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w ci¹g³ej przemianie.

Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród
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Medal Zas³u¿ony Kulturze
Gloria Artis dla Marka Ga³¹zki

Nr 38
(507)

Cena 1,40 z³
Trener polskiej kadry
Taekwondo  z Olecka?

W dniu 21.09.2007r. Marek Ga³¹zka zosta³ wyróniony w Olsztynie medalem Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis.
Medal ten nadawany jest osobom wyró¿niaj¹cym siê w dziedzinie twórczoci artystycznej, dzia³alnoci kulturalnej lub ochronie kultury
i dziedzictwa narodowego. Jest odznaczeniem szczególnie presti¿owym, honoruj¹cym najwybitniejsze postaci wiata kultury lub postaci maj¹ce na
tym polu szczególne zas³ugi. Zosta³ ustanowiony przez Sejm w lipcu 2005 r. z inicjatywy ministra kultury Waldemara D¹browskiego. Wywiad
z Markiem Ga³¹zk¹ w nastêpnym numerze TO.

Tomasz Miszczak dosta³ propozycjê wspó³pracy w charakterze drugiego
trenera Kadry Polski Juniorów i M³odzie¿owców. Szczegó³y na stronie 9.
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MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

Posiadamy w swojej ofercie bogaty asortyment towarowy oraz wspania³e promocje.
Tel. (87) 520 44 46

(V57402)

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

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

WSZYSTKO DO DOMU

 serwisy, fili¿anki, szk³o
 garnki, patelnie
 kwietniki, wieczniki
SUPER CENY!!!  SPRAWD NAS

(V54004)

MAJSTER

2

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

 23 sierpnia o 14.56 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
 23 sierpnia o 18.52 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ przy ul. Zamkowej gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego.
 24 sierpnia o 1.21 jeden zastêp OSP
G¹ski usuwa³ w okolicach G¹siorówka drzewo powalone na drogê.
 24 sierpnia o 1.32 jeden zastêp OSP
Szczecinki usuwa³ w okolicach Szczecinek drzewo powalone na drogê.
 24 sierpnia o 2.11 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w okolicach Nor drzewo
powalone na drogê.
 24 sierpnia o 3.02 jeden zastêp OSP
G¹ski usuwa³ w okolicach Przytu³ drzewo
powalone na drogê.
 24 sierpnia o 8.44 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ znad budynku przy ul. Sembrzyckiego zagra¿aj¹cy mu konar drzewa.
 24 sierpnia o 8.58 jeden zastêp OSP
wiêtajno zabezpiecza³ w Dunajku l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
 24 sierpnia o 10.44 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ znad budynku w Jakach
zagra¿aj¹cy mu konar drzewa
 24 sierpnia o 12.30 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ znad budynku przy placu Wolnoci zagra¿aj¹cy mu konar drzewa.
 24 sierpnia o 13.50 piêciu nurków z JRG
PSP wyje¿d¿a do Miko³ajek pomagaæ
w poszukiwaniu osób zaginionych
podczas wichury, jaka przesz³a nad
Wielkimi Jeziorami Mazurskimi.
 24 sierpnia o 16.50 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ przy ul. Zielonej gniazdo
szerszeni z domu mieszkalnego.
 24 sierpnia o 17.10 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ w Kowalach
Oleckich gniazdo os z domu mieszkalnego.
 24 sierpnia o 18.38 jeden zastêp JRG

Informacji udzieli³
starszy ogniomistrz Andrzej Zajkowski

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

PUNKTY BONUSOWE
NA DARMOWE MYCIE
STACJA PALIW Rarytas

ul. E³cka 4

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

(V53704)

NAJTANIEJ W MIECIE
(V518045)

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

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

 31 sierpnia na placu Wolnoci zatrzymano Opla. Kieruj¹cy nim dziewiêtnastoletni Kamil K. mia³ we krwi 0,3 promila alkoholu.
 10 wrzenia o godz. 16.10 policjanci
zatrzymali na ul. Kociuszki rowerzystê Czes³awa N. Mia³ on we krwi 1,2
promila alkoholu.
 10 wrzenia o godz. 17.45 patrol policji zatrzyma³ na placu Wolnoci Mazdê. Kieruj¹cy ni¹ czterdziestopiêcioletni Jan C. mia³ we krwi 1,9 promila
alkoholu.
 11 wrzenia policjanci zatrzymali o godz.
11.40 rowerzystê Antoniego R. Szeædziesiêciotrzylatek m mia³ we krwi 1,4
promila alkoholu. Zatrzymano go na
ul. Nocznickiego.
 12 wrzenia o godz. 18.20 w Mazurach
zatrzymano innego rowerzystê. Czterdziestodwuletni Miros³aw C. mia³ we
krwi 2,6 promila alkoholu.

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

Nieustaj¹cy konkurs

Wojska Polskiego 18

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

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

(V44110)

ZBIERASZ

Pijani kierowcy

RODZICU!!!

UWAGA

TANKUJESZ U NAS,

wydajemy karty rabatowe!

PSP usuwa³ ze stacji paliw przy alejach Lipowych gniazdo os.
 25 sierpnia o 18.50 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ na osiedlu Lesk po¿ar mieci w mietniku kontenerowym.
 25 sierpnia o 10.59 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w okolicach Soból skutki
kolizji drogowej.
 25 sierpnia o 12.00 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo os z domu przy
ul. Batorego.
 25 sierpnia o 13.27 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Cichy usuwa³y w
Cichym drzewo pochylone nad budynkiem szko³y.
 25 sierpnia o 16.02 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ w Lenym Zak¹tku z budynku gospodarczego gniazdo os.
 25 sierpnia o 17.37 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo os z budynku
mieszkalnego na osiedlu Siejnik.
 25 sierpnia o 20.10 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 25 sierpnia o 21.02 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo os z domu mieszkalnego przy ul. Tunelowej.

(L16702)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

(V57003)
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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:

 Aneta Ciep³o
 Iga Ho³ownia
 Alicja Jaszczanin
 Jerzy Makal
 Regina Rojek
 Robert Sokoñ

Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ 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)

Sesja Rady Miejskiej
Zapraszam do udzia³u w XII Sesji Rady Miejskiej w Olecku, która odbêdzie siê
w dniu 27 wrzenia 2007 roku (czwartek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej
Urzêdu Miejskiego w Olecku.
Porz¹dek sesji:
b) wyra¿enia zgody na wspó³dzia³anie
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku
gminy Olecko z gminami powiatu olecobrad.
kiego i powiatem oleckim,
2. Przyjêcie protoko³ów z poprzednich c) poparcia dla zamiaru budowy lotnisesji Rady.
ska lokalnego w Suwa³kach,
3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci d) uzgodnienia projektu rozporz¹dzenia
w okresie miêdzysesyjnym.
Wojewody Warmiñsko - Mazurskie4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
go dotycz¹cego ustanowienia obszaMiejskiej o dzia³aniach podejmowanych
rów chronionego krajobrazu na terew okresie od ostatniej sesji.
nie gminy Olecko,
5. Funkcjonowanie spó³ek gminnych.
e) przyst¹pienia do wspólnej realizacji
6. Interpelacje oraz odpowiedzi na interzadania inwestycyjnego w zakresie
pelacje radnych.
kanalizacji sanitarnej na terenie Gmi7. Wnioski radnych i Komisji Rady.
ny Olecko i Gminy Wieliczki,
8. Uwagi i wnioski So³tysów i Przewod- f) zmiany Planu Rozwoju Wsi Borawskie,
nicz¹cych Rad Osiedli dotycz¹ce proGmina Olecko,
jektów uchwa³.
g) przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmia9. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
ny czêci miejscowego planu
a) zmiany uchwa³y Nr XLVI/357/06 Rady zagospodarowania przestrzennego czêMiejskiej w Olecku z dnia 28 czerwca
ci miasta Olecka - Szyjka, h) zmia2006 roku w sprawie przyst¹pienia do
ny bud¿etu gminy na 2007 rok.
Projektu Partnerstwo na rzecz Rozwo- 10. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
ju Wchodzenie, utrzymanie, powrót 11. Zamkniêcie obrad sesji.
na rynek pracy osób po chorobie psyPrzewodnicz¹cy Rady Miejskiej
chicznej,
Karol Sobczak

PODZIÊKOWANIA

Sk³adamy podziêkowania
Pani Iwonie Marchewka i Firmie ZPU Prawda
za ufundowanie mebli drewnianych uczniom klasy IA ze
Szko³y Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza Pomnik
Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego w Olecku.

