY!!!
 SPRAWD NAS

(V54002)

CENTRUM

(zapis stenograficzny
dyskusji)

(V49705)

MAJSTER

Cena 1,40 z³

11 wrzenia 2007 r.

Fiesta
Borealis
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Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

 11 sierpnia o 23.18 jeden zastêp OSP
G¹ski usuwa³ w okolicach Zajd drzewo powalone na jezdniê.
 12 sierpnia o 4.26 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ w okolicach Doliw
drzewo powalone na jezdniê.
 12 sierpnia o 8.21 jeden zastêp OSP
Mazury usuwa³ w okolicach Dybowa
drzewo powalone na jezdniê.
 12 sierpnia o 15.44 jeden zastêp OSP
Mazury usuwa³ w okolicach Dybowa
drzewo powalone na jezdniê.
 12 sierpnia o 16.09 dwa zastêpy JRG
PSP oraz jeden OSP G¹ski usuwa³y w
okolicach Kijewa skutki wypadku drogowego.
 12 sierpnia o 22.15 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w Borkach po¿ar instalacji
elektrycznej.

Informacji udzieli³
starszy ogniomistrz Andrzej Schneider

 13 sierpnia o 8.48 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
 13 sierpnia o 9.44 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Kiljanach z dziupli drzewa
gniazdo szerszeni.
 13 sierpnia o 10.59 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Sedrankach gniazdo
umiejscowione w wykopie.
 14 sierpnia o 11.53 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Dziêgielach gniazdo szerszeni umiejscowione w altance ogrodowej.
 14 sierpnia o 17.26 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo os ze szko³y przy
ul. Go³dapskiej.
 14 sierpnia o 20.32 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ skutki kolizji z jezdni alei

TANKUJESZ U NAS,

ZBIERASZ

PUNKTY BONUSOWE
NA DARMOWE MYCIE
STACJA PALIW Rarytas

ul. E³cka 4

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

(V53702)

NAJTANIEJ W MIECIE

wydajemy karty rabatowe!

(V51803)

AUTOMYJNIA od 730 do 1800
ON
OLEJ
Pb95
OPA£OWY
LPG
Sta³ym klientom

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

Lipowej.
 15 sierpnia o 10.45 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Norach nad³amany konar drzewa wisz¹cy nad jezdni¹.
 15 sierpnia o 12.39 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Kowale Oleckie
usuwa³y w Kowalach Oleckich skutki
kolizji drogowej.
 15 sierpnia o 13.02 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ na osiedlu Lesk po¿ar mieci w mietniku.
 16 sierpnia o 17.10 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z drzewa przy ul. Armii
Krajowej gniazdo szerszeni.
 16 sierpnia o 17.55 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z budynku szko³y przy ul.
Go³dapskiej gniazdo szerszeni.
 16 sierpnia o 18.20 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
przy ul. Gdañskiej.
 17 sierpnia o 13.24 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Sokó³kach gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego.
 17 sierpnia o 15.34 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z budynku szko³y przy ul.
Go³dapskiej gniazdo os.

MARKET
BUDOWLANY

(V44108)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

KRAM

Pijani kierowcy
 11sierpnia o 15.00 zatrzymano w Sokól³kach jad¹cego rowerem trzydziestotrzyletniego Józefa G. Mia³ on we krwi
3,5 promila alkoholu.
 14 sierpnia o 16.00 w Sto¿nem zatrzymano dwudziestodwuletniego rowerzystê Mariana S. Mia³ on we krwi 2,4
promila alkoholu.
 15 sierpnia o 12,30 policjanci zatrzymali w Pogo¿elu VW. Jad¹cy nim dwudziestodziewiêcioletni Juliusz B. mia³
we krwi 2,4 promila alkoholu.
 Tego samego dnia o 19.10 w Staczach
zatrzymano piêædziesiêcioletniego rowerzystê Adama R. Mia³ on we krwi
1,3 promila alkoholu.
 O 23.40 policjanci na osiedlu Lesk zatrzymali Mazdê. Kieruj¹cy ni¿ dwudziestopiêcioletni Andrzej D. mia³ we krwi
0,7 promila alkoholu.
 19 sierpnia o 2.55 patrol policja zatrzyma³ KIA jad¹ce alej¹ Wojska Polskiego. Kierowca, osiemnastoletni Tomasz
S., mia³ we krwi 2,5 promila alkoholu.
 21 sierpnia o 17.40 kieruj¹cy Fordem
czterdziestoomioletni Miros³aw W. mia³
we krwi 0,6 promila alkoholu. Do zatrzymania samochodu dosz³o na alei
Wojska Polskiego.

Stanis³aw
Bokuniewicz...

zosta³ nowym so³tysem w Borawskich.

Nieustaj¹cy konkurs

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
****************

UWAGA
Informujemy
Klientów,
¿e przy zakupie
towaru o wartoci od 300 z³ do
nabycia artyku³y
ju¿ od 5 z³otych,
np. lampy nocne, biurowe itp.

(V40710)
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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:

 Marian Dawidowicz
 Joanna Romañska
 Janina Ho³ownia
 Piotr Klejment
 Jerzy Makal
 Jan Konstancki

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

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

RODZICU!!!

Sprawd, czy Twoje dziecko
je¿d¿¹ce motocyklem zapisa³o swoje organy do banku narz¹dów!!!

ul. E³cka 2

(stara Melioracja,
przy skupie skupie z³omu),

tel. 0-501-611-961

Redakcja

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

w godzinach 1200-17 00
(we wtorek nieczynna)

Ca³odobowe
dy¿ury aptek
(V54102)

SKUP
JAB£EK

OLECKI TERMINARZ

W nocy 31 sierpnia powiadomiono policjê, ¿e w jednym z mieszkañ przy alejach Lipowych przebywa chory psychicznie mê¿czyzna, który odkrêci³ gaz. Policjanci pojechali natychmiast do wskazanego domu. Policjantom uda³o siê wejæ do mieszkania przez
okno i obezw³adniæ potencjalnego samobójcê. Próbowa³ on walczyæ z policjantami atakuj¹c ich przy pomocy m³otka kuchennego.
Policjanci za³o¿yli mê¿czynie kajdanki, a
po przybyciu pogotowia zosta³ ubrany w kaftan
bezpieczeñstwa. Ojciec zatrzymanego potwierdzi³, ¿e dziewiêtnastolatek leczy siê w zak³adzie psychiatrycznym.
Policja podjê³a czynnoci ledcze. Maj¹
one ustaliæ czy w chwili spowodowania powa¿nego zagro¿enia mê¿czyzna by³ poczytalny. O opiniê w tej sprawie zwrócono siê
do bieg³ego.

 11-16.09.2007r.,
ul. Kolejowa 15
 17-23.09.2007r.,
pl. Wolnoci 25

Nowy sklep
z odzie¿¹
zachodni¹
zaprasza
Co wtorek nowy towar!
ul. Armii Krajowej 24

ELF

(L15801)

26 sierpnia w Niedzwiedzkich Opel
Omega prowadzony przez trzydziestodziewiêcioletni¹ Iwonê P. (mieszkank¹ Czechowic-Dziedzic) zjecha³ na
³uku drogi na przeciwleg³y opas ruchu i zderzy³ siê z naje¿d¿aj¹cym
Oplem Vectra, kierowanym przez piêædziesiêciotrzyletniego Mariana U.
Wstêpne dochodzenie wykaza³o,
¿e kieruj¹ca Oplem Omeg¹ nie dostosowa³a prêdkoci do sytuacji i z
tego powodu dosz³o do zderzenia pojazdów. Pasa¿erki  czterdziestoomioletnia Opla Vectry i szeædziesiêcioczteroletnia Opla Omegi zosta³y odwiezione do szpitala w Olecku.
Kierowcy byli trzewi.

Odkrêci³ gaz

(L16301)

Wypadek
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(V45307)

Wystawy sta³e
8.00  15.00  wystawa malarstwa Alicji
Sojki  Galeria Prawdziwej Sztuki im.
A. Legusa, plac Wolnoci
 galeria Wies³awa Bo³tryka  Armii Krajowej (zaplecze)  Wystawa malarstwa
W. £ukasik, grafika W. B. Bo³tryk,
fotografia T. Kosiorowski, rzeba K.
Puchalskiej.
12 wrzenia (roda)
16.00  Czarni Olecko  Mr¹gowia Mr¹gowo, mecz pi³ki no¿nej IV ligi (mecz
wyjazdowy)
14 wrzenia (pi¹tek)
18.00  Melancholia miejsca  wernisa¿ wystawy fotografii Zbigniewa Felixa P³awskiego  Galeria Prawdziwej
Sztuki im. Andrzeja Legusa
15 wrzenia (sobota)
12.00  Czarni Olecko  Fortuna Wygryny, mecz pi³ki no¿nej juniorów m³odszych
12.00  Czarni Olecko  mazur E³k, mecz
pi³ki no¿nej trampkarzy (mecz wyjazdowy)
14.00  Czarni Olecko  Mazur E³k, mecz
pi³ki no¿nej m³odzików (mecz wyjazdowy)
15.00  Fiesta Borealis - wiêto M³odej
Muzyki na Pó³nocy, kamienna pó³rotunda w Parku Sportu i Rekreacji
16 wrzenia (niedziela)
14.00  Czarni Olecko  Unia Wonice,
mecz pi³ki no¿nej klasy B seniorów (mecz
wyjazdowy)
15.00  Czarni Olecko  Zatoka Braniewo, mecz pi³ki no¿nej IV ligi
22 wrzenia (sobota)
12.00  Czarni Olecko  Mamry Gi¿ycko, mecz pi³ki no¿nej trampkarzy (mecz
wyjazdowy)
14.00  Czarni Olecko  Mamry Gi¿ycko, mecz pi³ki no¿nej m³odzików
16.00  Czarni Olecko  Sokó³ Ostróda,
mecz pi³ki no¿nej IV ligi (mecz wyjazdowy)
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Akcja policji

We wrzeniu policjanci przeprowadz¹ szereg akcji maj¹cych za zadanie
poprawienia bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y w drodze do szko³y.
Szczególnie bêd¹ sprawdzane szybkoæ, z jak¹ poruszaj¹ siê pojazdy w
pobli¿u szkó³, w tych rejonach zostanie
równie¿ zwiêkszona iloæ i czas przebywania patroli. Policja przeprowadzi szereg pogadanek dla dzieci i m³odzie¿y o
bezpieczeñstwie w ruchu drogowym oraz
bezpiecznym poruszaniu siê pieszych.

Ulica

Tereny Aktywnoci
Go s p o d a r c z e j

Targowa

Rozstrzygniêto przetarg na sprzeda¿
trzech dzia³ek po³o¿onych przy ul. Targowej przeznaczonych do zabudowy
szeregowej z us³ugami handlu i rzemios³a nieuci¹¿liwego. Nabywc¹ dwóch nieruchomoci o powierzchni 269 m. kw. i
215 m. kw. za ³¹czna cenê 48.150 z³ zosta³a Alicja Mieszuk.
Trzecia nieruchomoæ o powierzchni
300 m. kw. za 28.060 z³ sta³a siê w³asnoci¹ Edyty i Arkadiusza £omeæ.

Rozstrzygniêto przetarg na sprzeda¿
nieruchomoci na TAG przy ul. Kociuszki.
Dzia³kê o powierzchni 1,28 ha kupi³ za
262.300 Grzegorz Olszañski. By³ to ju¿
trzeci zorganizowany przez Urz¹d Miejski przetarg. Cena wywo³awcza wynosi³a 63 tysi¹ce z³. Ró¿nica kwoty wyjcia i
kwoty zakupu obrazuje i atrakcyjnoæ terenów na TAG-u i walkê, jak¹ rozegrano o zakup tej dzia³ki.

W akcji Bezpieczne
powroty
Policjanci z Olecka od 31 sierpnia do
2 wrzenia skontrolowali 70 samochodów. Dziewiêtnastu kierowców ukarano
mandatami (17 przekroczenie prêdkoci,
a 2 za z³y stan techniczny pojazdów).
Zatrzymano jednego kierowcê za jazdê
po spo¿yciu alkoholu i zanotowano jedn¹
kolizjê drogow¹.

Rozpoczê³a siê przebudowa drogi
lepie  Zajdy. W tej chwili trwaj¹ prace budowlane w lepiu. Uk³adane s¹
krawê¿niki i uk³adana podsypka. Koszt
inwestycji to 210 tysiêcy z³otych. 70
tysiêcy na ten cel dosta³a gmina z Funduszu Ochrony gruntów Rolnych.