(stara Melioracja,
przy skupie skupie z³omu),

tel. 0-501-611-961

OLECKI TERMINARZ

Wystawy sta³e
 8.00  15.00  wystawa malarstwa Zbigniewa Felixa P³awskiego pt. Melancholia miejsca, Galeria Prawdziwej Sztuki
im. A. Legusa, plac Wolnoci 22.
 galeria Wies³awa Bo³tryka  Armii Krajowej (zaplecze)  Wystawa malarstwa W. £ukasik, grafika W. B. Bo³tryk, fotografia T. Kosiorowski, rzeba K. Puchalskiej.
25 wrzenia (wtorek)
13.00  mecz pi³ki no¿nej Kadra Polski
U18  Jagiellonia Bia³ystok U19, stadion MOSiR
26 wrzenia (roda)
12.00-14.00  lekcja pokazowa z zakresu
udzielania pierwszej pomocy medycznej  Szko³a Podstawowa nr 1, sala
gimnastyczna
27 wrzenia (czwartek)
13.00  Sesja Rady Miejskiej, sala konferencyjna Ratusza
13.00  Sesja Rady Powiatu, sala konferencyjna Starostwa
28 wrzenia (pi¹tek)
 mija termin sk³adania ofert w przetargu
na sprzeda¿ masztu antenowego og³oszonego przez Powiatowy zarz¹d Dróg
(szczegó³y: TO nr 36/505, s. 5
17.00  Sadysta, film, kino ROK MG
19.00  Grindhouse vol. 1 Death Proof,
film, kino ROK MG
29 wrzenia (sobota)
9.30  XVI Oleckie Otwarte Biegi  stadion MOSiR
11.00  Czarni Olecko  Rominta Go³dap,
mecz pi³ki no¿nej trampkarzy (mecz
wyjazdowy)
12.30  Czarni Olecko  Rominta Go³dap,
mecz pi³ki no¿nej m³odzików (mecz
wyjazdowy)
17.00  Sadysta, film, kino ROK MG
19.00  Grindhouse vol. 1 Death Proof,
film, kino ROK MG
30 wrzenia (niedziela)
13.00  Czarni Olecko  Mazur Wydminy, mecz pi³ki no¿nej juniorów m³odszych
14.00  Czarni Olecko  Kowale Oleckie, mecz pi³ki no¿nej klasy B seniorów (mecz wyjazdowy)
15.00  Czarni Olecko  Motor Lubawa,
mecz pi³ki no¿nej IV ligi

Dy¿ury aptek

 25-30.09.2007r.,
ul. Sk³adowa 6
 1-7.10.2007r.,
ul. Zielona 35

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

ELF

(L15803)

ul. E³cka 2

Tygodnika Oleckiego,
ul. Zielona 37
czynna : poniedzia³ek, roda,
czwartek, pi¹tek
w godzinach 1200-17 00
(we wtorek nieczynna)

Redakcja

SKUP
JAB£EK

(V54104)

Uczniowie, wychowawca i rodzice
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URZ¥D SKARBOWY
INFORMUJE

Fot. Bogus³aw Marek Borawski
Takie skutki mia³ wypadek, do jakiego dosz³o w dniu 11 wrzenia ok. godz. 0:12.
Kieruj¹cy Audi 80 Kazimierz K., lat 24, bêd¹cy pod wp³ywem alkoholu (1,6 promila
alkoholu we krwi) jad¹c z nadmiern¹ prêdkoci¹ uderzy³ w drzewo. W samochodzie
jecha³o 5 osób. Kierowca i pasa¿erka siedz¹ca za nim wyszli z wypadku bez szwanku, natomiast trzy osoby dozna³y licznych ran ciêtych, jedna z³amania obojczyka,
druga z³amania rêki. Osoby te umieszczono w szpitalach w Olecku i Gi¿ycku. Nale¿y
dodaæ, ¿e kierowca mia³ s¹dowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Chcia³bym wyjechaæ z tego kraju
Dokoñczenie ze s. 20.

powiedzia³ w wywiadzie arcybiskup Nycz,
Szczególnie po akcie wyborczym. Pra- ¿e katolik w ka¿dej startuj¹cej do parlawo i Sprawiedliwoæ prze¿ywa dzi noc mentu partii znajdzie dla siebie miejsce.
Ja nie wybra³em i jeszcze d³ugo bêdê
polubn¹ ze spo³eczeñstwem  powiesiê
zastanawia³.
dzia³ S³awomir Sierakowski w wywiadzie
Na koniec chcia³bym zacytowaæ jeszzatytu³owanym Mi³oæ i rewolucja.
Udzieli³ go Paulinie Reiter, a ukaza³ siê cze jedn¹ wypowied z wywiadu, jakiego udzieli³ arcybiskup Tygodnikowi Kaon w Wysokich obcasach.
I to wszystko co zamierzam na temat tolickiemu Niedziela w Warszawie (23
wrzenia 2007), a opublikowanego rówbraci Kaczyñskich dzisiaj napisaæ.
Tak wiêc nasza obecna polityka to nie¿ w sobotniej Gazecie Wyborczej:
jedno wielkie bagno. Tylko ¿e my, spo- G³osowanie jest prawem i moralnym obo³eczeñstwo, musimy wybraæ jak najmniej- wi¹zkiem cz³owieka. Je¿eli kto nie g³osze z³o. Bo to co robi¹ wszyscy polity- suje, jest to powa¿ne zaniedbanie. Tak¹
cy jest z³e. Dziel¹ nas. Buduj¹ wokó³ nas postawê trzeba potraktowaæ jako brak
mury. NIE DAJMY SIÊ ZWARIOWAÆ! troski o cz³owieka. Po to idziemy do
B¹dmy wobec siebie uprzejmi i nie da- wyborów i po to przenosimy cz¹stkê
wajmy siê wci¹gaæ w polityczne szcze- swojej odpowiedzialnoci za pañstwo na
kania. Niech ci na górze wygryzaj¹ so- innych, ¿eby to s³u¿y³o dobru cz³owiebie ty³ki. Przecie¿ i tak z naszymi proble- ka i ojczyzny.
Bogus³aw M. Borawski
mami dnia codziennego pozostawi¹ nas
po wyborach. Ale na
wybory powinnimy
KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
iæ. Przemyleæ i zaTECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE
g³osowaæ. I tak jak

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

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

Tel.

0-504-065-770

Kolektory

(L14305)

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
DEMBUS

s³oneczne,

przydomowe oczyszczalnie cieków

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

(V51605)

UWAGA FIRMY, KTÓRE MUSZ¥
ROZPOCZ¥Æ EWIDENCJONOWANIE NA KASACH FISKALNYCH
OD DNIA 01.10.2007r.
Od dnia 1 lipca 2007r wesz³o w ¿ycie
nowe rozporz¹dzenie Ministra Finansów
z dnia 25 czerwca 2007r w sprawie kas
rejestruj¹cych (Dz.U. Nr116 poz. 804), które
utrzymuje wiêkszoæ dotychczasowych
rozwi¹zañ. Jedyne zmiany to likwidacja
od dnia 01.10.2007r niektórych zwolnieñ
oraz rozszerzenie katalogu czynnoci zobowi¹zuj¹cych do instalacji kasy. Dotyczy to podmiotów wiadcz¹cych ni¿ej wymienione us³ugi, których roczne obroty
na rzecz osób fizycznych nie prowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej przekraczaj¹ 40 tys. z³ (20 tys. z³ w odniesieniu
do przedsiêbiorstw rozpoczynaj¹cych
dzia³alnoæ w 2007r), takie jak:
· wspomagaj¹ce transport drogowy pozosta³e, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 63.21.25), np. us³ugi terminali, kontroli natê¿enia ruchu, badañ
bezpieczeñstwa ruchu,
· naukowo-badawcze (PKWiU 73), dotyczy to prac badawczych i rozwojowych
we wszystkich dziedzinach,
· w zakresie badañ i analiz technicznych
(PKWiU 74.30), np. us³ugi badañ sk³adu i w³aciwoci substancji, przegl¹du
pojazdów mechanicznych, badañ zwi¹zanych z wydawaniem atestów,
· reklamowe, a wy³¹czeniem us³ug zwi¹zanych z organizacj¹ reklamy handlowej oraz informacji handlowej i us³ugowej (PKWiU ex 74.4),
· zwi¹zane z pakowaniem prezentów, paczek pocztowych i podobnych (PKWiU
74.82.10-00.50),
· zwi¹zane z popraw¹ kondycji fizycznej
(PKWiU 93.04.10), np. us³ugi saun, ³ani
parowych, solariów, salonów odchudzaj¹cych, pijalni wód leczniczych, centrów fitness,
· pozosta³e, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wy³¹czeniem us³ug schronisk
dla zwierz¹t (PKWiU ex 93.05).
Pe³ny tekst rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007r
dostêpny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial =135&id=82070

WYPADEK
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Marsz ¯ywej
Pamiêci
Polskiego
Sybiru
Od roku 2001 zawsze w miesi¹cu wrzeniu, w rocznicê napaci Sowietów na Polskê i upamiêtnienia Dnia Sybiraka oraz
przypomnieniu ca³emu spo³eczeñstwu polskiemu o ponad dwuwiecznej martyrologii polskich patriotów i zes³añców, odbywa
siê wielka uroczystoæ w Bia³ymstoku. W tym roku odby³a siê
7-go wrzenia. O godzinie 10-tej przy pomniku Katyñskim zebra³y siê poczty sztandarowe: Wojska, Policji, Sybiraków, Kombatantów, Harcerzy , szkó³, instytucji pañstwowych, samorz¹dowych oraz mieszkañcy. Uroczystoæ rozpoczê³a siê hymnem
pañstwowym w wykonaniu orkiestry wojskowe, nastêpnie
powitanie uczestników i udzielenie b³ogos³awieñstwa w obrzêdzie katolickim i prawos³awnym, przemarsz ulicami Bia³egostoku
do kocio³a p.w. Ducha wiêtego na Mszê w. celebrowan¹
przez Metropolitê Bia³ostockiego. Po Mszy w. uczestnicy udali
siê do Pomnika - Grobu Nieznanego Sybiraka. Tam odegrano
hymn Sybiraków, nastêpnie modlitwa za zmar³ych Sybiraków
w obrzêdzie katolickim i prawos³awnym, wyst¹pienia okolicznociowe, apel poleg³ych zakoñczony salw¹ honorow¹. Na koniec
z³o¿enie kwiatów i zapalenie zniczy.
Grób Nieznanego Sybiraka to wspania³y monument, jedyny w Polsce i na wiecie. G³ównym elementem pomnika jest
dwunastometrowej wysokoci krzy¿ wyrastaj¹cy z 55 krzy¿y
katolickich i prawos³awnych. Krzy¿e wykonane s¹ z szyn kolejowych symbolizuj¹cych wywózkê na Sybir. Na ramionach g³ównego krzy¿a zawieszony jest rozerwany ³añcuch - symbol mêczeñstwa i przerwanej niewoli. W grobie umieszczone s¹ dwie
urny z prochami zes³añca Sybiru z Irkucka i ¿o³nierza AK z
obozu Borowicze. W cokó³ pomnika jest wmurowana bry³a granitu
przedstawiaj¹ca zaspê niegu z napisem: Z trudu naszego i
znoju Polska powsta³a by ¿yæ.
Przed pomnikiem na torach umieszczono wózek kolejowy
 symbol deportacji i kator¿niczej pracy, na nim god³o Sybiraków i napisy: W ho³dzie Sybirakom, Golgota Wschodu
Pamiêtaj.
My, Sybiracy, za swój patriotyczny obowi¹zek uwa¿amy
przekazywanie m³odzie¿y prawdy historycznej o zes³aniu i zes³añcach Sybiru. Staramy siê, aby m³odzie¿ bra³a udzia³ w naszych uroczystociach, jednak to nie zale¿y od nas. Mamy

wspania³ych organizatorów, którzy nam chêtnie pomagaj¹.
Wyjazd do Bia³egostoku na Marsz ¯ywej Pamiêci Polskiego Sybiru zosta³ zorganizowany. Dlatego serdecznie dziêkujemy p. Burmistrzowi miasta, p. Kierownik Edukacji Kultury i Sportu, p. Komendant Hufca ZHP, Dyrektorom szkó³:
dyr. Liceum Ogólnokszta³c¹cego, dyr. Szkó³ Licealnych i Zawodowych, dyr. Zespo³u Szkó³ Technicznych, p. dyr. Gimnazjum nr 2, p. dyr. Zespo³u Szkó³ w Siejniku, p. dyr. Szko³y
Podstawowej nr 1, p. dyr. Szko³y Podstawowej nr 3, p. dyr.
Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w G¹skach, p. dyr. Zespo³u
Szkó³ w Judzikach, p. dyr. Zespo³u Szkó³ w Babkach Oleckich. Serdecznie dziêkujemy nauczycielom-opiekunom m³odzie¿y:
p. Halinie Jaroc, p. Annie Klimowicz, Komendant Hufca p.
Teresie Ga³aszewskiej, p. Ryszardowi Tuchliñskiemu. Serdecznie
dziêkujemy naszej wspania³ej m³odzie¿y, a szczególnie harcerzom  oni brali udzia³ we wszystkich Marszach od roku 2001.
Janina Maciukiewicz

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V53904)

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

PROMOCJA

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

(V55703)

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Przytorowa 19, tel. (087) 566 72 98
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UCZEÑ NA WSI

 pomoc w zdobyciu wykszta³cenia przez osoby niepe³nosprawne
zamieszkuj¹ce gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie
Celem programu jest wyrównanie
szans w zdobyciu wykszta³cenia przez
uczniów, bêd¹cych osobami niepe³nosprawnymi, zamieszkuj¹cych:
 gminy wiejskie na terenie, których znajduj¹
siê wy³¹cznie wsie lub
 gminy miejsko  wiejskie, na terenie których znajduj¹ siê wy³¹cznie wsie oraz
miasta do 5 tys. mieszkañców.
Program realizowany jest na terenie gmin
wiejskich oraz gmin miejsko-wiejskich ca³ego kraju od dnia 1 wrzenia 2007r. do 30
czerwca 2010r.
I. Informacje ogólne
1. O dofinansowanie kosztów nauki w
ramach programu mo¿e ubiegaæ siê osoba
niepe³nosprawna, która:
1) posiada wa¿ne orzeczenie o niepe³nosprawnoci lub orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoci,
2) pobiera naukê w szkole podstawowej,
gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wy³¹czeniem szko³y policealnej),
3) posiada sta³e zameldowanie na terenie
gminy wiejskiej, na terenie której znajduj¹ siê wy³¹cznie wsie lub gminy miejsko  wiejskiej, na terenie której znajduj¹ siê wy³¹cznie wsie oraz miasta do
5 tys. mieszkañców.
Uwaga! W przypadku niepe³nosprawnych
dzieci i m³odzie¿y do lat 18 uprawnionym do ubiegania siê o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach
obszaru A programu jest rodzic lub
opiekun prawny.
2. O dofinansowanie kosztów nauki w
ramach programu nie mo¿e ubiegaæ siê
osoba, która:
1) w przesz³oci, by³a stron¹ umowy zawartej z PFRON i rozwi¹zanej z przyczyn
le¿¹cych po jej stronie,
2) posiada wymagalne zobowi¹zania wobec PFRON (tj. zobowi¹zanie, którego
termin zap³aty up³yn¹³),
3) posiada rednie miesiêczne dochody
brutto przekraczaj¹ce 120% najni¿szego wynagrodzenia przypadaj¹cego na
jednego cz³onka rodziny pozostaj¹cego we wspólnym gospodarstwie domowym, tj. kwota 1078,92 w roku 2007.
3. Przyznana ze rodków PFRON pomoc
finansowa w ramach programu, mo¿e
obejmowaæ nastêpuj¹ce koszty:
1) zakupu przedmiotów u³atwiaj¹cych lub
umo¿liwiaj¹cych naukê,
2) uczestnictwa w zajêciach maj¹cych na
celu podniesienie sprawnoci fizycznej
lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy
rehabilitacyjne),
3) zwi¹zane z dostêpem do internetu (instalacja i abonament),
Uwaga! w ramach programu wykluczona
zosta³a mo¿liwoæ zakupu sprzêtu komputerowego
4) kursów doszkalaj¹cych w zakresie programu nauczania oraz kursów jêzykowych (w przypadku kursów organizo-

wanych poza miejscem zamieszkania
ucznia, dofinansowaniu mog¹ podlegaæ
równie¿ koszty dojazdu, zakwaterowania, wy¿ywienia),
5) wyjazdów organizowanych w ramach
zajêæ szkolnych.
4. W przypadku uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa mo¿e obejmowaæ dodatkowo nastêpuj¹ce koszty:
1) op³aty za naukê (czesne),
2) zakwaterowania (gdy uczeñ pobiera naukê
poza miejscem sta³ego zamieszkania),
3) dojazdów do szko³y.
5. Wysokoæ pomocy finansowej ze rodków PFRON nie mo¿e przekroczyæ:
1) w przypadku ucznia szko³y podstawowej lub gimnazjum  kwoty 2000 z³
w ci¹gu jednego roku szkolnego,
2) w przypadku ucznia szko³y ponadgimnazjalnej bez obowi¹zku uiszczania
czesnego  kwoty 3000 z³ w ci¹gu jednego roku szkolnego,
3) w przypadku ucznia szko³y ponadgimnazjalnej zobowi¹zanego do uiszczania
op³at za naukê (czesnego)  kwoty 4000 z³
w ci¹gu jednego roku szkolnego.
II. Tryb sk³adania wniosków
1. Gmina zakwalifikowana przez PFRON do
realizacji programu ustala i og³asza termin
przyjmowania
wniosków
o dofinansowanie kosztów nauki. W
og³oszeniu gmina wskazuje jednostkê
organizacyjn¹, która w jej imieniu przyjmowaæ bêdzie wnioski o dofinansowanie kosztów nauki.
2. Po og³oszeniu przez Gminê naboru
wniosków, Wnioskodawca (tj. pe³noletni
uczeñ niepe³nosprawny lub w przypadku
dzieci i m³odzie¿y do lat 18 jego rodzic lub opiekun prawny) sk³ada wniosek
o dofinansowanie kosztów nauki do dnia
30 wrzenia ka¿dego roku realizacji
programu.
3. Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki,
sporz¹dza siê na formularzu stanowi¹cym
za³¹cznik nr 3 do procedur. Wnioski
bêd¹ dostêpne w Gminie oraz na stronie www.pfron.org.pl
4. Do wniosku o dofinansowanie nale¿y
do³¹czyæ:
1) kserokopiê wa¿nego orzeczenia o niepe³nosprawnoci lub orzeczenia o stopniu
niepe³nosprawnoci ucznia,
2) owiadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadaj¹cym na jednego
cz³onka rodziny pozostaj¹cego w gospodarstwie domowym, którego wzór
stanowi za³¹cznik do formularza wniosku o dofinansowanie,
3) zawiadczenie ze szko³y o pobieraniu
nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponagimnazjalnej,
4) kserokopiê aktu urodzenia ucznia  dotyczy
Wnioskodawcy ubiegaj¹cego siê o pomoc finansow¹ w imieniu i na rzecz
niepe³noletniego dziecka,