Skrzy¿owanie
ul. 11 Listopada i Zielonej
Fot. Marek Pacyñski
6.09.br. o godz. 11.45 na skrêcaj¹cy z 11 Listopada w ul. Zielon¹ samochód VW
wpad³ rozpêdzony motocyklista. Kierowca samochodu zosta³ ukarany mandatem za
zajechanie drogi w wysokoci 300 z³. Motocykl uleg³ kompletnemu rozbiciu, za
ca³y bok samochodu zosta³ uszkodzony, drzwi wbite do wewn¹trz i pêk³ s³upek
podtrzymuj¹cy dach. Szczêcie, ¿e w samochodzie nie by³o
pasa¿era. Na pewno dosz³oby do powa¿nych obra¿eñ. Motocyklista bez powa¿niejszych obra¿eñ po obserwacji w szpitalu wróci³ do domu.

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V53902)

OLECKO - GUSIEW  13,30
GUSIEW - OLECKO  17,10

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

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
DEMBUS
Tel.

(L14303)

lepie  Zajdy

0-504-065-770

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Kolektory

PROMOCJA

s³oneczne,

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

(V51603)

przydomowe oczyszczalnie cieków

 panele pod³ogowe I gatunek
 15,50 z³ za 1 m 2

(V55701)

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

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Przytorowa 19, tel. (087) 566 72 98
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Mieszkajmy piêkniej
04 wrzenia (wtorek) br. o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego
w Olecku odby³o siê uroczyste wrêczenie
nagród w konkursie Mieszkajmy piêkniej.
Dyplomy i nagrody odebrali:
 w kategorii domy jednorodzinne:
- I miejsce Iwona Iwanowska z Sedranki
- I miejsce El¿bieta i Miros³aw Koz³owscy z Kukowa
- I miejsce Lech Grzymkowski z Babek
Oleckich
- II miejsce Agnieszka Domin z Sedrank
- III miejsce Gra¿yna Jurewicz z Raczki
Wielkich
 w kategorii obiekty u¿ytecznoci publicznej:
- I miejsce Szko³a Podst. z Oddz. Integracyjnymi w G¹skach
- I miejsce Zespó³ Szkó³ O.Siejnik I
- II miejsce Szko³a Podstawowa Nr 1 ul.
Kociuszki 20
- III miejsce Samodz.Publ.Zespó³ Zak³. Opieki D³ugoterminowej w Jakach
- IV miejsce Zespó³ Szkó³ w Babkach Oleckich
- IV miejsce Or.Szk.- Wych. dla Dz.G³uchych
 w kategorii budynki wielorodzinne:
- I miejsce Zefiryna Bokuniewicz z Olecka
- II miejsce Halina Krajewska z Olecka
- II miejsce Kazimiera Barwiñska z Olecka
- II miejsce Barbara Kalinowska z Olecka
- II miejsce Elwira Szczodruch z Olecka
- II miejsce Romualda Bartnik z Olecka
12 kwietnia br. burmistrz og³osi³ powy¿szy konkurs, na który wp³ynê³o siedemnacie zg³oszeñ.
Czteroosobowa komisja ocenia³a zg³oszone posesje w trzech kategoriach : domy jednorodzinne,
obiekty u¿ytecznoci publicznej, budynki wielorodzinne. Ku zdumieniu organizatorów, w tym roku
nie wp³ynê³o ¿adne zg³oszenie w kategorii balkony.
Warto dodaæ, ¿e pula nagród wynios³a 6000 z³.
Alicja Mieszuk rzecznik prasowy UM

(K20401)

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Olecku, posiadaj¹cy siedzibê przy ul. Wojska Polskiego 12 w Olecku, tel.(087)520
22-24, informuje, ¿e posiada do zbycia w przetargu ofertowym nieograniczonym maszt antenowy metalowy konstrukcji
kratownicowej, 4 elementowy, wysokoci 25 m, o masie
2500 kg, wzniesiony w 1977 r. Maszt znajduje siê przy ul.
Wojska Polskiego 12 w Olecku. Termin usuniêcia masztu
 30.10.2007 r.
Oferty cenowe, oznaczone Oferta na maszt nale¿y
sk³adaæ w zamkniêtych kopertach w siedzibie PZD w Olecku,
ul. Wojska Polskiego 12, pokój nr 5 (sekretariat), w terminie do 28 wrzenia 2007 r. do godz. 900.
Otwarcie ofert nast¹pi w siedzibie PZD w Olecku w
dniu 28 wrzenia 2007r. o godz. 910.
Dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg

(V55801)

OG£OSZENIE
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I Festiwal Nauki i Sztuki

W sobotê i niedzielê po raz pierwszy w Olecku
odby³ siê Festiwal Nauki i Sztuki zorganizowany przez Wszechnicê Mazursk¹. Pomys³odawc¹ i organizatorem festiwalu by³ dr Ryszard Kowalski  prodziekan wydzia³u nauk przyrodniczych uczelni.
W programie Festiwalu znalaz³o siê szereg
wyk³adów, prezentacji, koncertów, wystaw i spotkañ. Przekrój prezentowanych tematów by³ równie¿ ró¿norodny. Obj¹³ on dziedziny zwi¹zane
z medycyn¹, technik¹ j¹drow¹, ekologi¹, zarz¹dzaniem przemys³em, marketingiem, zrównowa¿onym rozwojem czy wreszcie ochron¹ przed
szkodnikami rolin.
Program obj¹³ równie¿ koncerty: orkiestry
kameralnej oleckiej sko³y muzycznej czy zaprezentowany na oficjalnym otwarciu Festiwalu koncert skrzypcowy Anny Orlik. Króciutki wystêp
wokalny przedstawi³ równie¿ podczas uroczystego otwarcia rektor Józef Krajewski. Zapiewa³
jedn¹ zwrotkê z piosenki piewanej przez studentów podczas tegorocznych juwenalii.

Statuetkê i medal Mazurskiej Niezapominajki (wykute przez oleckiego mistrza kowalstwa Jana Opanowskiego) przeznaczonej dla tych, którzy nie musz¹ ale
czuj¹ potrzebê pracy dla rodowiska przyrodniczego
przyznanej po raz pierwszy otrzymali: Rajmunda Kalejta (za spo³eczn¹, wieloletni¹ pracê na rzecz przyrody,
inicjowanie, wspieranie i prowadzenie edukacji ekologicznej w mazurskim regionie), profesor Andrzej Strumi³³o (za artystyczn¹ wra¿liwoæ, wzbogacanie i rozs³awianie przyrody i kultury Mazur), Zdzis³aw Szkiruæ (za
wieloletni¹ pracê na rzecz mazurskiej przyrody, w tym
szczególne zaanga¿owanie w ochronê Wigierskiego Parku
Narodowego).

Wyniki konkursów I Festiwalu
NAUKI I SZTUKI W OLECKU
Konkurs poetycki Ekologiczna fraszka

1. Cztery pierwsze równorzêdne nagrody otrzymuj¹: Tadeusz Charmuszko,
Wac³aw Klejmont, Jan Migielicz, Kazimierz S³omiñski.
2. Krystyna Gudel
3. Anna Piliszewska
Wyró¿nienia: Anna Kosa, Jacek £ukaszewicz, Katarzyna Wiktoria Polak,
Grzegorz Lewkowicz

Konkurs plastyczny Portret ekologa

Cztery równorzêdne wyró¿nienia otrzymuj¹: Ola Mrozowska, Karolina
Pogorzelska, Kamila Szuliñska, Karol Jasiñski

Konkurs fotograficzny ¯ycie na moczarach

1. Dwie równorzêdne pierwsze nagrody otrzymuj¹: Maciej Kupczyñski i
Boles³aw S³omkowski
2. Iwona Szczodruch
3. Joanna Szymczyk
Wyró¿nienia: Ewelina Rêkawek, Magdalena Domel, Emilia Janicka, Anna
Tarasiuk, Patrycja Fiertek, Robert Milewski
Konkurs na Ekotorbê
Nie zosta³ rozstrzygniêty ze wzglêdu na brak zg³oszeñ.
Dziêkujemy za zainteresowanie konkursami Festiwalu Nauki i Sztuki i
gratulujemy osi¹gniêtego sukcesu.
Z szacunkiem i pozdrowieniem
Organizator Festiwalu:
dr Ryszard Kowalski

Organizator Festiwalu
dr Ryszard Kowalski
Talent rektora zauwa¿y³ w swym wyst¹pieniu Jan Smoliñski, przedstawiciel marsza³ka województwa na oleckim Festiwalu. Tak
sympatycznego otwarcia jeszcze nie s³ysza³em.
Gratulujê Panu rektorowi talentu. To jest dobry zwiastun Festiwalu. Mo¿emy tylko zazdrociæ, ¿e Wasza uczelnia ma taki Festiwal.
Jedenacie lat temu z Edynburga do Warszawy przywêdrowa³a inicjatywa organizowania Festiwalu Nauki i Sztuki  objani³ w
trakcie otwarcia dr Ryszard Kowalski  Dwa
lata póniej inicjatywa pojawi³a siê w Siedlcach w Akademii Podlaskiej. Dzi pojawia siê
w Olecku. Nauka jest wa¿na dla przysz³oci.
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Poka¿emy jej mo¿liwoci i ograniczenia. Zrobimy to w sposób prosty i atrakcyjny dla ka¿dego  to by³y s³owa, które
rozpoczyna³y warszawsk¹ edycjê festiwalu. Uczelnia nie mo¿e
koñczyæ siê na murze otaczaj¹cym jej budynki. Powinna wspó³pracowaæ ze spo³eczeñstwem i stanowiæ orodek opiniotwórczy,
kulturotwórczy, warunkuj¹cy postêp i rozwój. Jedn¹ z form
kontaktu ze spo³eczeñstwem jest w³anie Festiwal Nauki i
Sztuki. Jest to rodzaj otwartych dni uczelni.

siê raduje kiedy nam to tak ³adnie tutaj zaowocowa³o. To
bardzo dobrze, ¿e Pan Rektor skupia wokó³ siebie ludzi, którzy swój potencja³ intelektualny wk³adaj¹ w rozwój uczelni.
Wicestarosta Olecki Wanda M. Dzienisiewicz: Festiwal
Nauki i Sztuki ma przez te dwa dni prezentowaæ m.in. Krainê
Zielon¹. Nasze walory przyrodnicze i krajobrazowe. Mam nadziejê, ¿e nauka, sztuka i piêkna przyroda bêd¹ nam towarzyszyæ i cieszyæ przez wiele, wiele lat.
Dzi Wszechnica Mazurska, uczelnia z piêtnastoletnim
tradycj¹ kszta³cenia, do³¹cza do piêtnastki orodków akademickich w kraju organizuj¹cych Festiwal Nauki i Sztuki. Jest
te¿ pierwsz¹ uczelni¹ niepañstwow¹, która organizuje samodzielnie naukowe wiêto.
Cz³owiek uczy siê ca³e ¿ycie i wtedy siê nie starzeje. Bo
jak siê uczy, to wtedy jest dynamiczny i gotowy na zmiany.
Jeszcze mu siê chce. Taki festiwal s³u¿y miastu, okolicy i
ca³emu regionowi. On ma znaczenie regionalne, Panie Rektorze. To nie jest uczelnia, która powsta³a wczoraj. Od piêtnastu lat jej absolwenci pracuj¹ w ca³ym kraju. Gratulujê pomys³u, obiecujê, ¿e w przysz³ym roku te¿ tu bêdziemy i postaramy siê Festiwal jeszcze bardziej ubogaciæ  stwierdzi³
przedstawiciel Marsza³ka Województwa Jan Smoliñski.
Przes³anie do wszystkich uczestników tego spotkania.
Uczyæ siê warto. Wszyscy ci, którzy propaguj¹ tê ideê, którzy wiedz¹, ¿e jedyna rzecz, której nam nikt w ¿yciu nie odbierze, to wiedza  powiedzia³ prezes Olsztyñskiej Lo¿y BCC
Wac³aw £ubiñski.
Wyst¹pi³ równie¿ Starosta Go³dapski Jaros³aw Podziewski. By³oby nietaktem, gdybym nie zabra³ w takiej chwili
g³osu. To tak niedawno, a jak¿e dawno? Piêtnacie lat minê³o jak z bicza strzeli³. Widzê rozwój tej uczelni, w której pozostawi³em kawa³ek swego serca. Podkrelam, Panie rektorze,
POZOSTAWI£EM. Cieszê siê, ¿e jestem z Pañstwem. Serce

Prof. dr hab. Zdzis³aw Cieæko nawi¹za³ do wypowiedzi
Rektora zaznaczaj¹c, ¿e wydzia³ nauk przyrodniczych, którego jest przedstawicielem, wykszta³ci³ 600 in¿ynierów i ponad 100 magistrów: - Jest to wielkie dzie³o, tu, w tej czêci
kraju, gdzie ochrona rodowiska jest w pe³ni realna. Absolwenci w tym regionie w wiêkszoci pracuj¹. Tutaj pomna¿aj¹ i chroni¹ to przyrodnicze bogactwo.
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Przychodnia