5) kserokopiê dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym
 dotyczy Wnioskodawców, bêd¹cych
opiekunami prawnymi ucznia.
5. Wniosek o dofinansowanie nale¿y sk³adaæ
w wyznaczonej przez wójta jednostce
organizacyjnej gminy, w³aciwej terytorialnie dla miejsca sta³ego zameldowania ucznia.
6. Za datê z³o¿enia wniosku o dofinansowanie uwa¿a siê datê jego wp³yniêcia,
a w przypadku wniosku o dofinansowanie
sk³adanego drog¹ pocztow¹, datê stempla
pocztowego.
7. Wnioskodawca zobowi¹zany jest na
¿¹danie gminy dostarczyæ dowody potwierdzaj¹ce wysokoæ uzyskiwanych dochodów wykazanych w owiadczeniu
o dochodzie brutto przypadaj¹cym na
jednego cz³onka rodziny pozostaj¹cego w gospodarstwie domowym.
8. Wniosek o dofinansowanie stanowi ofertê
zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego
rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postêpowania administracyjnego.
9. Wnioskodawca zobowi¹zany jest zg³osiæ bezzw³ocznie wszelkie informacje o zmianach mog¹cych mieæ wp³yw na wysokoæ przyznanej pomocy finansowej.
10. Podanie informacji niezgodnych z prawd¹
eliminuje wniosek o dofinansowanie z dalszego rozpatrywania.
11. Fundusz nie uczestniczy w kosztach
zwi¹zanych z przygotowaniem wniosku
o dofinansowanie.
12. W ramach programu wk³ad w³asny
Wnioskodawcy nie jest wymagany.
13. Szczegó³owe zasady sk³adania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach programu, zgodne z celami i zasadami programu, okrela realizator obszaru A programu (tj. gmina, która
zosta³a zakwalifikowana do realizacji
obszaru A programu).
14. Umowa o dofinansowanie, zawierana
pomiêdzy realizatorem obszaru A programu a Wnioskodawc¹, okrela wysokoæ przyznanego dofinansowania, sposób przekazania rodków oraz termin i
sposób ich rozliczenia a tak¿e obowi¹zki oraz uprawnienia stron i stanowi zobowi¹zanie do ich przestrzegania.
15. Wnioskodawca zobowi¹zany jest do
przechowywania dokumentów, potwierdzaj¹cych wysokoæ poniesionych wydatków (faktury VAT wystawione na
Wnioskodawcê za zakupione towary lub
us³ugi a w przypadku gdy nie jest mo¿liwe
wystawienie faktury VAT - innych dokumentów wraz z dowodami zap³aty) przez
okres 5 lat od daty ich uzyskania.
16. W przypadku, gdy Wnioskodawca, po
raz kolejny ubiega siê o dofinansowanie, w ramach programu, warunkiem przyznania kolejnego dofinansowania jest
rozliczenie ca³oci rodków finansowych
uzyskanych w poprzednim roku i uznanie tego rozliczenia przez Gminê.
Do realizacji wy¿ej wymienionego programu zakwalifikowa³y siê nastêpuj¹ce gminy
z terenu Powiatu Oleckiego:
- GMINA WIELICZKI,
- GMINA WIÊTAJNO,
www.powiat.olecko.pl
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Pamiêtnik znaleziony
w kaftanie bezpieczeñstwa
Dokoñczenie ze s. 20

Pisanie czegokolwiek innego oznacza tylko brak wiedzy o
tym jak dzia³a demokracja, jak przebiegaj¹ wybory, jaka jest
ordynacja wyborcza, jak przebiega liczenie g³osów itd. Sama
opozycyjna niechêæ do Kaczorów to za ma³o i zbyt w¹tpliwa
sprawa oraz podstawa do zarzucania postaw antydemokratycznych rz¹dowi. To, ¿e PiS jest popierany przez coraz wiêksz¹ liczbê ludzi, którzy za wielk¹ zaletê rz¹du uwa¿aj¹ powo³ywanie siê na polsk¹ tradycjê narodow¹, nasz charakter narodowy i to¿samoæ, co widaæ na forum miêdzynarodowym.
Kaczyñscy potrafi¹ wyst¹piæ przeciw poprawnoci politycznej, któr¹ tak dobitnie kiedy zdefiniowa³ by³y prezydent Francji
Jacques Chirac w s³ynnej wypowiedzi: niech Polacy cicho
siedz¹. Dlaczego mamy cicho siedzieæ?
Tylko w wielu ludziach nadal jest zaprogramowany ten
tisznerowski Homo Sovieticus: potrzeba chodzenia z przygiêtym karkiem i posiadania Pana, który bêdzie za nas decydowaæ.
Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V51705)

GRÜNLAND

PODATNICY DOKONUJ¥CY
IMPORTU US£UG
Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535
z pón. zm.) pod pojêciem importu us³ug rozumie siê
wiadczenie us³ug, z tytu³u wykonania których podatnikiem jest us³ugobiorca, o którym mowa w art. 17 ust.
1 pkt 4. Natomiast w myl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy
podatnikami podatku od towarów i us³ug s¹ osoby prawne,
jednostki organizacyjne niemaj¹ce osobowoci prawnej oraz osoby fizyczne bêd¹ce us³ugobiorcami us³ug
wiadczonych przez podatników posiadaj¹cych siedzibê lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju. Nale¿y jednoczenie wskazaæ, i¿ zgodnie z
art. 17 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i us³ug
przepis art. 17 ust.1 pkt 4 stosuje siê w przypadkach
wymienionych w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy, je¿eli
us³ugobiorc¹ jest podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT-UE, zgodnie z art. 97 cytowanej ustawy.
Import us³ug ma miejsce wówczas, gdy zostaj¹ spe³nione ³¹cznie nastêpuj¹ce przes³anki:
1) us³ugodawc¹ jest podatnik maj¹cy siedzibê lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju;
2) us³ugobiorc¹ jest podmiot maj¹cy siedzibê lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium Polski;
3) us³ugodawca nie rozliczy³ w Polsce podatku nale¿nego z tytu³u wykonanej us³ugi na rzecz us³ugobiorcy z Polski. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e w niektórych przypadkach us³ugobiorca jest zawsze podmiotem zobligowanym do rozliczenia podatku z tytu³u
- 10 -



URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE

POSIADAMY WOLNE MIEJSCA I PROWADZIMY
JESZCZE NABÓR DO NASTEPUJACYCH SZKÓ£:
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE DLA DOROS£YCH
3 letnie (na podbudowie gimnazjum i szko³y podstawowej)
UZUPE£NIAJ¥CE LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
DLA DOROS£YCH
2 letnie (na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej)
SZKO£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)
(K20303)

DZIEÑ 272

Ponad 40 lat bycia i s³uchania wielkiego brata, przy którym robi³o i mówi³o siê tylko to co PAN KA¯E! I teraz ma
byæ tak samo? Bo mentalnoæ s³u¿¹cego dla wielu oznacza
bycie EUROPEJCZYKIEM: bez idei, bez przesz³oci, bez jaj!
Muszê rozczarowaæ tych co maj¹ wizjê bycia EUROPEJCZYKAMI s³uchaj¹cymi i robi¹cymi co im Panowie karz¹. Jestemy EUROPEJCZYKAMI od setek lat: mamy w³asn¹ historiê, tradycjê, kulturê i przesz³oæ. A jeli to komu tak przeszkadza i uniemo¿liwia bycie NORMALNYM EUROPEJCZYKIEM: z piwem w jednej rêce i pilotem do TV w drugiej, bez
to¿samoci i ci¹¿¹c¹ mu histori¹, tradycj¹ i przesz³oci¹... To
proszê bardzo! Maj¹ przecie¿ prawo wyboru!
Ja Pañstwa zachêcam do pójcia do urn wyborczych. I
niewa¿ne, czy zgadzacie siê z tym co piszê, czy nie. Musimy
pamiêtaæ, ¿e to od nas zale¿y jaka bêdzie Polska. Dlatego
trzeba g³osowaæ, by póniej nie mówiæ, ¿e to nie mia³o znaczenia. To ma wielkie znaczenie.
PAC

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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Bogus³aw Marek Borawski

Zau³ki kultury
Zbigniew Felix
P³awski  fotografia

Wystawa fotografii Zbigniewa F. P³awskiego w Galerii Prawdziwej Sztuki im.
Andrzeja Legusa mo¿na odbieraæ w podwójnym wymiarze: z jednej strony emocjonalnie, z drugiej jako czyste doznanie
estetyczne. Artysta przedstawi³ mam
wystawê w gruncie rzeczy retrospektywn¹, jednak poprzez walor opisuj¹c¹ rzeczywistoæ wysublimowan¹ i ca³ociow¹.
Opisuj¹c¹ poprzez sztukê symboliczny
up³yw czasu.
Emocjonalnie wystawa dzia³a na tych
wszystkich, którzy odkrywaj¹ w fotografiach miejsca, które pamiêtaj¹ i darz¹ sentymentem. S³ysza³em jak komentowane by³y
zmiany w architekturze miasta, jak próbowano ustalaæ miejsca, które Z. P³aw-

ski utrwali³. Tak, proszê Pañstwa, up³yw
czasu jest nieub³agany. Uzmys³owienie
sobie tego to czysta emocja. Z emocj¹
wi¹¿e siê te¿ stwierdzenie, ¿e miejsca piêkne
w Olecku pozosta³y nietkniête. Chocia¿by kaskady pod kamiennym mostem dla
pieszych na Ledze.
O emocjonalnym odbiorze wystawy
wiadczy te¿ publicznoæ, jaka przyby³a
na wernisa¿. Obok sta³ych bywalców zjawili
siê nowi, którzy przyszli tam dla samego
autora, by spotkaæ siê z nim po kilkunastu czy kilkudziesiêciu latach. Zdjêcia
bowiem pochodz¹ z koñca lat siedemdziesi¹tych XX wieku.
Wystawa ta jest jednak równie¿, a mo¿e
bardziej, wydarzeniem artystycznym. Pomimo tego, ¿e w zasadzie jest retrospektywna, to przecie¿ nie zosta³a ona zorganizowana tylko dla tego celu. Prezentowane fotografie s¹ ród³em nowego przedstawiania rzeczywistoci. Ich bohaterem,
albo mówi¹c literacko  podmiotem artystycznym  jest miasto. Obraz jego jest
subiektywny. Ka¿dy bowiem widzia³ je
inaczej. Ale Z. P³awski mia³ odwagê i dar
by przedstawiæ je na swój sposób! Który ju¿ raz z rzêdu czarno bia³a fotografia
(oraz monochromatyczne malarstwo) pokazuj¹, ¿e w zasadzie tylko walor mo¿e
ukazaæ nostalgiê i zadumê. Patrz¹c na te
obrazy czuje siê wewnêtrzny spokój i zjawia

Fot. Józef Kunicki
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siê, gdzie w g³êbi schowana, a teraz
przychodz¹ca do wiadomoci, potrzeba
powrotu wspomnieniami do czasu, który
przemin¹³. Potrzeba kontemplacji naszej
ma³ej historii.
Polecam Pañstwu tê wystawê.
Bogus³aw M. Borawski
P.S. Bardzo stare fotografie mówi¹ o
tym jak dba siê o architekturê i miasto.
Te fotografie mówi¹ o tym, jak miasto
wypiêknia³o, jak zmieni³o siê na dobre.
Lepszej reklamy dla pozytywnych zmian
w architekturze sponsor, jakim by³ Urz¹d
Miejski, nie móg³ zrobiæ.
Jest to bowiem wystawa s³awi¹ca
Nasz¹ Ma³¹ Ojczyznê. Pokazuj¹ca przemiany! I tak jak historia pokazuje teraniejszoæ poprzez pokazanie przesz³oci,
tak i ona, ta wystawa, pokazuje miasto,
poprzez pryzmat zmian jakim ono uleg³o podczas trzydziestu niespe³na lat.

URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE
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

importu us³ug.
W celu w³aciwego rozliczenia us³ugi wiadczonej przez podmiot zagraniczny nale¿y przede wszystkim ustaliæ jej miejsce opodatkowania na podstawie
art. 27 i 28 ustawy o podatku od towarów i us³ug, a
tak¿e §4b §4c rozporz¹dzenia z dnia 27 kwietnia 2004
r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. Nr 97, poz. 970 z
pón. zm.). W sytuacji, gdy miejscem opodatkowania
jest terytorium Polski (i us³uga jest wiadczona co
do zasady miêdzy podatnikami podatku od towarów
i us³ug), nale¿y na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 i
art. 27 ust. 2, 3, 4 ww. ustawy ustaliæ, który z podatników w danym przypadku jest zobligowany do rozliczenia podatku.
W omawianym zakresie nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na przypadki:
1. Importu us³ug o charakterze niematerialnym lub
us³ug traktowanych dla celów podatkowych jak niematerialne.
W katalogu us³ug o charakterze niematerialnym
ustawodawca wymieni³ us³ugi:
1) sprzeda¿y praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych,
oddania do u¿ywania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw;
2) reklamy;
3) doradztwa w zakresie sprzêtu komputerowego
(PKWiU 72.1); w zakresie oprogramowania (PKWiU
- 11 -
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Tomasz Miszczak dosta³ propozycjê wspó³pracy w charakterze drugiego
trenera Kadry Polski Juniorów i M³odzie¿owców. Propozycjê z³o¿y³ trener kadry
Tomasz Pyciarz.
 Jest to dla mnie wielkie wyró¿nienie i zaszczyt móc pracowaæ z najlepszymi zawodnikami Polski. Propozycje wyjazdu na zgrupowania pojawia³y siê wczeniej, w wakacje, a ostatnio na miêdzynarodowy kampus w Warszawie we wrzeniu. Ze wzglêdu na pracê zawodow¹
musia³em odmówiæ. W chwili
obecnej bêdê wyje¿d¿a³ na
obozy w okresie jesiennozimowym. Wtedy mo¿liwe
bêdzie pogodzenie tego z
prac¹. Podczas zgrupowañ
nabiorê dowiadczenia i noTrwa konkurs pt.

Pozytywnie
o Olecku

Prosimy przysy³aæ na
adres redakcji artyku³y lub
krótkie notatki dotycz¹ce pozytywnych aspektów ¿ycia w naszym miecie. Artyku³y powinny
byæ podpisane z ewentualnym zastrze¿eniem
imienia i nazwiska do wiadomoci redakcji.
Redakcja postara siê
publikowaæ je w miarê jak
bêd¹ nap³ywaæ. Przewidzielimy równie¿ nagrody i upominki. Artyku³y
nie powinny przekraczaæ
jednej strony maszynopisu. Wszystkie artyku³y, które wp³yn¹ do godziny 14.00 w ka¿dy pi¹tek maj¹ szansê ukazaæ
siê w najbli¿szym wydaniu pisma.

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

Motto
chopperowców
(L16602)

winek, które wykorzystam w pracy z zawodnikami w Olecku.
Takie powo³anie jest dla mnie równie¿ nagrod¹ za lata spêdzone na treningach i jednoczenie jest wyznacznikiem mojej wartoci jako trenera Taekwondo Olimpijskiego. Jestem drugim po Panu
Tadeuszu Boguszu (siatkówka), który
dost¹pi tego zaszczytu. Jestemy tymi
trenerami, o których nie tylko mówi siê,
¿e s¹ najlepsi i mogliby wiele. My robimy wiele.

Na zdjêciu: Tomasz Miszczak

Trener kadry polskiej z Olecka

(V58601)
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Gminna Inauguracja
Roku Szkolnego
7 wrzenia 2007r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku mia³a miejsce niezwyk³a uroczystoæ  Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2007/2008, któr¹
uwietnili swoj¹ obecnoci¹ zaproszeni
gocie  przedstawiciele w³adz miejskich
oraz dyrektorzy i przedstawiciele placówek owiatowych z terenu miasta i gminy Olecko.
Nowo wyremontowana Szko³a Podstawowa nr 1 nosi imiê Wielkiego Polaka  Henryka Sienkiewicza, dlatego te¿
ka¿d¹ wa¿n¹ uroczystoæ prze¿ywa w
sienkiewiczowskim klimacie. Na wstêpie
zabrzmia³a najdawniejsza polska pieñ patriotyczna  Bogurodzica w wykonaniu uczniów z chóru szkolnego, po czym
g³os zabra³a dyrektor szko³y  p. Eligia
Bañkowska. W dalszej kolejnoci wyst¹pi³ Burmistrz Miasta Olecko  p. Wac³aw
Olszewski. W kilku zdaniach opowiedzia³ o remoncie szko³y. Nastêpnie do
zebranych sporód goci s³owa skiero-

wali: przedstawiciel Warmiñsko-Mazurskiego Kuratorium Owiaty w Olsztynie,
dyrektor Delegatury w E³ku  p. Marek
Roszkowski, proboszcz Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego  ksi¹dz Marian
Salamon oraz przewodnicz¹cy Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w
Olecku p. Wojciech Bojar.
Przy tak niecodziennej okazji swoje
refleksje wyrazili równie¿: przewodnicz¹cy
Rady Powiatu  p. Marian wierszcz,
wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Warmiñsko-Mazurskiego  p. Edward
Adamczyk oraz dyrektor przedszkola Jedyneczka  p. Anna Derencz.
Spo³ecznoæ uczniowsk¹ naszej szko³y
reprezentowa³a grupa dzieci w progra-

mie artystycznym
pt. Galeria Sienkiewiczowskich Postaci, gdzie nie zabrak³o wdziêcznej Danusi Jurandówny,
rozwa¿nej Ligii,
hardej Jagienki, arbitra elegancji 
Petroniusza, mê¿nego Juranda, walecznego Wo³odyjowskiego, czy wreszcie
dzielnego
Zbyszka z Bogdañca, a nawet ubogiego Janka Muzykanta, który swoj¹ karierê muzyczn¹ powierzy³ w rêce p. burmistrza. Motyw przewodni z filmowej adaptacji powieci W pustyni i w puszczy, czyli znana wszystkim piosenka pt.
Rzeka marzeñ poprzedzi³a kolejny program artystyczny.
Jak przysta³o na
spotkanie z okazji inauguracji roku szkolnego by³ to pe³en
humoru i piewu
Szkolny kalejdoskop w wykonaniu
naszych uczniów.
Nad przebiegiem
uroczystoci czuwali: p.
Gra¿yna
Olechno oraz p.
Adam Truchan.

W przyjaznej atmosferze zacnych goci
gospodarze szko³y podjêli poczêstunkiem.
W przygotowanie niecodziennej uroczystoci w³¹czyli siê wszyscy pracownicy Szko³y Podstawowej nr 1 w Olecku
pod przewodnictwem p. dyrektor, g³êboko wierz¹c, ¿e godnie rozpoczêty rok szkolny bêdzie pomylny i owocny dla ca³ej
spo³ecznoci szkolnej naszej gminy.
Serdecznie dziêkujemy przyby³ym gociom za obecnoæ, za wymowne wpisy
do naszej ksiêgi pami¹tkowej, jednoczenie maj¹c nadziejê, ¿e pobyt w naszej
szkole sprawi³ Pañstwu wiele przyjemnoci i bêdzie mile wspominany, mo¿e
czasem nawet za przyczyn¹ pami¹tkowego
breloczka.
Renata Bogdan
 nauczycielka SP nr 1 w Olecku
Fot. Krzysztof Zaniewski
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WIEDZIEÆ WIÊCEJ...