(zapis stenograficzny dyskusji)
Mylê jednak, ¿e to co w tej uchwale proponujemy jest jakim wyjciem. Nie
jest to ca³kowite rozwi¹zanie problemu.
Jest to jednak wyjcie problemowi na
przeciw. Wyjcie na przeciw lekarzom jak
i pacjentom. Chodzi o to, ¿eby budynek
przychodni s³u¿y³ dalej tym celom: ¿eby
nikt nie kupi³ tego budynku by sprzedawaæ tam np. buty, poñczochy czy cukierki. ¯eby by³a to dalej przychodnia
zdrowia.
Jest takie niebezpieczeñstwo, bo nawet lekarze nie byli zdecydowani jak zagospodarowaæ budynek. Doszli jednak
do wniosku aby nie sprzedawaæ przychodni. Naj³atwiej by³oby sprzedaæ budynek i niech lekarze zdecyduj¹ co w
tym budynku ma byæ. Ale istnieje, mówiê raz jeszcze, pewne niebezpieczeñstwo.
Mia³em kilka telefonów od osób, o których wiem, ¿e maj¹ pieni¹dze i pytali kiedy
bêdzie przetarg na przychodniê. Gdy
mówi³em, ¿e przetarg jest dla osób wiadcz¹cych us³ugi medyczne  odpowiadali: Nic nie szkodzi!
Kto móg³by za jakim lekarzem stan¹æ, wykupiæ i po roku czy dwóch daæ
wypowiedzenia dla innych lekarzy wiadcz¹cym tam us³ugi.
Uwa¿am, ¿e pomieszczenia przychodni
nale¿y sprzedaæ w czêciach najemcom
lokali. Te podmioty, które wynajmuj¹ od
nas pomieszczenia mog³yby kupiæ swoje gabinety lekarskie wraz z czêciami
wspólnymi. Czêci¹ wspólna jest kory-

Dokoñczenie ze s. 1.
tarz, jest ³azienka, jest magazynek, czyli
wszystko to co s³u¿y ogó³owi. Wtedy
powstanie tzw. wspólnota. Tutaj zabezpieczamy siê jednoczenie przed tym,
aby nie wejæ w sk³ad takiej wspólnoty. Je¿eli bowiem po bardzo szczegó³owej inwentaryzacji obiektu wyliczymy
cenê poszczególnych jego czêci i sprzedamy je po wysokoci wyceny, bez ¿adnego przetargu, wtedy wiêkszoæ pomieszczeñ zosta³aby sprzedana. Je¿eli w
takim wypadku podmiot zacznie co kombinowaæ i nie bêdzie chcia³ kupiæ wówczas og³aszamy przetarg nieograniczony ale równie¿ zaznaczaj¹c tzw. zbycie
w drodze przetargu na cele ochrony zdrowia ludzkiego. Mylê, ¿e jest wiêc tutaj
wielkie prawdopodobieñstwo, ¿e najemcy
wszystkie lokale kupi¹.
Za, gdy bêd¹ w³acicielami ponosz¹ z tego tytu³u wszelkiego rodzaju konsekwencje posiadania tego obiektu. S¹dzê,
¿e jest to dla nas jako gminy dobre.
Rozwa¿alimy równie¿ remont tego
budynku. Koszt remontu tego obiektu
to od jednego do dwóch milionów z³otych. Potem jednak nie mo¿emy podnieæ lekarzom czynszu. Nie mamy tyle
pieniêdzy! No mo¿na by³oby podnieæ
czynsz, ale wtedy by³aby nowa wojna.
Czynsz, który w tej chwili p³ac¹ lekarze
nie jest wysoki. Bo on praktycznie pokrywa siê z kosztami funkcjonowania
obiektu, a lekarze i tak mówi¹, ¿e jest
zbyt wysoki.
Nie ukrywam jednoczenie, ¿e pieni¹dze, które wp³ynê³yby po sprzeda¿y
tego obiektu by³yby gwarantem tego,

¿e gdyby co, nie daj Bo¿e, siê sta³o,
przeznaczone by³yby równie¿ na ochronê zdrowia. Mo¿emy wybudowaæ nowy
budynek przychodni i póki co wynaj¹æ
lekarzom specjalisto.
Rozwi¹zanie problemu przez sprzeda¿
lekarzom gabinetów daje 100% pewnoæ,
¿e w tym budynku bêd¹ wiadczone us³ugi
medyczne.
(...)
Przychodnia ma wartoæ 2 miliony 120
tysiêcy z³otych. Z tym jednak, ¿e bêdzie
tam korekta ceny bowiem Starostwo przekazuj¹c nam dzia³kê, przekaza³o j¹ z czêci¹ parkingów i chodników. Wiêc ta czêæ
jednak bêdzie okrojono bo nie mo¿emy
wchodziæ w pas drogowy. Gdy Pañstwo
radni podejm¹ uchwa³ê to bêdzie musia³a byæ zrobiona nowa wycena poniewa¿
nale¿y wyceniaæ ju¿ czêciowo: wyceniæ metr kwadratowy gabinetu, czêci
wspólnej itd.
Czy lekarze s¹ zainteresowani? S¹
zainteresowani umow¹ kupna. Przys³ano pismo, które jest w wydziale gospodarki nieruchomociami, ¿e chcieliby
w³anie w ten sposób nabyæ, aby by³a
pewnoæ, ¿e nikt postronny tego nie kupi.
NN: - jaka to bêdzie cena?
Burmistrz  Nie mogê na to odpowiedzieæ. Mówi³em ju¿ kiedy lekarzom,
¿e nie mam uprawnieñ do wyceny tego
typu a tylko ludzie upowa¿nieni. Jeszcze raz powtarza, ¿e je¿eli lokal wyceniony zostanie przez rzeczoznawcê na 50
tysiêcy z³otych to dotychczasowy u¿ytkownik nie ma prawa ceny negocjowaæ.
Kupuje, a je¿eli nie wtedy mamy prawo
og³osiæ przetarg.
Jan Fabczak  Czy interes mieszkañ-

3 wrzenia w Zespole szkó³ Spo³ecznego Towarzystwa Owiatowego
przy ulicy M³ynowej 8 spotkali siê
uczniowie, ich rodzice i nauczyciele na
inauguracji nowego roku szkolnego.
W salach, które podczas wakacji
przesz³y gruntowny remont, spêdzimy
czas na wytê¿onej pracy i zabawie. Dziêkujemy wszystkim, którzy przyczynili
siê do przeprowadzenia remontu w szkole. Dziêkujemy równie¿ firmie OPRI z
Olecka za nowe rynny, w które zosta³
zaopatrzony budynek.
Jednoczenie zapraszamy uczniów
oleckich gimnazjów do udzia³u w zajêciach ko³a modelarskiego. Zapisy w
zespole Szkó³ STO, ul. M³ynowa 8.
Zajêcia odbywaj¹ siê w ka¿dy wtorek
w godzinach od 16.00 do 17.30.
ZAPRASZAMY

9

Tygodnik Olecki nr 36 (505)

wspólnocie. Czyli nie wszystkie lokale ciæ.
Burmistrz  Powiedzia³em wczeniej,
zostan¹ sprzedane. Gmina bêdzie wtedy
wspó³w³acicielem i z tego tytu³u bêdzie ¿e nie ma tutaj z³otego rodka. Z proponosiæ koszty. Jest to jednak ma³o praw- blemami s³u¿by zdrowia mierz¹ siê kodopodobne chocia¿ nie wykluczam ta- lejne rz¹dy, nie tylko w Polsce. Tak samo
i tutaj nie ma z³otego rodka. Ja osobikiej sytuacji.
JF  Czy wszystkie podmioty wynaj- cie uwa¿am, ¿e ten projekt uchwa³y jest
muj¹ce pomieszczenia przychodni s¹ najbardziej skuteczny w kierunku przeznaczenia budynku tylko na cele opieki
zainteresowane wykupem?
Burmistrz  Wszystkie osoby, które zdrowotnej. Mo¿e kto kupiæ gabinet i
zaprosi³em i przyby³y na spotkania wy- wiadczyæ us³ugi tylko luno zwi¹zane
ra¿a³y chêæ zakupu. Nie mogê jednak z medycyn¹. Ale proszê zauwa¿yæ jedpowiedzieæ tego w wypadku lekarzy, którzy n¹ rzecz. Za przychodniê otrzymamy
na spotkania nie przyszli. Po prostu nie okrelon¹ kwotê. Jeli sprzedamy i bêwiem! Bêdziemy jednak rozmawiaæ ze dzie z przychodni¹ co nie tak to za te
wszystkimi. Jest taka mo¿liwoæ, jak pieni¹dze bêdziemy mogli od Starostwa
np. wzi¹æ jedno piêtro starego szpitala i
wczeniej mówi³em, ¿e kto nie kupi.
JF  Istot¹ mego pytania jest to, ¿e wyremontowaæ na potrzeby przychodni
gdy sprzeda siê 50% pomieszczeñ to czy budowaæ now¹. Jest szereg mo¿lipozosta³e 50% lekarzy nie bêdzie mia³o woci.
JF  S¹ ró¿ne rozwi¹zania ale ta jest
gdzie prowadziæ swojej praktyki.
Burmistrz  Nie. Gdyby taka sytu- moim zdaniem niezbyt trafiona. Bo ja bym
acja mia³a miejsce to wtedy dalej bêdziemy kupi³ tam lokal na cele zdrowotne ale go
im te pomieszczenia wynajmowaæ. Bêd¹ sprzeda³ za trzy razy tyle. Nie muszê go
one w dalszym ci¹gu wiadczyæ us³ugi. sprzedawaæ na cele zdrowotne.
Burmistrz  Jest taka sytuacja, ¿e jeJF  W uchwale jest napisane, ¿e co
nie zostanie sprzedane pójdzie w dru- ¿eli chcemy przeznaczyæ u¿ytkowanie
giej kolejnoci w przetargu nieograniczo- lokalu na inny cel trzeba wyst¹piæ o
nym. Wiêc osoby go wynajmuj¹ce mog¹ warunki zabudowy. Warunki takie wydaje gmina! Ona decyduje!
zostaæ pozbawione lokalu do pracy.
Opracowa³ BMB
Burmistrz  Jest akapit, ¿e gdy nie
zostanie lokal sprzedany przeznacza siê
go do zbycia w drodze przetargu na cele
ochrony zdrowia ludzPOSIADAMY WOLNE MIEJSCA I PROWADZIMY
kiego. Nie na sprzeda¿ butów!
JESZCZE NABÓR DO NASTEPUJACYCH SZKÓ£:
JF  Jest tylko jena
niepewnoæ. Okrele- LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE DLA DOROS£YCH
nie potrzeb zdrowot- 3 letnie (na podbudowie gimnazjum i szko³y podstawowej)
nych ludnoci jest
UZUPE£NIAJ¥CE LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
bardzo szerokie, ¿e
DLA DOROS£YCH
ró¿ne rzeczy mo¿na
2
letnie
(na
podbudowie
zasadniczej szko³y zawodowej)
pod tym has³em umieSZKO£A POLICEALNA DLA DOROS£YCH
2 letnia (na podbudowie liceum i technikum) o specjalnoci:
technik ekonomista
 technik administracji
 technik informatyk
 technik handlowiec
 technik rachunkowoci
 technik bezpieczeñstwa i higieny pracy
 technik us³ug kosmetycznych (nowy kierunek kszta³cenia)
(K20301)



ców dziêki takiej sprzeda¿y zostanie nale¿ycie chroniony?
Przedstawiciel biura prawnego  My
uwa¿amy, ¿e najlepszym sposobem na
to by interes gminy i mieszkañców zosta³ zachowany musi byæ u¿ytkowany
przez podmioty wiadcz¹ce us³ugi ochrony
zdrowia ludzkiego.
Jan Fabczak  Ale czy mo¿e byæ taki
rodzaj przetargu, który preferuje podmioty
gospodarcze?
Przedstawiciel biura prawnego  Tutaj
nie ma takiego zapisu. Zapisano jest na
cele ochrony zdrowia. Chodzi o najemców lokali, którzy prowadz¹ us³ugi na
cele ochrony zdrowia.
JF  Mamy zapisane: ¿e te osoby
maj¹ prawo pierwokupu.
PBP  Tak jest!
JF - Wiêc czy osoby prowadz¹ce
normaln¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ maj¹
prawo do pierwokupu?
PBP  My nie mówimy o wszelkich
osobach.
JF  Mnie chodzi o to czy prawo
mo¿e dowoln¹ grupê przedsiêbiorców czy
grupê zawodow¹ preferowaæ?
PBP  Uwa¿amy, ¿e tak! Odpowiedni¹ uchwa³ê przygotowalimy. By³a te¿
konsultowana z nadzorem wojewody.
Ka¿da jednak ustawa niesie pewien margines niepewnoci.
.......  Chcia³abym nawi¹zaæ do wypowiedzi Pana prawnika. Ustawa o gospodarce nieruchomociami daje prawo
poszczególnym radom przyznawania
pierwszeñstwa w nabywaniu lokali. Nie
okrela siê tam czy to pierwszeñstwo
dotyczy okrelonej grupy zawodowej.
Trzeba powiedzieæ, ¿e lokale u¿ytkowe
w ka¿dym przypadku najmowane s¹ przez
podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹. W wypadku przychodni nie widzê ¿adnego uchybienia.
Burmistrz: Mo¿e zdarzyæ siê taka
sytuacja, ¿e gmina znajdzie siê w tej