Wiedzieæ, aby siê rozwijaæ. Poznawaæ, aby byæ coraz
lepszym cz³owiekiem. Odkrywaæ historiê, aby byæ Polakiem.

Takie cele przywieca³y naszej wyprawie do Poznania.
Kilka dni ubieg³ego tygodnia klasa VI Spo³ecznej Szko³y
Podstawowej STO w Olecku spêdzi³a w gocinnej stolicy
Wielkopolski. Towarzyszy³ nam kolega z klasy II Spo³ecznego Gimnazjum oraz wychowawca. Po kilkugodzinnej jedzie
poci¹giem zakwaterowalimy siê w hotelu nieopodal poznañskiego Starego Rynku. Pogoda sprzyja³a wyj¹tkowo. St¹d
przys³owiowy rzut beretem do najwa¿niejszych miejsc tego

dom naszego przewodnika moglimy zajrzeæ do wykopów
prowadzonych przez archeologów. Potem Stare Miasto. Cudowny widok z zamkowego wzgórza, wizyta w przepiêknym
barokowym kociele i kozio³ki, które zechcia³y zaprezentowaæ
siê setkom turystów zgromadzonych pod Ratuszem. Po obiedzie znowu w tramwaj i wizyta w Palmiarni. Niezapomniane
wra¿enia! A popo³udnie? Nieco mniej przyjemne, bo... sprz¹tanie pokoi i pakowanie. Rano jazda na Dworzec G³ówny i
¿egnaj Poznaniu.
Spojrzelimy w g³¹b historii. Zobaczylimy mnóstwo przedmiotów i miejsc, naznaczonych przez poprzednie pokolenia. Czy
my zostawimy po sobie co równie wa¿nego? Czy tego chcemy, czy nie, te¿ tworzymy historiê. Niech wiêc bêdzie ona wartociowa. Szkoda marnowaæ cenny czas na banalne ¿ycie. ¯yjmy ciekawie i z ciekawoci¹. Tego ¿yczymy sobie i wszystkim
Czytelnikom. Uczniowie klasy VI SSP STO w Olecku.
FF

starego i piêknego miasta. Pierwszy wieczór  rozpoznanie
terenu. Du¿y ruch pomimo pónej godziny. Plany na jutro:
muzea i seans w kinie  trójwymiar! Okaza³o siê, ¿e dla mieszkañców Poznania trasa z Alei Niepodleg³oci do Ratusza zajmuje 10 minut, dla nas - niestety - ... godzinê. Jednak zrzucilimy to na karb niedok³adnego planu miasta. W Centrum
Informacji Turystycznej dostalimy lepszy plan i ju¿ nie zab³¹dzilimy ani razu. roda to muzea: jedno z trzech w Europie Muzeum Instrumentów oraz Muzeum Historii Poznania w
Ratuszu. Nie zd¹¿ylimy policzyæ uderzeñ kozio³ków, ale nic
straconego: jutro te¿ jest dzieñ. Po odnalezieniu w³aciwego
przystanku i tramwaju wyruszylimy po obiedzie do kina i,
oczywicie, na zakupy. Wieczorem padalimy z nóg, ale energii
nie brakowa³o. Pani ostudzi³a nas trochê urz¹dzaj¹c wieczór
z lektur¹. Zlitowa³a siê, gdy spostrzeg³a klej¹ce siê oczy tych,
którzy przysiêgali nie spaæ dzi ani minuty. Czwartek rozpoczêlimy podró¿¹ na Ostrów Tumski. Tutaj mnóstwo wzruszeñ i emocji. Chodzilimy ladami Mieszka I! Przewodnik
opowiedzia³ nam dzieje Katedry, a w jej podziemiach zobaczylimy lady naszych pierwszych w³adców: basen chrzcielny,
mury pierwszej wi¹tyni, grobowce biskupów. Dziêki cho-
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Wyprawa do Ameryki
rodkowej 2006 (13)
Dominikana i Haiti

Andrzej Malinowski

Protestant z Bibli¹

Planowalimy wstaæ o siódmej, ale
nic z tego nie wysz³o. Do godz. 10 by³a
straszna ulewa. Brakowa³o oko³o 5 cm,
a woda wdar³aby siê do naszych pokoi.
Dzisiaj wyruszylimy na przeja¿d¿kê
wzd³u¿ wybrze¿a. Najpierw do miejscowoci Baoruco (15 peso), potem do Paraiso (20 peso). Chcielimy jechaæ dalej, ale po drodze wysiedlimy z kolejnego minibusa, p³ac¹c jednak po 25 peso,
poniewa¿ zbli¿a³a siê burza i by³oby nieciekawie.
Zwiedzalimy wsie i spacerowalimy po pustych pla¿ach. Niektóre z nich
by³y kamieniste. Ma³y Murzyn w Paraiso chcia³ nam sprzedaæ larimar  kamieñ pó³szlachetny wydobywany w
okolicy. Dzieci w tej miejscowoci puszcza³y latawce.
Prawie w ka¿dej wsi napotkaæ mo¿na
ma³¹ arenê do walki kogutów, na której, szczególnie w weekendy, w piasku
stoj¹ naprzeciw siebie obiekty namiêtnoci z wyszlifowanymi ostrogami ze
skorupy ¿ó³wia na nogach. Walka trwa
nie d³u¿ej ni¿ 20 minut, podczas której
koguty ku zadowoleniu publicznoci atakuj¹ siê wzajemnie, lecz nie musi siê to
skoñczyæ mierci¹. Wa¿niejsze s¹ tu stawki
zak³adów, jakie wnosi publika. Przednie
rzêdy s¹ dla tych, którzy obstawiaj¹
najwy¿ej. Gra idzie o du¿e stawki i czêsto w³aciciele kogutów s¹ zamo¿nymi
ludmi.

Barahona. Prysznic w mojej ³azience

Do Barahona wrócilimy autostopem. Zapakowalimy siê do i tak prze³adowanego busa, w którym jecha³a weso³a m³odzie¿. Nie wziêli od nas pieniêdzy, chocia¿ przejechalimy 40 km.
W centrum miasta znalelimy sympatyczn¹ jad³odajniê i zjedlimy obiad
(120 peso). Wrócilimy do swojego ho-

telu El Cacique, wziêlimy k¹piel, odpoczêlimy trochê i dalej poszlimy w miasto. Znów siedzielimy w parku i obserwowalimy ¿ycie. Podchodzili do nas
ró¿ni ludzie: protestant z Bibli¹, który
udowadnia³ nam, ¿e Bóg jest wielki; Murzyn
w czapce z polskim orze³kiem i napisem:
Polska  dosta³ j¹ od polskiego marynarza; czyciciele butów, którym pokazywa³em, ¿e mam sanda³y i nie op³aca
siê ich pastowaæ i polerowaæ. Wszyscy
oprócz pierwszego proponowali nam
seniority  kobiety.
C.d.n.

Bataty (s³odkie ziemniaki)

Dominikañska wie

INFORMACJA URZÊDU SKARBOWEGO
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Zintegrowany Plan Promocji i Rozwoju Powiatu Oleckiego
W Starostwie Powiatowym w Olecku odby³o siê 21 wrzenia
br. spotkanie dotycz¹ce Zintegrowanego Planu Promocji i Rozwoju Powiatu Oleckiego na lata 2008-2010 z perspektyw¹ do
roku 2013.
W spotkaniu wziêli udzia³ wójtowie gmin  Helena ¯ukowska, Janina Trus, Jan Jakimowicz, przedstawiciele samorz¹dów
terytorialnych, instytucji i organizacji zwi¹zanych z rozwojem
obszaru EGO oraz Jaros³aw Klimczak  Prezes Zarz¹du Warmiñsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Spotkanie poprowadzi³ Stanis³aw Ramotowski  Starosta Olecki.
Zgodnie z programem spotkania Maria Dzienisiewicz  Wi-

(V55803)

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

(V16707)

cestarosta Olecki przedstawi³a wybrane dzia³ania promocyjne
zaplanowane w projekcie ,,Wirtualny przewodnik po krainie
EGO, który w przypadku otrzymania dofinansowania ze rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, bêdzie realizowany w okresie od kwietnia 2008 r. do maja 2009 r. G³ównym
celem projektu jest aktywizacja subregionu EGO poprzez rozwój
turystyki ekologicznej oraz poprawê komunikacji spo³ecznej i
wspó³pracy transgranicznej. Zak³ada on równie¿ promocjê walorów turystycznych subregionu EGO.
Nastêpnie Jaros³aw Klimczak przybli¿y³ funkcjê WarmiñskoMazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej przy wdra¿aniu
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 20072013 oraz przedstawi³ Lokaln¹ Organizacjê Turystyczn¹ jako podmiotu realizuj¹cego zadania w zakresie promocji regionu.
W wyniku dyskusji sformu³owane zosta³y nastêpuj¹ce wnioski:
- nale¿y podj¹æ siê rzetelnej i bliskiej wspó³pracy maj¹cej na
celu rozwój i promocjê powiatu oleckiego;
- nale¿y wykorzystaæ szansê, jak¹ stwarza Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury, w ramach którego bêdzie mo¿na pozyskaæ rodki finansowe na realizacjê zadañ z
zakresu turystyki, przedsiêbiorczoci i ochrony rodowiska;
- zintegrowane dzia³ania powinny koncentrowaæ siê wokó³
has³a ,,innowacja i rozwój;

- turystka jest wiod¹c¹ dziedzin¹ gospodarki Warmii i Mazur;
- nale¿y podj¹æ wspó³pracê z lokalnymi firmami i organizacjami turystycznymi;
- nale¿y podj¹æ dzia³ania w celu powo³ania Lokalnej Organizacji Turystycznej na terenie naszego powiatu. Propozycja
utworzenia LOT-u uzyska³a pe³ne poparcie uczestnicz¹cych
w spotkaniu wójtów oraz starostów.
Zosta³ tak¿e powo³any Zespó³, którego zadaniem bêdzie
opracowanie Zintegrowanego Planu Promocji i Rozwoju Powiatu Oleckiego, podjêcie dzia³añ w celu powo³ania Lokalnej Organizacji Turystycznej, wspó³praca z przedstawicielami województwa warmiñsko-mazurskiego dotycz¹ca znakowania tras turystycznych  poprzez udzia³ w projekcie realizowanym przez Departament Turystyki Urzêdu Marsza³kowskiego w Olsztynie.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl
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Tel. (087) 520-31-32, sms 0-505-314-536
mowe, wczasy, plac Wolnoci 4, tel. 0-87-520-37-73 V55903
* PUB PIWNICA - plac Wolnoci 24, pizza na telefon, tel.
0-87-523-03-03
V47408
* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V50706
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L16302
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
L13906
* 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
V43110
* ZIELONY KOT - przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-660432-109
K17906

US£UGI

(V56203)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V19903

ADLER

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

(V45509)

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

(V51905)

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

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V52705)

Przemys³aw Atkielski

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

* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V46408
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V47008
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V58501
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L14106
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V45409
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V39513
* jubilerskie us³ugi, pl. Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47V58401

JULIA  nowy sklep, ul. Targowa 12

RT
MPO
I
J
KRA

zaprasza w godz. 900-1700
* odzie¿ * obuwie * AGD

* kompleksowe us³ugi lubne, Foto Centrum, tel. 0-87-52014-00
K16608
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V52405
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L12311
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V44310
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V51006
* MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V51915
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V50906
* producent odzie¿y roboczej, artyku³y BHP, wykonujemy loga,
hafty. Tel. 0-87-520-26-31
V49907
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

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

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

FHU D@RKOMP

V58201

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K16907
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L14605
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V46508
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L15703
* biuro rachunkowe, Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713
V44610

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V52205)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

Rowery dobrej marki, obni¿ka cen,
naprawy, skutery - raty na wszystko
Armii Krajowej 6, tel. (087) 520-29-75

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

Sklep DOM

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

(V46708)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

(V46808)

* GUSIEW  regularna linia autobusowa, tel. 0-504-065-770 V51515
* 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
L16202
* Mazury  hotel, tel. 0-87-520-40-50
V43130
* ORBITA  biuro podró¿y: bilety autobusowe, lotnicze, pro-

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

(V57502)

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

(V45809)

* Centrum  hotel  tel. 0-87-520-12-00
V43120
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V51505
* Dom Studenta, tanie noclegi, Sembrzyckiego 13, tel. 0-87520-25-60
V47308

(V52505)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V50806

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79938
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V55104
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V56503

(V52105)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

s.c. Pl. Woln oci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K27302)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
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US£UGI

OG£OSZENIA DROBNE

* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-520-23-14V45709
* sklep rybny Kasia, tel. 0-87-520-03-00
V47018
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V44410
* skup z³omu, Lesk 31, tel. 0-87-523-44-28, tel. 0-516-199-095 V52605
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094V58901
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.
V43311
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K19503
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K4630
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K14113
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562 L14006
* us³ugi ogólnobudowlane, domowe instalacje elektryczne,
hydrauliczne i c. o., tel. 0-508-375-194, 0-87-523-41-43K20003

(V52305)

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

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

(V46908)

(V15510)

WYWÓZ MIECI

* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V52005

INNE
* zgubiono dokumenty  w³aciciel Przemys³aw Andruszkiewicz, nagroda, Prusa 8, tel. 0-87-523-44-66
K20501
* zgubiono legitymacjê studenck¹ nr 120600/S, tel. 0-503-817267
V58801
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L13108
* drewno: sosna, wierk, osika, topola, lipa, tel. 0-608-335960, 0-602-438-499
L16801
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V51815
PRACA
* praca przy polbruku i dociepleniach, Olecko, tel. 0-504-919-923K20402
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32 L16003
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-31-32 L13208
* zatrudniê ksiêgow¹, tel. 0-507-077-359
L16202
* zatrudniê sprzedawcê, tel. 0-604-145-272
L15603
* zostañ konsultantk¹ Avon, nowe superupusty, wpisowe
0 z³, tel. 0-609-600-338
K20801
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L15005
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L14405
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L13707
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L16103
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L15104
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
L14904
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210-819K19603
* Ford Fiesta 1,8D, 1994, 4500 z³, tel. 0-501-720-701 K20901
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
L14505
* mieszkanie 72 m. kw., pierwsze piêtro, nowe okna, drzwi,
210 tysiêcy z³otych, tel. 0-695-355-425
V56203
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m.kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L15503
* Renault Rapid 1,6D, 1992, 4500z³, tel. 0-501-720-701K21001
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 0-602-293-333
L14804

* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359 L15204
* stodo³a 170 m. kw. (dachówka) do rozbiórki, tel. 062-426-310 K20701
* wytwórniê wód gazowanych, tel. 0-508-192-094
V58911
WYNAJEM

EXPRESS SZKOLNY

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.

* mieszkanie 160 m.kw. do wynajêcia, tel. 0-604-184-868 V50716
* mieszkanie dwupokojowe (nieumeblowane) od padziernika do wynajêcia, tel. 0-664-964-250
K20601
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L12610
* pokoje do wynajêcia dla studentów, tel. 0-510-931-921,
0-508-097-634
K20203
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L16402
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L16901

Fundacja Zdrowe Olecko

Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001
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Kalendarz imion

25 wrzenia (Dzieñ Budowlañca)
Aurelii, Aury, Dalii, Kamy, Kleopatry,
W³adys³awy
Aurelego, Franciszka, Gaspara, Kamila,
Kleofasa, £adys³awa, Miko³aja, Piotra,
Rufusa, wiêtope³ka, W³adys³awa, W³odzimierza, W³odzis³awa, Wodzis³awa
26 wrzenia
Delfiny, Justyny, £ucji, Nili, Zbys³awy
Budziwoja, Cypriana, Damiana, Euzebiusza,
Justyna, Kosmy, Kumy, £êkomierza,
Wawrzyñca, Zbys³awa
27 wrzenia
Adolfiny, Adolfy, Armandy, Florencji,
Justyny, Mirabeli, Mirabelli, Mireli, Sabiny
Adolfa, Amadeusza, Damiana, Eleazara,
Kosmy, Urbana, Wawrzyñca, Wincentego
28 wrzenia
Klementyny, Libuszy, Luby, Salome,
Wac³awy, Wiêc³awy

Heliodora, Jana, Klemensa, Marka, Nikity, Salomona, Tymona, Wac³awa, Wawrzyñca, Wiêc³awa
29 wrzenia
Fulgencji, Gabrieli, Marceli, Marceliny,
Michaliny, Sylwii
Dadboga, Franciszka, Gabriela, Marcelego, Micha³a, Rafaela, Rafa³a
30 wrzenia (Dzieñ Ch³opca)
Felicji, Geraldy, Honoraty, Nadziei, Racheli, Samanty, Sofii, Soni, Sonii, Wery,
Zofii
Antoniego, Franciszka, Geralda, Grzegorza,
Hieronima, Honorego, Honoriusza, Imis³awa, Wiktora
1 padziernika (Miêdzynarodowy Dzieñ
Muzyki)
Danuty, Heloizy, Izy, Klementyny, Teresy
Bazylego, Benigny, Cieszys³awa, Igora,
Jana, Jauliana, Marka, Remigiusza, Remis³awa, Romana, Wernera

Bóle krzy¿a
 ruch lekarstwem

Co czuj¹ roliny?

Nasz przepis
Mazurskie kotlety na po³udniowo

2 czerstwe bu³ki
1 z¹bek czosnku
2 cebule
1 ³y¿ka mas³a
1 kg miêsa mielonego
2 jaja
3 ³y¿eczki musztardy
10 dag kukurydzy z puszki
4 ³y¿ki natki pietruszki
sól
pieprz
4 ³y¿ki oleju
Bu³ki moczymy w wodzie i odciskamy. Czosnek i cebulê obieramy i
siekamy na drobno. Tak przygotowane wk³adamy na patelniê, na której
rozpucilimy mas³o i sma¿ymy do
zeszklenia. Tak przygotowane dodajemy do miêsa wraz z jajami, musztard¹, kukurydz¹, bu³k¹ i natk¹ pietruszki. Miêso nastêpnie wyrabiamy dok³adnie i doprawiamy do smaku.
Formujemy kotleciki i sma¿ymy na
oleju ok. 4 minut z ka¿dej strony.

Co za pytanie? Wspó³czenie w dobie kultu produkcji plonów, tego rodzaju postawa i pytanie wydaje siê niezrozumia³e. Ale nasi przodkowie umieli na
takie pytania odpowiadaæ i nie zbywali
go kpin¹. Kiedy wra¿liwoæ serc ludzkich by³a daleko wiêksza i unikano zadawania niepotrzebnego bólu tak¿e rolinom. Wierzono, ¿e s¹ one elementem
bo¿ego wiata. Uwa¿ano, ¿e wiat ten
trzeba by³o chroniæ i szanowaæ równie¿
dla w³asnego dobra.
Wspó³czenie dziêki bardzo dok³adnym pomiarom elektronicznym dowiedziono, ¿e roliny rzeczywicie czuj¹ i odbieraj¹, a tak¿e wysy³aj¹ ró¿nego rodzaju sygna³y. Nasi przodkowie mieli wiêc
racjê twierdz¹c, ¿e ciêcie drzew jest dla
roliny bólem!