Motocyklisto, niewa¿ne co masz
pod dup¹, wa¿ne co masz nad ni¹.
(L16401)

Motto chopperowców

ZAPEWNIAMY BEZP£ATNE SZKOLENIA:
PRZYGOTOWUJ¥CE DO UZYSKANIA
EUROPEJSKIEGO CERTYFIKATU UMIEJÊTNOCI
KOMPUTEROWYCH ECDL ZREKRUTOWANYM
W BIE¯¥CYM ROKU
S£UCHACZOM NASZYCH SZKÓ£
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Wojewódzki Festyn
Rekreacyjno-Sportowy
dla mieszkañców wsi
o puchar Marsza³ka
Województwa Warmiñsko-Mazurskiego
8 wrzenia br. na obiektach MOSiR w Olecku odby³y siê
Wojewódzkie Igrzyska Wsi, których g³ównym organizatorem
by³o Warmiñsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe
z Olsztyna.

Igrzyska s¹ jedn¹ z metod popularyzacji kultury fizycznej
wród radnych i pracowników administracji samorz¹dowej,
propagowania aktywnego wypoczynku oraz integracji samorz¹dów.

W zmaganiach sportowych uczestniczy³y reprezentacje gmin
 wójtowie, burmistrzowie lub jego zastêpcy, przewodnicz¹cy rad, pracownicy urzêdu, so³tysi, przewodnicz¹cy gminnego zrzeszenia LZS lub jego zastêpca. Drug¹ grupê stanowili
mieszkañcy gminy.

W zawodach wziê³o udzia³ 11 dru¿yn: z Pisza, Biskupca,
Wydmin, Starych Juch, E³ku, Kalinowa, I³owa Osady, Lubawy, Olecka, Orzysza, Purdy.

Fot. Józef Kunicki
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(K18602)

Program rozwoju zatrudnienia
poprzez promowanie mo¿liwoci zatrudnienia,
ducha przedsiêbiorczoci, równych szans
oraz inwestowania w zasoby ludzkie

Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich Dzia³anie 1.3 schemat a
Nowe rozdanie

INFORMACJA
Powiatowy Urz¹d Pracy w Olecku informuje, ¿e realizuje projekt „Nowe rozdanie czêciowo finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Dzia³ania 1.3
Przeciwdzia³anie i zwalczanie d³ugotrwa³ego bezrobocia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich 2004-2006.
Za³o¿eniem projektu jest wsparcie osób w wieku powy¿ej 25 lat bezrobotnych przez okres do 24
miesiêcy od ostatniej rejestracji w uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji zawodowych lub uaktualnienie posiadanych, jak równie¿ wsparcie w zakresie samozatrudnienia.
W ramach projektu dotychczas:
zorganizowalimy szkolenia – „Kierowca kat. C”, „Kierowca kat. C i E”,
rozpoczê³o siê szkolenie „Opiekunka osób starszych”,
zorganizowalimy przygotowanie zawodowe w miejscu pracy w celu zdobywania nowych umiejêtnoci zawodowych,
• udzielilimy 39 dotacji na podjêcie dzia³alnoci gospodarczej poprzedzone szkoleniem z zakresu
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej,
• prowadzimy poradnictwo zawodowe oraz porednictwo pracy.
•
•
•

Na chwilê obecn¹ posiadamy jeszcze wolne miejsca na szkoleniu „Pracownik budowlany”,
jak równie¿ dysponujemy dotacjami dla osób rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹.
PODEJMUJ¥C

SZKOLENIE ZDOBYWASZ DOWIADCZENIE I ZWIÊKSZASZ SWOJE SZANSE ZATRUDNIENIA!!!

Na szkolenie mo¿emy skierowaæ osobê w wieku powy¿ej 25 roku ¿ycia. Warunkiem otrzymania skierowania
jest rejestracja w ewidencji bezrobotnych.
PRZYJD 

JELI

MASZ POMYS£

OTRZYMASZ WSPARCIE



ZACZNIESZ BYÆ SWOIM SZEFEM !!!

Osoby bezrobotne maj¹ce pomys³ na w³asny biznes, ceni¹ce samodzielnoæ zapraszamy do skorzystania z oferty
otrzymania bezzwrotnej dotacji w wysokoci ok. 12 tys. z³otych na podjêcie dzia³alnoci gospodarczej.
Zainteresowane osoby bezrobotne, spe³niaj¹ce kryteria projektowe, zapraszamy do zg³aszania siê
do Powiatowego Urzêdu Pracy w Olecku przy ul. Armii Krajowej 30, tel. 0 (prefix) 87 5203078, 5201801,
e-mail: biuro@pup.olecko.pl.
Informacje o projekcie dostêpne s¹ na stronie internetowej Urzêdu www.pup.olecko.pl.

Projekt Nowe rozdanie jest wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹
ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Projektodawca: Powiatowy Urz¹d Pracy w Olecku

UNIA EUROPEJSKA
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Program rozwoju zatrudnienia
poprzez promowanie mo¿liwoci zatrudnienia,
ducha przedsiêbiorczoci, równych szans
oraz inwestowania w zasoby ludzkie

Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich Dzia³anie 1.2 schemat a
Wchodzimy do gry!

INFORMACJA

Powiatowy Urz¹d Pracy w Olecku informuje, ¿e realizuje projekt Wchodzimy do gry! czêciowo finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Dzia³ania 1.2
Perspektywy dla m³odzie¿y Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.
Za³o¿eniem projektu jest wsparcie bezrobotnej m³odzie¿y, zarejestrowanej w Urzêdzie przez okres do 24
miesiêcy, w zdobyciu dowiadczenia zawodowego, uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji zawodowych lub rozpoczêciu dzia³alnoci gospodarczej. Dodatkowo ma wspomóc m³odych ludzi w odnalezieniu swojego miejsca
na rynku pracy.





W ramach projektu dotychczas:
zorganizowalimy sta¿e dla 95 osób oraz szkolenie Kierowca kat. C i C+E wraz z kursem doszkalaj¹cym na przewóz rzeczy dla 20 osób,
rozpoczê³o siê szkolenie Pozyskiwanie funduszy strukturalnych,
udzielilimy 6 dotacji na podjêcie dzia³alnoci gospodarczej poprzedzone szkoleniem z zakresu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej,
prowadzimy poradnictwo zawodowe oraz porednictwo pracy.
Na chwilê obecn¹ posiadamy jeszcze wolne miejsca na sta¿ach, jak równie¿ dysponujemy dotacjami dla osób rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹.
PODEJMUJ¥C STA¯ ZDOBYWASZ DOWIADCZENIE
I ZWIÊKSZASZ SWOJE SZANSE ZATRUDNIENIA!!!

Na sta¿ mo¿emy skierowaæ osobê w wieku do 25 roku ¿ycia lub do 27 lat, jeli posiada wy¿sze wykszta³cenie. Warunkiem otrzymania skierowania jest rejestracja w ewidencji bezrobotnych. Wród zainteresowanych
organizacj¹ sta¿y s¹: urzêdy, domy kultury, sklepy, lokale gastronomiczne. Wybór nale¿y, wiêc do osoby
zainteresowanej.
TAKA OKAZJA NIE POWTÓRZY SIÊ JUTRO  ZAPRASZAMY!!!
JELI MASZ POMYS£
PRZYJD  OTRZYMASZ WSPARCIE  ZACZNIESZ BYÆ SWOIM SZEFEM!!!
Najbardziej kreatywnych m³odych ludzi, ceni¹cych samodzielnoæ zapraszamy do skorzystania z oferty otrzymania bezzwrotnej dotacji w wysokoci ok. 12 tys. z³otych na podjêcie dzia³alnoci gospodarczej.
Zainteresowane osoby bezrobotne, spe³niaj¹ce kryteria projektowe, zapraszamy do zg³aszania siê do Powiatowego Urzêdu Pracy w Olecku przy ul. Armii Krajowej 30, tel. 0 (prefix) 87 5203078, 5201801, e-mail:
biuro@pup.olecko.pl.
Informacje o projekcie dostêpne s¹ na stronie internetowej Urzêdu www.pup.olecko.pl.

Projekt Wchodzimy do gry! jest wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹
ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Projektodawca: Powiatowy Urz¹d Pracy w Olecku

UNIA EUROPEJSKA
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Nowe konkursy
Doliny Kreatywnej

Zapraszamy do

Ruszy³a trzecia edycja konkursów Doliny Kreatywnej.
Zapraszamy wszystkich m³odych artystów (14-25 lat)
do zaprezentowania swojej twórczoci. Obecnie czekamy równolegle na prace z dziedzin: Literatura i
Multimedia.
Zg³oszenia z dziedziny Literatura mo¿na nadsy³aæ do 24 wrzenia. W przypadku przesy³ek pocztowych, pod uwagê brana jest
data stempla pocztowego 21 wrzenia 2007r.
Na zg³oszenia z dziedziny Multimedia czekamy do 12 padziernika 2007 roku.
Szczegó³owe informacje na temat konkursów oraz dokumenty niezbêdne do udzia³u
znajdziecie na stronie internetowej www.dolinakreatywna.tvp.pl
Nie wyznaczamy naszym Uczestnikom ¿adnych kryteriów tematycznych. Mo¿na przesy³aæ prace o dowolnej tematyce, wa¿ny jest efekt finalny! Jeli Wasze
dzie³a s¹ na wysokim poziomie artystycznym i warsztatowym, jurorzy na pewno je
doceni¹.
Jury, sk³adaj¹ce siê z artystów i krytyków ka¿dej z dziedzin konkursowych,
wybiera najlepsze prace. Na zwyciêzców czekaj¹ nagrody finansowe (co miesi¹c 15
tysiêcy z³otych). Warto wiêc spróbowaæ swoich si³. Byæ mo¿e nagroda w Dolinie
Kreatywnej pozwoli realizowaæ dalsze projekty!
Laureaci naszych konkursów, oprócz nagród finansowych, s¹ szeroko promowani w programie telewizyjnym Dolina Kreatywna, czyli czego szuka m³oda
sztuka w TVP2 a tak¿e na stronie internetowej www.dolinakreatywna.tvp.pl
Zwyciêzców poszczególnych konkursów zapraszamy tak¿e do uczestnictwa w
wielu wydarzeniach kulturalnych, w których bierze udzia³ Dolina Kreatywna. Do tej
pory Dolina mia³a okazjê wyst¹piæ z uczestnikami konkursów min. na festiwalu
Dwa Teatry w Sopocie, Prix Visionica we Wroc³awiu, imprezach organizowanych przez Telewizje Polsk¹. Ostatnio laureatów Doliny mo¿na by³o ogl¹daæ na
festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu.
www.dolinakreatywna.tvp.pl

(V56301)

Punktu konsultacyjnego
dla osób chorych psychicznie,
niepe³nosprawnych intelektualnie
oraz ich rodzin
Miejsce: Warsztat Terapii Zajêciowej
w Olecku, ul. Kopernika 6
Telefon:

0 87 520 49 45
0 665 587 611

Czynne: poniedzia³ek, roda 1500-1800
psycholog
wtorek 1500-1800
doradca zawodowy
czwartek 1500-1800
prawnik
Projekt wspó³finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

AKADEMICKA SZKO£A
JÊZYKÓW OBCYCH

przy
Wszechnicy Mazurskiej
w Olecku
prowadzona przez
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji

ZAPRASZA
do podjêcia nauki jêzyka angielskiego przez
uczniów szkó³ podstawowych (od IV klasy), szkó³ gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, osoby doros³e oraz osoby chc¹ce
pog³êbiæ swoje umiejêtnoci jêzykowe
Wiêcej informacji pod numerami tel.:

(0-87) 520-13-24
lub (0-87) 520-13-26
od rody do niedzieli.
Mo¿ecie kontaktowaæ siê z nami równie¿ poprzez internet:

www.wm.olecko.pl/szkola

(K19801)

Naszym s³uchaczom zapewniamy:
√ Naukê jêzyka obcego do wyboru i na ró¿nym poziomie zaawansowania
√ Dodatkowe konsultacje przygotowuj¹ce do egzaminu maturalnego
√ Udzia³ w bezp³atnych szkoleniach finansowanych ze
rodków unijnych
√ Udostêpniamy kawiarenkê internetow¹ i bibliotekê
szkoln¹
√ Wykwalifikowan¹ i dowiadczon¹ kadrê pedagogiczn¹
√ Nowoczesn¹ bazê dydaktyczn¹  pracowniê komputerow¹ z ró¿norodnymi urz¹dzeniami techniki komputerowej
√ Przyjazn¹ atmosferê i komfortowe warunki pracy
(catering)
INNE INFORMACJE:
√ Zajêcia konsultacyjne w szko³ach zaocznych odbywaj¹ siê co dwa tygodnie (pi¹tek - sobota - niedziela)
√ Nauka w ka¿dym semestrze trwa 5 miesiêcy i koñczy
siê sesj¹ egzaminacyjn¹
√ Wystawiamy zawiadczenia do ZUS, KRUS , WKU i
PCPR
√ S³uchacze naszych szkó³ maj¹ rabaty przy p³atnych
kursach zawodowych doskonal¹cych
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Wyprawa do Ameryki
rodkowej 2006 (11)
Dominikana i Haiti
Indyczka to te¿ pasa¿er
Oczywicie trudno by³o zasn¹æ, bo
ulica pracowa³a do póna w nocy, a i
nad ranem te¿ zaczê³a wczenie. Wstalimy o godz. 8.30. niadanie by³o wliczone w cenê noclegu, o czym wczoraj
nie wiedzielimy i zjedlimy tylko jedn¹
jego czêæ. Dzisiaj doczekalimy siê jajecznicy. Smaczna, chocia¿ przyrz¹dzana w niehigienicznych warunkach.
Na motocyklach (po 50 gourdenów)
pojechalimy do miejsca, z którego odje¿d¿a transport do Port-au-Prince. Ludzi mrowie, sama biedota, z inwentarzem.
Wsiedlimy do pierwszego lepszego autobusu  blaszany d³ugi samochód
wojskowy przykryty plandek¹. Usadowilimy siê na pocz¹tku tej ciê¿arówki 
³awki ustawione w trzech rzêdach, tak
¿e mielimy widzów twarz¹ w twarz. Na
szczêcie ¿yczliwie siê umiechali i ¿artowali po swojemu. Jaka kobieta wioz³a indyczkê. Przede mn¹ siedzia³a piêkna szczup³a Murzynka. Mia³a mo¿e ze
30 lat, szerokie usta i bardzo piêkny
umiech, oczy g³êbokie i nawet tajemnicze. Spodoba³a mi siê.
Znów jechalimy przez góry, strome zjazdy i podjazdy. Tym razem krajobrazów nie widzia³em, bo w tej budzie
nie by³o okien, tylko szpary. Trzy godziny zajê³a nam jazda do stolicy Haiti.
Kilkanacie kilometrów przed ni¹ zaczê³y siê ju¿ slumsy i pylista droga.
Podeszlimy kilkanacie kroków i
z³apalimy kolorowy minibus. W rodku nie by³o miejsca. Micha³ zmieci³ siê
jednak z plecakiem, mój plecak te¿, ale
mi samemu siê ju¿ nie uda³o, wiêc sta³em na schodkach kurczowo trzymaj¹c
siê porêczy i jecha³em jak jaki nastolatek, jak kowboj na swoim rumaku, jak
miejscowy. Za przejazd zap³acilimy 5
gourdenów, ale i odcinek by³ krótki.
Przeszlimy pomiêdzy straganami,
przepychaj¹c siê. W tym czasie prawdopodobnie kto szed³ za nami i otworzy³ w moim plecaku boczn¹ kieszeñ i
ukrad³ lekarstwa.
Doszlimy do przystanku i wsiedlimy do kolorowego blaszaka, który
jecha³ w obranym przez nas kierunku 
kierowalimy siê do granicy z Dominikan¹. Bilet 10 gourdenów. Zanim odjechalimy, kierowca czeka³ jeszcze 25 minut na pasa¿erów, a¿ napcha³ ich tylu,

ze nie mo¿na by³o oddychaæ. W jakiej miejscowoci, do której
przybylimy, z³apalimy
inny blaszak i za 70 gourdenów od osoby pojechalimy do Fond Parisien. Jecha³ z nami pewien cwaniaczek. I nas
wykorzysta³. Ju¿ w blaszaku nas namierzy³ i
wpiera³ nam, ¿e nie bêdziemy mieli czym dojechaæ do granicy, ¿e bêd¹
k³opoty. Kiedy z nami
wysiad³, oddali³ siê na
moment i zaraz stan¹³
przed nami z motocyklem.
Nie zd¹¿ylimy nawet siê
zastanowiæ, a on zaproponowa³, ¿e nas podwiezie na swoim motocyklu.
Nie powiedzia³ za ile, nie
chcia³ ustalaæ z góry ceny.
Motocykl siê psu³ i co
chwilê cwaniaczek go
naprawia³. Jechalimy tak
oko³o 10 kilometrów.
Widoki fascynuj¹ce 
kaktusy i brzeg jeziora
Etang Saumatre.

Andrzej Malinowski
Na jednym z postojów cwaniaczek
powiedzia³ ostrym tonem, ¿e na tym odcinku trasy napadaj¹ na cudzoziemców
i ich okradaj¹. Potem na nastêpnym postoju powiedzia³, ¿eby daæ mu a¿ 2000
gourdenów (prawie 50 dolarów) za ten
cholerny przejazd. Podkreli³, ¿e jeden

Jimani. Na cmentarzu

Jimani. Dominikañskie graffiti
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tysi¹c wemie sobie, a drugi tysi¹c musi
oddaæ z³odziejom, których mijalimy po drodze, a którzy nas nie zatrzymali. Jaki bajer
i paranoja. Upieralimy siê przy swoim, ¿e
nie damy mu a¿ tyle pieniêdzy, przecie¿ to
maj¹tek! Damy mu tyle, na ile zas³u¿y³. Z
drugiej strony nie wiedzielimy ile jeszcze
pozosta³o do granicy, wiêc ryzykowalimy.
Cwaniaczek podwióz³ nas jednak do
punktu granicznego. Tutaj kilka razy sprawdzano nasze paszporty i kartê turysty, pewnie te¿ chcieli ³apówki czy jakiego innego
myta. Cwaniaczek przy pogranicznikach
udowadnia³ swoje racje i ¿¹da³ od nas zap³aty, ale ju¿ 20 dolarów. K³óci³ siê z nami
nadal. Oferowalimy mu 10, a¿ w koñcu
dalimy 20. Przy drugim posterunku  w
biurze migracyjnym wbito nam w paszporty pieczêæ wyjazdu i zap³acilimy po 50
gourdenów (1,5 dolara)  op³ata wyjazdowa. W kolejnym miejscu, tu¿ obok, znowu
sprawdzano nasze paszporty. I przeszlimy
za bramê, ale to nie by³a jeszcze granica.
Szlimy pó³tora kilometra. Kolejni motocyklici chcieli nas podwieæ. Odburkiwalimy tylko do nich.
Mielimy dosyæ cwaniaków. W jeziorze ludzie k¹pali siê
nago. Przy samej granicy sta³a jaka chata i sporo straganów.
Przed nami brama. Przeszlimy furtk¹ obok, cisk,
bo Haitañczycy pokazywali swój baga¿ do kontroli. Kiedy pogranicznicy nas zauwa¿yli, kazali iæ bez kolejki.
Stawiaj¹c nogê na dominikañskiej ziemi, odetchn¹³em z
ulg¹. Tutaj tylko jedna kontrola. Trzeba by³o wype³niæ
kartê migracyjn¹. Jaki goæ d³ugo sprawdza³ listê krajów, których obywatele nie potrzebuj¹ wizy na Dominikanê. Dla pewnoci pani w okienku napisa³a sobie na
karteczce nazwê naszego kraju Rzeczpospolita Polska
i bêdzie mia³a ci¹gê, ¿e wizy dla nas nie trzeba; pod
warunkiem, ¿e jacy Polacy bêd¹ têdy przekraczaæ granicê. Zap³acilimy jeszcze po 10 dolarów za kartê turysty,
piecz¹tka do paszportu i uff! Przejcie graniczne jest tutaj otwarte tylko do godziny 18.00.
M³odzi ch³opcy na motorach zaproponowali podwiezienie nas do miasteczka Jimani (50 gourdenów = 1,5
dolara). Tu ju¿ bez obawy wsiedlimy na ich jeepy.

Miasteczko prowincjonalne, ale dominikañskie, z inn¹, bezpieczniejsz¹ bied¹.
Na przystanku autobusowym  takim z prawdziwego zdarzenia
 dowiedzielimy siê, ¿e dzisiaj w kierunku Santo Domingo (stolicy
kraju) nie bêdzie autobusu. Kobieta na przystanku wymieni³a nam
dolary na peso i poradzi³a, ¿eby przenocowaæ w ich miecie. Zamieszkalimy w maluteñkim pokoiku, w którym mieci siê tylko
jedno du¿e ³ó¿ko i miejsce na po³o¿enie plecaka. Wziêlimy ten
pokój, bo cena nas zachêci³a, tylko 200 peso za dwie osoby (3
dolary)  to nasz najtañszy jak dotychczas nocleg w Ameryce
rodkowej. Na pod³odze cement, ciany brudne, duszno. WC jest
w innym miejscu, a prysznic 10 metrów dalej w szopie. Prysznic to
zwyk³a rura  ale za to jest woda!
Poszlimy na spacer. Dooko³a niewysokie góry. Wszyscy
siê nam przygl¹dali. Widzielimy miejscowy cmentarz. Tutaj nie
zakopuje siê trumien, tylko owiniête zw³oki wsuwa do niszy, która
znajduje siê w prostok¹tnej budowli  grobowcu. Ich grobowce
s¹ kolorowe.
W sklepie kupilimy myd³o i sandwicze z serem i szynk¹ na
ciep³o.
C.d.n.

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

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

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

Firma powsta³a 1.03.1991 roku i s³u¿y Pañstwu ju¿ 16
lat. Daje gwarancjê, ¿e pogrzeb najbardziej uroczysty, czy
najskromniejszy bêdzie za³atwiony taktownie i sumiennie za
cenê uzgodnion¹ z mo¿liwociami zleceniodawców.
- KOMPLEKSOWA OBS£UGA
UROCZYSTOCI POGRZEBOWYCH
- TRUMNY, WIEÑCE, WI¥ZANKI
- TRANSPORT KRAJOWY
I ZAGRANICZNY
- ZA£ATWIANIE WSZELKICH
FORMALNOCI
- POGRZEBY BEZGOTÓWKOWE
- EKSHUMACJE, KREMACJE
- GROBOWCE BETONOWE

(V16705)

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich
(V51703)

GRÜNLAND

W Jimani
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PIZZA NA TELEFON

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

(V46806)

* PUB PIWNICA - plac Wolnoci 24, pizza na telefon, tel.
0-87-523-03-03
V47406
* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V50704
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L13306
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
L13904
* WESELA, przyjêcia, imprezy studenckie, UWAGA: du¿a
atrakcyjna przestrzeñ do tañca, Dom Weselny Eden, Gdañska
1, tel. 0-87-520-40-50, 0-600-431-203
V43109
* ZIELONY KOT - przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-660432-109
K17904

US£UGI

(V56201)

ADLER

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

Meble stylowe, antyki,
d¹b, orzech, sKÓRA i inne

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

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

(V52703)

* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V46406
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V47006
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V43009
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L14104
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V45407
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47

V39511
V43209

JULIA nowy sklep, ul. Targowa 12
zaprasza w godz. 900-1700
* odzie¿ * obuwie * AGD

T
POR
J - IM
A
R
K

* kompleksowe us³ugi lubne, Foto Centrum, tel. 0-87-52014-00
K16606
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V52403
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L12309

LECH




ul. Rzenicka 6,

Olecko

tel. (087) 520 20 08 



PRODUCENT OKIEN i
DRZWI PCV i ALUMINIUM

okna wykonane w systemie DECCO
szyba termoizolacyjna k=1,0W/m 2*K
okucia ROTO
mikrowentylacja w standardzie
profil 4-komorowy
doradztwo i monta¿
moskitiery i rolety wewnêtrzne
parapety zewnêtrzne i wewnêtrzne

(V51903)

Pomiary i dowóz gratis!

(V45507)

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

Przemys³aw Atkielski

Komputery, naprawa, drukarki (tusze, tonery)
Serwis GSM, kasy fiskalne
Plac Wolnoci 15A, tel. (087) 520-10-89

ZAK£AD PRODUKCYJNO-HANDLOWY

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V19901

V43509

(V52103)

* GUSIEW  regularna linia autobusowa, tel. 0-504-065-770 V51514
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* KOALA  bar, kuchnia tradycyjna, plac Wolnoci 14, tel.
0-87-520-15-78
L16201
* Mazury  hotel, tel. 0-87-520-40-50
V43129
* ORBITA  biuro podró¿y: bilety autobusowe, lotnicze, promowe, wczasy, plac Wolnoci 4, tel. 0-87-520-37-73 V55901
PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

FHU D@RKOMP

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K16905
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L14603
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V46506
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L15701
* biuro rachunkowe, Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713
V44608

* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V44308
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V51004
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V51913
Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!
(V43409)

DRUSKIENNIKI  55 z³.
Biuro Turystyczne SAMBIA, plac Wolnoci 9,
tel. (087) 520-16-44

* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.

(V45807)

* Centrum  hotel  tel. 0-87-520-12-00
V43119
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V51503
* Dom Studenta, tanie noclegi, Sembrzyckiego 13, tel. 0-87520-25-60
V47306

(V52503)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V50804

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79936
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V55102
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V56501

(V42909)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

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

k2okna@vp.pl

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V50904
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US£UGI

OG£OSZENIA DROBNE

* producent odzie¿y roboczej, artyku³y BHP, wykonujemy loga,
hafty. Tel. 0-87-520-26-31
V49905
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V52203)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V46706)

Armii Krajowej 6, tel. (087) 520-29-75

Sklep DOM

* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V45707
* sklep rybny Kasia, tel. 0-87-520-03-00
V47016
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V44408
* skup z³omu, Lesk 31, tel. 0-87-523-44-28, tel. 0-516-199-095 V52603
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094V42809
V43309

* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K19501
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K4628
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K14111
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L14004
* us³ugi ogólnobudowlane, domowe instalacje elektryczne,
hydrauliczne i c. o., tel. 0-508-375-194, 0-87-523-41-43K20001

(V52303)

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

Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!
 przewóz krajowy i zagraniczny
 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

* zatrudniê sprzedawcê, tel. 0-604-145-272
L15601
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
K15109
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L15003
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L14403
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L13705
* biurko pod komputer ze s³upkiem pod drukarkê, tel.
0-509-781-826
* ci¹gnik Deutz, tel. 0-600-717-601
K19201
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L16101
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L15102
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
L14903
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K19601
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
L14503
* mieszkanie 72 m. kw., pierwsze piêtro, nowe okna, drzwi,
210 tysiêcy z³otych, tel. 0-695-355-425
V56201
* nowoczesny cyfrowy aparat s³uchowy Digi Focus II, tel.
0-607-573-494
K19701
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m.kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L15501
* Renault Megane, 1,9TDI, 1999, PILNIE, tel. 0-600-936-589 L13606
* siano, tel. 0-605-171-286
K19301
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 L14803
* siewnik zbo¿owy, tel. 0-605-171-286
K19401
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359 L15202
WYNAJEM
* mieszkanie 160 m.kw. do wynajêcia, tel. 0-604-184-868 V50714
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L12608
* pokoje do wynajêcia dla studentów, tel. 0-510-931-921,
0-508-097-634
K20201
* pokoje do wynajêcia (studenci zni¿ka), tel. 0-502-264-901 K18802
* poszukujê mieszkania dwupokojowego do wynajêcia, tel.
0-886-131-393
K18902
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L14703

* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
(V46906)

(V15508)

WYWÓZ MIECI

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

* przyjmiemy pracowników fizycznych: mê¿czyzn, kobiety,
praca sezonowa, cegielnia Gordejki.
L14204
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32 L16001
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-31-32

SPRZEDAM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2730)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!

* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.

L13106
V51803

L13206

(V41110)

Rowery dobrej marki, obni¿ka cen,
naprawy, skutery - raty na wszystko

KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
PRACA

* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V52003

EXPRESS SZKOLNY

L15402

Redakcja Tygodnika Oleckiego zaprasza do wspó³pracy przy redagowaniu Ekspresu Szkolnego wszystkich
uczniów oraz nauczycieli oleckich szkó³. Artyku³y oraz zdjêcia przyjmowane s¹ w godzinach pracy redakcji.
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Kalendarz imion

11 wrzenia
Dagny, Helgi, Hiacenty, Justyny, Krzesis³awy
Feliksa, Hiacynta, Jacentego, Jacka, Jana,
Justyna, Krzesis³awa, Naczes³awa, Pafnucego, Piotra, Prota, Teodora
12 wrzenia
Bratumi³y, Gwidy, Mai, Marii, Marleny,
Sylwii, Sylwiny
Amadeusza, Apolinarego, Cyrusa, Gwida, Gwidona, Macedoniusza, Piotra, Radzimira, Sylwina
13 wrzenia
Aurelii, Eugenii, Eulalii, Lubomiry
Aleksandra, Amata, Apolinarego, Aureliusza, Chryzostoma, Eulogiusza, Filipa,
Genadiusza, Jana, Lubomira, Lubora, Materny, Morzys³awa, Szeligi
14 wrzenia
Bernardy, El¿biety, Halszki, Irmy, Irminy,
Mony, Radomiry, Rados³awy, Ramony,

Wazony

Wazony: siwaki, z porcelitu, z ceramicznej glinki czêsto przeciekaj¹ i pozostawiaj¹ na blacie sto³u lady wilgoci. Aby zapobiec temu zjawisku nale¿y wlaæ do wazonu a¿ po brzegi surowego mleka i pozostawiæ w doæ ciep³ym miejscu, aby siê
zsiad³o. Nastêpnie odstawiamy wazon z
mlekiem w ch³odne miejsce na 3 do 4 dni.
Po tym czasie mleko wylewamy, a wazon
suszymy bez p³ukania na dno za wlewamy trochê roztopionej stearyny. Po takim
przygotowaniu wazon nape³niony woda
nie bêdzie przecieka³.

Roksany, Rozanny
Alberta, Bernarda, Cypriana, Rados³awa,
Romana, Siemomys³a, Szymona, Wiktora,
Ziemomys³a
15 wrzenia
Albiny, Balbiny, Dolores, Jolanty, Kai,
Katarzyny, Lolity, Marii, Melisy, Melity
Alberta, Albina, Budzigniewa, Budzis³awa, Emila, Nikodema, Rolanda, Teofila
16 wrzenia
Agnieszki, Beaty, Edyty, Eufemii, Eugenii, Jagienki, Jakobiny, Kamili, Kamy, Korneli, Ludomi³y, £ucji
Cypriana, Eufemiusza, Franciszka, Kamila, Kornela, Korneliusza, Sebastiana, Sêdzis³awa, Wiktora
17 wrzenia
Ariadny, Hildegardy, Justyny, Lamberty,
Teodory, Wiery
Dawida, Dezyderiusza, Drogos³awa, Franciszka, Justyna, Lamberta, Narcyza, Roberta, Teodora

Maseczka ¿urawinowa
na t³ust¹ cerê

Mia¿d¿ymy 10 jagódek ¿urawin. Dodajemy do nich pianê z bia³ka i szczyptê
m¹ki kukurydzianej. Nak³adamy na umyt¹ twarz. Zmywamy po 15 minutach wod¹
mineraln¹.

Cz¹ber

Cz¹ber dzia³a antyzapalnie, antyseptycznie i u³atwia odchodzenie gazów. U¿yty w nadmiarze mo¿e wywo³aæ przejciowe zaparcie.

Ocet...
... myjemy szczoteczk¹ zamoczon¹ w s³onej wodzie.

...dodany do ostatniego p³ukania powoduje, ¿e tkaniny lepiej utrzymuj¹ kolory
i nie farbuj¹.



Meble wiklinowe...

Chrzan

Chrzan wie¿o utarty dzia³a antybakteryjnie, antywirusowo i przeciwgrzybiczo.
Leczy infekcje górnych dróg oddechowych.
Chrzan nale¿y stosowaæ z umiarem przy
schorzeniach nerek.

Porcelana

Pêkniêty (ale nie rozbity!) talerz porcelanowy wk³adamy do rondla i zalewamy zimnym mlekiem. Nastêpnie gotujemy 10-15 minut od momentu zawrzenia.
Wyjmujemy i suszymy go bez p³ukania.
Póniej mo¿na go myæ nawet w ciep³ej
wodzie.

F kupiê

Przys³owia
i powiedzenia

 Kto biedy nie zna, ten szczêcia nie
umie oceniæ.
 Na wiêty Krzy¿ (Podwy¿szenie Krzy¿a
w. 14 wrzenia) owce strzy¿.
 Pogoda na Nikodema (15 wrzenia),
niedziel cztery deszczu nie ma.
 Gdy we wrzeniu krety kopi¹ po nizinach, bêdzie wietrzna, ale lekka zima.
 Im g³êbiej na jesieñ w³a¿¹ pêdraki,
tym bardziej zima daje siê we znaki.
 Jesieñ tego nie zrodzi, czego nie zasia³a wiosna.
 Jak ¿ó³te licie na brzozie, miej ziemniaki w komorze.

Nasz przepis
Krem z ogórków po olecku
3-4 szklanki wywaru z koci i warzyw
50 dag ogórków wie¿ych
2 ³y¿ki mas³a lub margaryny
³y¿ka maki
1/3 szklanki mietany
koperek, ¿ó³tko, sól, cukier do smaku.
Ogórki umyæ, obraæ, op³ukaæ, przekroiæ na pó³, usun¹æ du¿e pestki. Zetrzeæ na tarce o du¿ych otworach,
skropiæ wywarem i dusiæ z mas³em do
miêkkoci. T³uszcz rozgrzaæ, wymieszaæ z m¹k¹, zasma¿yæ, nie rumieni¹c,
rozprowadziæ zimnym wywarem, szybko mieszaj¹c trzepaczk¹, i gotowaæ 5
min na ma³ym ogniu. Pod koniec gotowania dodaæ przygotowane ogórki.
Krem po³¹czyæ ze mietan¹, zagotowaæ, wymieszaæ z ¿ó³tkiem i posiekanym koperkiem, doprawiæ do smaku.
Podawaæ z groszkiem ptysiowym.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne

Treæ: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

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

INFORMACJE URZÊDU SKARBOWEGO
OBOWI¥ZEK POWIADOMIENIA URZÊDU SKARBOWEGO O WYMIANIE
DOWODU OSOBISTEGO

W zwi¹zku z trwaj¹cym obecnie procesem wymiany dowodów osobistych,
który zakoñczy siê 31 grudnia 2007 r.,
Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Olecku
przypomina wszystkim podatnikom wymieniaj¹cym dowody osobiste, o obowi¹zku aktualizacji danych identyfikacyjnych.
Zg³oszenia aktualizacyjnego nale¿y dokonaæ do naczelnika w³aciwego urzêdu
skarbowego, na odpowiednim formularzu:
· NIP-1 Zg³oszenie identyfikacyjne/zg³oszenie aktualizacyjne osoby fizycznej
prowadz¹cej samodzielnie dzia³alnoæ
gospodarcz¹,
· NIP-3 Zg³oszenie identyfikacyjne/zg³oszenie aktualizacyjne osoby fizycznej
nieprowadz¹cej samodzielnie dzia³alnoci gospodarczej
w terminie okrelonym w art. 9 ustawy z
dnia 13 padziernika 1995 r. o zasadach
ewidencji i identyfikacji podatników i p³atników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269 poz.2681 z
pón. zm.).
Dla przyk³adu:
1. Podatnicy podatku od towarów i us³ug
lub podatku akcyzowego obowi¹zani
s¹ dokonaæ zg³oszenia aktualizacyjnego
w terminie 14 dni od dnia, w którym
nast¹pi³a zmiana danych.
2. Podatnicy podatku dochodowego od
osób fizycznych nieprowadz¹cy w ogóle
dzia³alnoci gospodarczej obowi¹zani
s¹ dokonaæ zg³oszenia aktualizacyjnego
w terminie 30 dni od dnia, w którym
nast¹pi³a zmiana danych.
Ponadto uprzejmie informujê, ¿e podatnicy podatku dochodowego od osób
fizycznych dla których p³atnikiem jest organ
emerytalny lub rentowy, mog¹ dokonaæ
zg³oszenia aktualizacyjnego za porednictwem tego p³atnika. P³atnik jest obowi¹zany przekazaæ zg³oszenie naczelnikowi
urzêdu skarbowego w³aciwemu dla podatnika w terminie 7 dni od dnia z³o¿enia
przez podatnika tego zg³oszenia.
Natomiast podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy nie
prowadz¹ dzia³alnoci gospodarczej, mog¹
dokonaæ zg³oszenia aktualizacyjnego za
porednictwem organu wydaj¹cego dowód osobisty. Organ ten obowi¹zany jest
do poinformowania podatnika o obowi¹zku
z³o¿enia zg³oszenia aktualizacyjnego oraz
do przekazania zg³oszenia naczelnikowi
urzêdu skarbowego w³aciwemu dla podatnika w terminie 7 dni od dnia z³o¿enia przez podatnika tego zg³oszenia.

INFORMACJA
O PODATKU OD
SPADKÓW I DAROWIZN

Od 1 stycznia 2007r. znowelizowano
ustawê z dnia 28 lipca 1983r o podatku
od spadków i darowizn, wprowadzaj¹c
ca³kowite zwolnienie od podatku od maj¹tku otrzymanego lub dziedziczonego
po najbli¿szej rodzinie.
Dotyczy ono nabycia rzeczy lub praw
maj¹tkowych w drodze spadku po osobach zmar³ych po 1 stycznia 2007r. b¹d
te¿ otrzymanych w drodze darowizny
przez:
- ma³¿onka,
- zstêpnych (dzieci, wnuków ...),
- wstêpnych (rodziców, dziadków ...),
- pasierba,
- rodzeñstwo,
- ojczyma i macochê.
Ca³kowite zwolnienie mo¿na uzyskaæ
pod warunkami:
 Zg³oszenia rzeczy lub praw maj¹tkowych w terminie 1 miesi¹ca od dnia
powstania obowi¹zku podatkowego, a
w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie miesi¹ca od daty uprawomocnienia siê orzeczenia s¹du stwierdzaj¹cego nabycie spadku na formularzu SD-Z1;
 Udokumentowania  w przypadku
gdy przedmiotem nabycia tytu³em darowizny lub poleceniem darczyñcy s¹ rodki
pieniê¿ne, a wartoæ nabytego ³¹cznie
od tej samej osoby w okresie 5 lat, przekracza kwotê (obecnie 9.637z³)  ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy lub przekazem
pocztowym.
 Obowi¹zek podatkowy nie obejmuje
przypadków, gdy:
- wartoæ nabytego maj¹tku w ci¹gu 5
lat nie przekracza kwoty wolnej od
podatku w I grupie podatkowej,
- gdy nabycie nastêpuje na podstawie
umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
Pozostali podatnicy podatku s¹ obowi¹zani z³o¿yæ w terminie miesi¹ca od
dnia powstania obowi¹zku podatkowego w³aciwemu naczelnikowi urzêdu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu
rzeczy lub praw maj¹tkowych wed³ug
ustalonego wzoru (SD-3). Do zeznania
podatkowego do³¹cza siê dokumenty
maj¹ce wp³yw na okrelenie podstawy
opodatkowania.
Obowi¹zek sk³adania zeznañ podatkowych nie dotyczy przypadków, w których podatek jest pobierany przez p³atnika (notariusza).
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Skarbowym w Olecku
- osobicie  parter, pokój nr 7,
- telefonicznie  tel. nr 087 520 30 22
wew. 107 lub 106.
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ODDAJ¥C KREW
MO¯ESZ SKORZYSTAÆ
Z ULGI PODATKOWEJ

Z informacji Narodowego Centrum Krwi
wynika, ¿e w okresie letnim najczêciej zdarzaj¹
siê niedobory krwi, spowodowane okresem urlopowym. Zgromadzona obecnie przez
Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa iloæ krwi zaspokaja jedynie bie¿¹ce
potrzeby systemu ochrony zdrowia. Odnotowywane jest stale rosn¹ce zapotrzebowanie na krew i jej sk³adniki, które wynika miêdzy innymi z wykonywania wiêkszej iloci wysokospecjalistycznych procedur medycznych wymagaj¹cych transfuzji.
W zwi¹zku z powy¿szym Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Olecku przypomina, ¿e
od 2007 r. honorowi dawcy krwi maj¹ prawo do dokonania odliczenia od uzyskanego dochodu wartoci przekazanej krwi,
(stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 lit.c, ust.
6b, ust. 7 pkt 2, ust. 13a ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14,
poz. 176, z pón. zm.) oraz art. 11 ustawy z
dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z pón.
zm.).
Odliczenie z tytu³u darowizny krwi jest
limitowane do wysokoci ekwiwalentu pieniê¿nego za pobran¹ krew okrelonego przepisami wydanym na podstawie art. 11 ust.
2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej s³u¿bie krwi (Dz. U. Nr 106, poz.
681, z pon. zm.) i wpisane jest w ogólny
limit przys³uguj¹cy z tytu³u darowizn, wynosz¹cy 6% dochodu podatnika.
Obecnie ekwiwalent pieniê¿ny za 1 litr
pobranej krwi wynosi 130 z³ (zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2004 r. w sprawie okrelenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic
diagnostycznych wymagaj¹cych przed
pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy
lub innych zabiegów oraz wysokoci ekwiwalentu pieniê¿nego za pobran¹ krew i
zwi¹zane z tym zabiegi (Dz. U. 263, poz.
2625).
Darowiznê krwi dokumentuje siê dowodem, z którego wynika wartoæ tej darowizny, przy czym w dokumencie tym nie
uwzglêdnia siê wartoci krwi, za któr¹ dawca
otrzyma³ ekwiwalent pieniê¿ny.
Odliczenia dokonuje siê w zeznaniu podatkowym oznaczonym symbolem PIT-37
lub PIT-36, sk³adanym w terminie do 30
kwietnia nastêpnego roku, do którego nale¿y
do³¹czyæ za³¹cznik PIT/O. W za³¹czniku tym
wykazuje siê wartoæ przekazanej darowizny, kwotê dokonanego odliczenia oraz dane
pozwalaj¹ce na identyfikacjê obdarowanego,
w szczególnoci jego nazwê i adres.
Z omawianej ulgi mog¹ równie¿ korzystaæ podatnicy opodatkowuj¹cy swoje
przychody zgodnie z przepisami ustawy o
zrycza³towanym podatku dochodowym.
Odliczenia dokonaj¹ wówczas w zeznaniu
PIT-28 sk³adanym w terminie do 31 stycznia nastêpnego roku, ³¹cznie z za³¹cznikiem PIT/O.
(K20101)
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K¹cik szachowy (47)
Szachowe wakacje
w Szklarskiej Porêbie
W dniach 7-18 sierpnia b.r. odby³ siê
VI Letni Turniej Szachowy dla dzieci i
Obóz Szkoleniowy w Szklarskiej Porêbie.
Klub Czarni Olecko reprezentowa³y nasze czo³owe zawodniczki: Marta Gryglas
i Joanna Grzyb.
Celem imprezy by³o podwy¿szenie
kwalifikacji szachowych, popularyzacja
gry w szachy, ale równie¿ letni wypoczynek dzieci i m³odzie¿y. Organizatorami imprezy by³y kluby szachowe UKS
EL-TUR SP3 Bogatynia i KSZ STILON
Gorzów Wielkopolski oraz Agencja 64
Plus.
W ramach obozu odby³o siê szkolenie, którego tematem przewodnim by³a
obrona francuska rozpatrywana od strony
bia³ych, dla zawodników z rankingiem ELO
i powy¿ej 1800. Równoczenie odby³o
siê szkolenie ogólnorozwojowe dla zawodników z rankingiem 1600 i ni¿szym.
Przedmiotem tego szkolenia by³ przekrój
rozgrywania partii szachowej od debiutów (m.in. parta w³oska, rosyjska oraz
szybkie kombinacje debiutowe), poprzez
grê rodkow¹ po koñcówki. Zajêcia szkoleniowe prowadzone by³y przez dowiadczonych trenerów w wymiarze 3 godzin
dziennie.
Wszyscy uczestnicy obozu, w tym
równie¿ nasze szachistki, otrzymali certyfikaty ukoñczenia szkolenia oraz drobne
upominki.
Oprócz treningu szachowego uczestnicy mieli okazjê podziwiaæ piêkne górskie widoki podczas wycieczek na Szklarkê,
Kamieñczyk i Szrenicê.
W ramach obozu rozegrane zosta³y
równie¿ turnieje w poszczególnych grupach A, B, C i D oraz E. W grupie A

startowa³o 12 zawodników z rankingiem
ELO. Pierwsze miejsce zaj¹³ Arkadiusz
Siwiec - KSZ Stilon Gorzów (8pkt.), drugie Tomasz Baturo - Trzydziestka Olsztyn (8pkt.), a trzecie Maria Demidowicz
- KSZ Stilon Gorzów (7.5pkt.). W grupie
B startowa³o 24 zawodników (1600-1800).
Pierwsze miejsce zaj¹³ Maciej Statucki Odrodzenie Ko¿uchów (9,5pkt.), drugi by³
Jan Góra - Awans ¯arzyn (7,5pkt.), a trzeci
Mi³osz Sieradzki - KS Polfa Grodzisk
Mazowiecki (7pkt.).
W turnieju ³¹czonym grupy C i D udzia³
wziê³y nasze zawodniczki. Pierwsze miejsce

TAEKWONDO

wa³ków ska³ jako dowodu na zdolnoæ
skutecznego koncentrowania si³y w jednym punkcie.
Umiejêtnoæ rozbijania twardych
przedmiotów jest najbardziej znan¹ i
czêsto z nim uto¿samian¹ czêci¹ sztuk
walki. Sta³o siê tak za spraw¹ pierwszych
instruktorów karate i taekwondo, którzy na licznych pokazach demonstrowali przede wszystkim rozbijanie desek,
cegie³ i kamieni, gdy¿ to naj³atwiej przemawia³o do widzów ¿¹dnych sensacji.
Naprawdê za kyokpa zalicza siê do
najmniej praktykowanych elementów
taekwondo. W³aciwie nigdy siê go nie
trenuje. Wynika on w sposób nieunik-

Taekwondo Olimpijskie jest jednolitym systemem walki, w sk³ad którego
wchodz¹ cile okrelone postawy i ruchy kszta³tuj¹ce ka¿d¹ czêæ cia³a w
sposób systematyczny i naukowo kontrolowany.
Kyokpa  sztuka rozbiæ
W praktyce niemo¿liwe jest u¿ycie skumulowanej si³y wobec kogokolwiek bez groby powa¿nego zranienia
czy nawet zabicia. Dlatego wprowadzono
rozbijanie desek, t³uczenie cegie³ i ka-

przypad³o £ukaszowi Grzenkowiczowi Entropia Warszawa (11pkt.), drugie miejsce
zaj¹³ Kacper Falicki - niezrzeszony (11pkt.),
a trzecie Dominik Hekman - Trzydziestka Olsztyn (9pkt.). W punktacji dodatkowej Dominik wyprzedzi³ Martê Gryglas, która ostatecznie zajê³a 4. miejsce
(9pkt.). Joanna z dorobkiem 7 pkt. znalaz³a siê na miejscu 17. (startowa³o 47 zawodników).
W grupie E startowa³o 36 zawodników (do rankingu 1250). Pierwsze miejsce zaj¹³ Artur Olszewski - Pa³ac M³.
Olsztyn (17pkt.), drugi by³ Kevin Myszka - Witnica (16pkt.), a trzecia Agata £oñska
- ¯KSz ¯ary (15,5pkt.).
Pierwsze trzy miejsca w ka¿dym z
turniejów premiowane by³y pucharami,
medalami oraz nagrodami rzeczowymi.
Marta i Czes³aw Spisak

Na zdjêciu (od lewej) Joasia Grzyb i Marta Gryglas na obozie w Szklarskiej
Porêbie.
niony z innych æwiczeñ treningowych.
Nie nale¿y jednak przystêpowaæ do rozbiæ
zbyt wczenie, gdy¿ przy brakach w
opanowaniu techniki uderzeñ mo¿e siê
to zakoñczyæ bolesn¹ kontuzj¹. Umiejêtnoæ rozbijania polega przede wszystkim na opanowanej do perfekcji technice i szybkoci wykonania. Wa¿na jest
te¿ znajomoæ struktury rozbijanego
materia³u oraz odpowiedzenie nastawienie
psychiczne. Si³a fizyczna ma mniejsze
znaczenie. Czêsto wykonuje siê rozbicia, np. deski w wyskoku po³¹czonym
z obrotem cia³a lub te¿ deski podrzuconej w górê. Wtedy liczy siê g³ównie
perfekcja techniczna i szybkoæ.
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Wywiad z jednym z najlepszych zawodników i sportowców w powojennym Olecku  Micha³em Górskim, od 3 lat
cz³onkiem kadry Polski w Taekwondo i obecnie zawodnikiem
najlepszego Klubu Taekwondo w Polsce  AZS AWF Warszawa.
Spowodowane jest to jego udanym startem na najwiekszych zawodach Europy Warsaw Cup. Wziê³o w nich udzia³
blisko 1000 zawodników z Europy i Azji. Micha³ zaj¹³ w kat
58 kg 3. miejsce, uzyskuj¹c najlepszy wynik sporód reprezentantów z Polski.
Micha³ Górski  20 lat, stopieñ 2 dan; student AWF
Warszawa II rok. Od 3 lat cz³onek Kadry Polski.
1. Co daje mi uprawianie Taekwondo?
- Przede wszystkim radoæ. Treningi sprawiaj¹ mi przyjemnoæ.
2. Czym dla mnie jest Taekwondo?
-Taekwondo jest moj¹ pasj¹. Jest czym, co lubiê robiæ i
powiêcam temu najwiêcej czasu.
3. Jak i dlaczego rozpoczê³a siê moja przygoda z Taekwondo?
-W dzieciñstwie moj¹ uwagê przyci¹gnê³y sporty walki prezentowane w rozmaitych filmach. Pewnego dnia zauwa¿y³em plakat na drzwiach szko³y i z pomoc¹ taty zapisa³em
siê na treningi. Dziêki niemu zacz¹³em æwiczyæ. Oczywicie
mia³em gorsze dni, w których chcia³em zakoñczyæ moj¹ przygodê
z Tkd, ale wtedy z pomoc¹ przychodzi³a mi mama, która
mnie mobilizowa³a do dalszego wysi³ku. Jestem jej teraz za
to ogromnie wdziêczny, bo to równie¿ dziêki niej osi¹ga³em ró¿ne sukcesy.
4. Mój najwiêkszy sukces?
- Mylê, ¿e jest nim kilkakrotne zdobycie medalu na Mistrzostwach Polski. Co roku wracam z tego typu imprezy z medalem, co mówi mi, ¿e ci¹gle znajdujê siê w czo³ówce polskiego Taekwondo. Wa¿nym wyró¿nieniem jest dla mnie
fakt, i¿ przynale¿ê do polskiej kadry i mam mo¿liwoæ æwiczyæ z najlepszymi.

PI£KA NO¯NA
Czarni - P³omieñ 1:3
W meczu Czarni Justyna Olecko - P³omieñ E³k, który odby³ siê w dniu 09.09.2007r.,
do przerwy wynik brzmia³ 1:1. Bramkê dla
P³omienia zdoby³ Bieræ, a wyrówna³ po 2
minutach Marcin Jegliñski.
Tak jak by³o zapowiadane, w sk³adzie
Czarnych nast¹pi³a zmiana i Czarni na mecz
wyszli w sk³adzie: G¹siorowski, Wasilewski Micha³, Pietkiewicz, Ryszkiewicz, Raducha, Jeglinski Marcin, Drozd, Wyszyñski, Cwaliñski, Szarnecki, Strychalski. W
pierwszej po³owie mecz by³ ³adnym widowiskiem, dru¿yny prowadzi³y otwart¹ grê
i dziêki temu, ci co przyszli na stadion, na
pewno nie ¿a³owali.
Niestety, po przerwie wiêcej szczêcia
mieli gocie, którzy zdobyli na poczatku

Na zdjêciu: Micha³ Górski z mam¹ Celin¹.
5. Co rodzice myl¹ o pasji swojego dziecka?
- Moi rodzice s¹ dumni z ka¿dego mojego sukcesu i zawsze
cieszymy siê z niego wspólnie.
* Mama: Cieszê siê, ¿e Micha³ robi to co lubi. Ja zawsze staram siê mu pomóc, wie ¿e mo¿e na mnie liczyæ.
* Tata: Jestem dumny z syna. Dziêki sportowi rozwija siê i
doroleje.

drugiej po³owy bramkê. Czarni rzucili sie
do odrabiania strat, a p³omieñ kontratakowa³ i jeden z tych kontrataków zakoñczy³
siê w ostatniej minucie bramk¹ na 3:1.
Mimo przegranej gra naszej dru¿yny mog³a sie momentami podobaæ. Szkoda, ¿e
spotkanie zakoñczy³o siê takim wynikiem.
TABELA po VI kolejce
miejsce
pkt
1. Zatoka
- 6m
- 18pkt
2. Huragan
- 6m
- 16pkt
3. Vêgoria
- 6m
- 15pkt
4. Mragovia
-5m
- 13pkt
5. Jeziorak
- 5m
- 12pkt
6. Start
- 6m
- 11pkt
7. P³omieñ
- 6m
- 10pk
8. Sokó³
- 6m
- 10pkt
9. Concordia
- 6m
- 10pkt
10. Motor
- 6m
- 7pkt
11. Czarni
- 5m
- 3pkt
12. Polonia
- 6m
- 3pkt
13. Mamry
- 6m
- 2pkt

14. Granica
15. Zamek
16. Szczytno

- 5m
- 1pkt
- 6m
- 1pkt
- 6m
- 0pkt
***
Czarni II Wieliczki pokonali MLKS
Orzysz 6-1. Gratulujemy!!!
***

Nowy zawodnik

W ostatnim dniu transferów do klubu pozyskany zosta³ nowy zawodnik.
Jest nim m³odzie¿owiec, bramkarz, wychowanek Wigier Suwa³ki, Micha³ Krupiñski, rocznik 1988.
Micha³ postanowi³ przyjæ do nas
m.in. z tego wzglêdu, ¿e zamierza, wzorem kilku naszych pi³karzy, studiowaæ
na Wszechnicy i jednoczenie graæ w
naszej dru¿ynie. Za³atwienie wszelkich
formalnoci by³o mo¿liwe dziêki Jackowi Bieleckiemu, za co mu dziekujemy.
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od 1300 do 1600 (póniej tylko fax): (0-87) 520 02 30, tel kom. w godz. 900-2000: 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm.
Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski. Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH.
Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-1700. 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 270

Siedem dni minê³o i tak dalej... Nie
ma czasu zastanawiaæ siê nad kalendarzem i dzia³aniem zegarów, bo wiat
idzie naprzód. A jak to mówi¹: trzeba z
¿ywymi naprzód iæ...
I jak siê Pañstwu podoba³o Samosiêrozwi¹zwi¹zaniesiê? Fajne, co? Jak
ja lubiê takie igrzyska. Naprawdê podoba³o mi siê. To by³ wreszcie SEJM
Z JAJAMI OD GODZIKOWEJ! To by³o
lepsze o dobrych filmów fabularnych
na wielu innych kana³ach telewizyjnych. A
ilu bohaterów pozytywnych i negatywnych. Podoba³y mi siê
wszystkie wyst¹pienia... JAJA JAK BERETY.
Co mi z tymi jajami tak ci¹gle do g³owy przychodzi? A... jajecznica na niadanie...
OK.
Sporej czêci ludzi
spodoba³o siê wyst¹pienie Romana Giertycha. Ach, jaki zachwyt
b³yskotliwej repliki skierowanej do Jacka Kurskiego. Rzecz posz³a o
program Bezpieczna
szko³a i mundurki
szkolne. Ach, jaki zachwyt nad Romeczkiem, który nawet zacz¹³ rozwa¿aæ podanie i Kurskiego i Premiera Jerrego
do s¹du. Jak rozp³ywali siê nad katafalkiem Romeczka ró¿ni specjalici i
fachowcy. A jak Romeczek pokazywa³
wyniki g³osowañ nad mundurkami szkolnymi. Zapomnia³ tylko dodaæ, ¿e za mundurkami by³y dwa g³osowania, bo jedno okaza³o siê niewa¿ne z powodu b³êdu
pos³a sprawozdawcy. Zapomnia³ te¿
dodaæ, ¿e program Bezpieczna Szko³a wraz z mundurami jest wynikiem przyjêtego przez Rz¹d RP projektu ustawy
o Narodowym Instytucie Wychowania.
A sta³o siê to 7 marca 2006! Wiêc na
dwa miesi¹ce przed objêcia teki ministra MENiS przez Romana Giertycha.
Ustawa przepad³a w Sejmie, ale g³ówne za³o¿enia tego programu i wynikaj¹ce z tego pomys³y zacz¹³ realizowaæ
Romeczek jako minister edukacji. Wynika z tego, ¿e to Pan R. podpi¹³ siê
pod ten balon i uwa¿a siê za pilota.

Mundurki nie s¹ pomys³em pana Romeczka, bo pomys³ by³ ju¿ promowany przez wielu rodziców i nauczycieli
w 2005 roku. Podsumowuj¹c: to pan
R.G. trochê siê zagalopowa³ jako dowód na swoje s³owa przedstawiaj¹c listy kto i jak g³osowa³. Mo¿e to na
ró¿nych ludziach zrobi³o wra¿enie, ale
na osobach interesuj¹cych siê polityk¹ i inteligentnych  nie.
A jak siê Pañstwu podoba³a wypowied Szefa Prezesa Trybuna³u Konstytucyjnego? Pan Prezes nie doæ, ¿e

pozwala sobie na zajêcie pozycji po jednej stronie konfliktu politycznego, to
jeszcze uprawia w mediach konfabulacje, ¿e minister spraw zagraniczny nie
jest ministrem spraw zagranicznych, bo
nie przyj¹³ teki z r¹k Prezydenta RP i
nie z³o¿y³ przysiêgi przed osob¹ tego¿
Prezydenta. Pan Prezes zapomnia³, ¿e
Pani Minister by³a i obecnie akurat przebywa³a w Portugalii w wa¿nej misji dyplomatycznej, a poza tym tymczasow¹
przysiêgê i nominacjê mog³a odebraæ i
z³o¿yæ z r¹k Ambasadora RP w Lizbonie. Resztê formalnoci mo¿e spokojnie dope³niæ po powrocie do kraju i w
bezporednim spotkaniu z Prezydentem. Szum medialny, jaki wokó³ tego
zrobi³o wiele osób, jest tylko napompowanym do granic wytrzyma³oci balonem medialnym. Z not dyplomatycznych, jakie wp³ynê³y do Polski z innych krajów, nikt nie widzia³ problemu w zaistnia³ej sytuacji i nic nadzwy-

czajnego w tym co zasz³o.
Za to skandalem na skalê miêdzynarodow¹ s¹ wypowiedzi wielu polityków szkaluj¹cych Polskê poza granicami kraju. Szczyt mo¿liwoci osi¹gn¹³ sam Olek Kwaniewski. Wysz³a z
gocia mentalnoæ klienta, który zawsze potrzebuje mieæ nad sob¹ jakiego pana, by móc siê jemu podporz¹dkowaæ. Olek K. Doszed³ do tego stanu, ¿e zacz¹³ doradzaæ Niemcom jak
walczyæ z Polsk¹.
Ale najwa¿niejsz¹ informacj¹ jest to,
¿e ten Sejm siê rozwi¹za³. Byæ mo¿e
padziernikowe
wybory
trochê
podreguluj¹ mechanizmy dzia³ania
Sejmu, bo byæ mo¿e
zabraknie w nich
takich filarów
demokracji jak Samoobrona i Liga
Polskich Rodzin. Co
prawda nie w smak
dzisiejszej opozycji
s¹ wyniki sonda¿y
daj¹ce rz¹dz¹cej
partii zdecydowane
zwyciêstwo, ale nie
dzielmy skóry na
niedwiedziu. Jeli
chodzi o wybory to
szansê ma ka¿da
partia i ka¿da ma prawo d¹¿enia do rz¹dzenia w tym kraju i realizacji takiego
programu, jaki popar³a rzesza g³osuj¹cych na ten spis obietnic ludzi... Wszystkie obietnice s¹ obietnicami populistycznymi. Ka¿da strona obiecuje, sk³adaj¹c mniej lub bardziej realne obietnice,
które na etapie obietnic s¹ zwyk³¹ kie³bas¹ wyborcz¹. Jeli kto uwa¿a, ¿e
jest inaczej i jaka partia obiecuje co
realnego zanim siê przyst¹pi do realizacji to powinien siê zastanowiæ czy
przypadkiem nie myli wyborów z g³osowaniem na bajki.
Ale ja wiem, ¿e wiêkszoæ moich
czytelników jest inteligentna i g³osuje
wiadomie, nawet nie musz¹c zgadzaæ
siê z tym co ja mylê i maj¹c inne preferencje wyborcze. I na tym plega w³anie
piêkno demokracji  prawo do wyboru, prawo do swobody wypowiedzi... i
wolnoci po wypowiedzi. Dziêkujê za
uwagê i zapraszam za tydzieñ.
PAC