Sk³on w przód  si¹d wygodnie na
pod³odze i wyprostuj nogi, rozszerzaj¹c
je lekko. We trzy poduszki i po³ó¿ jedn¹ na drug¹ miêdzy nogami, a potem
przechyl do przodu klatkê piersiow¹ i
wyci¹gnij na poduszkach rozlunione rêce.
Po³ó¿ na poduszkach g³owê. Je¿eli poczujesz ból nóg lub krzy¿a, zegnij lekko
kolana.

F kupiê

Przys³owia
i powiedzenia
 Chodzi wrzesieñ po rosie, zbiera grzyby we wrzosie.
 Kiedy wrzesieñ przyniós³ jesieñ, to
i zbo¿a m³óc¹; jedni siebie tr¹ na ¿arnach, drudzy na targ w³ócz¹.
 Gdy jesieñ zamglona, zima zanie¿ona.
 Kto pracowa³ w lecie, temu powie wrzesieñ  ciesz siê gospodarzu, t³usta bêdzie
jesieñ.
 Skoro wrzesieñ, to ju¿ jesieñ, ale jab³ek pe³na kieszeñ.
 Wrzesieñ wrzosami strojny, lecz do pracy
znojny.
 Idzie wiêty Micha³ (29 wrzenia), bêdzie lato spycha³.
 Ptaszki przed Micha³em (29 wrzenia)
odlecia³y bêdzie ostry grudzieñ ca³y.
 Gdy noc jasna na Micha³a (29 wrzenia) to nast¹pi zima trwa³a.
 Na wiêtego Micha³a (29 wrzenia) zaczyna siê ³owcy chwa³a.
 Mrona noc na Micha³a (29 wrzenia)
 zima ca³a bia³a.
 Jak anio³y w s³oñcu ciep³ym chadzaj¹
(30 wrzenia), to potem w zimie mrozy
siê trzymaj¹.

Plamy...

... z pleni na bia³ej bielinie znikn¹
po zamoczeniu splamionego miejsca we
wrz¹cym mleku, a nastêpnie sp³ukaniu
obfitym strumieniem zimnej wody.

Ja³owiec

Owoce ja³owca dzia³aj¹ moczo- i ¿ó³ciopêdnie, przyspieszaj¹ przemianê materii. W medycynie ludowej polecane s¹
jako lek wzmacniaj¹cy w stanach rekonwalescencji.

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: .................................................................................................................
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Spodoba³ mi siê opis z jednego z ostatnich numerów Tygodnika Oleckiego,
dotycz¹cy postaci Feliksa Gwi¿d¿a, twórcy s³ów piosenki Przybyli U³ani.
Miód... Pamiêtam jak¹ radoæ nios³o nam,
mi, BABCI, siostrze Magdalenie piewanie podobnych piosenek. Okazuje siê, ¿e
cz³owiek ten, Podhalanin, zmar³ w 1952
roku! S¹dzi³em, ¿e ta piosnka jest znacznie starsza.
Dobrze, ¿e Redakcja (pozdrowienia!)
jest otwarta na takie rzeczy, bo podobne
opisy to diamenty polskoci. Udostêpniaj¹c je Czytelnikom, którym równie¿ posy³am serdeczne s³owa, Redakcja dodaje
swoj¹ cegie³kê do odbudowy polskoci.
Nie jest mi³o powiedzieæ, ¿e po 89 roku
jest to pilna i potrzebna dzia³alnoæ. Ale
Ojczyzna doceni! Doceni! A Ona, Polska...
co tu du¿o mówiæ, przywo³am s³owa Boskiej Postaci z Puttaparthi, Sai  Matka i
Kraj Matczyny s¹ cenniejsze od samego
nieba. Ostatnio czyta³em, jak powiedzia³
do uczniów, m³odzie¿y w 2002 roku, s³owa w rodzaju: po co jechaæ jak ¿ebracy za
granicê? Po pieni¹dze? Wielu z wyje¿d¿aj¹cych wraca z pust¹ rêk¹, wczeniej hula
tam, podczas gdy rodzice siê ciesz¹, ¿e
syn jest w Stanach na przyk³ad. Wykonuj¹ s³u¿ebne prace, ich rodzice wstydziliby
siê za to, ocenia Pan. Powiada, ¿e tego,
czego nie znajdzie siê w Indiach, nie znajdzie siê nigdzie indziej. Dobrze zaróbcie,
powiada Ojciec i  powrót. Lepiej ciê¿ko
Zapraszamy do

(V56303)

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

pracowaæ u siebie ni¿ byæ za granic¹.
Hm, mi siê ju¿ nie chce tu byæ, w Anglii. Najchêtniej znalaz³bym co w Polsce.
Cz³owiek tu jest sam.
Nie zamierzam siê wpasowywaæ w codziennoæ tutejsz¹, gdzie Polakiem trochê
wstyd byæ. Bo taki przekaz odbiera siê od
Anglików, co poniektórych. Wiêc s³owa
Sai s¹ podwójnie trafne w naszym przypadku.
Chcê poszukaæ czego w Polsce. I
nale¿y nam zbudowaæ co, co podniesie
szacunek dla polskoci w wiecie. Dla s³owiañskoci równie¿, w mojej wizji. To, co
mogê przywieæ to jaka gotówka oraz
du¿o dowiadczeñ; spostrze¿eñ. Przekonanie o tym, jak wa¿na jest codzienna mi³a
mowa, grzecznoæ, co tak wspaniale pokazali mi Anglicy. Wszystko dobrze?.
co s³ychaæ, jak Ci minê³y wolne dni?.
No i przepraszam, dziêkujê, w czym
mogê Panu pomóc? S³odycz ¿ycia  a do
tego mo¿emy dodaæ nasze s³owiañskie
wewnêtrzne dobre nastawienie. Odbieranie czuciem. To jest piêkna cecha Polaków. S³owianie s¹ dobrzy. Jaki czas temu
by³em w Polsce parê dni i spotka³em dobrego cz³owieka. Marek Koper, jak mi
mówi³ - wydawca ksi¹¿ek o Anastazji; jeli kto czyta³, to wie, jeli nie - polecam.
wietne ksi¹¿ki, potrzebne na wiecie.
Napisa³ je Rosjanin: W³adimir Megre, tytu³: Anastazja z serii  Dzwoni¹ce cedry
Rosji - zwieniacije kiedry Rassii; oj, nasz¹ czcionk¹ to ju¿ nie to samo, co cyrylic¹... Ksi¹¿ki mo¿na nabyæ, szperaj¹c w

Drodzy Czytelnicy!
Dokoñczenie ze s. 20.
Premier niedawno upomina³ Prezesa
Trybuna³u Konstytucyjnego, ¿e powinien czêciej czytaæ Konstytucjê, ja jednak uwa¿am ¿e Prezes zna j¹ du¿o lepiej
od Braci razem wziêtych. Niektórzy uwa¿aj¹,
¿e dobr¹ stron¹ nowych
wyborów bêdzie mo¿liwy brak
w Parlamencie tzw. filarów
demokracji, jak LPR i Samoobrona. Przypominam jednak,
¿e te filary by³y w rz¹dzie
PiS i wspólnej koalicji, a ich
szefowie wicepremierami. Tak
wiêc wierz¹c w m¹droæ ludzi mam nadziejê, ¿e nie wybior¹ PiS, bo wówczas oka¿e siê, ¿e wygra³y mroczne
si³y Mordoru przebrane za
dzielnych i dobrych Hobbi-

internecie i wystukuj¹c has³o, przypuszczam: Megre. Sprzeda³o siê oko³o 10 mln
tych ksi¹¿ek. Koper, którego opinie na
temat Sathya Sai musia³em prostowaæ, no,
mia³em sposobnoæ, bo inaczej przytakiwa³bym oszczerstwom  oj ta nasza mentalnoæ! Skolawienie...
Koper powiedzia³ jedn¹ ciekaw¹ rzecz
i s¹dzê, ¿e z kolei w tym mia³ on racjê. Otó¿
by³ na jakich warsztatach, mo¿e w Warszawie, nie pomnê, ale na pewno w Polsce. Prowadzi³ Rosjanin chyba, cena oko³o tysi¹ca z³otych. Leczenie wspania³e,
ró¿nych bólów, które od lat siedz¹ w cz³owieku, otwieranie nazwijmy ran i oczyszczanie. No i zachwycony Polak pyta, czemu on tego nie robi mo¿e w Londynie?
Tam wzi¹³by za warsztaty tysi¹c funtów,
nie tysi¹c z³otych. I pada odpowied, która co owietli szanownym oleckim Czytelnikom odnonie S³owian. Prowadz¹cy
odpowiada co w rodzaju  to co ja mogê
zrobiæ z Polakami w ci¹gu paru dni warsztatów, w Londynie zajê³oby parê lat...
A Rosjanie s¹ jeszcze janiejsi od
Polaków w moim odczuciu, oraz Bia³orusini. St¹d powiadam, urodziæ siê S³owianinem to dar.
Powracaj¹c do Gwi¿d¿a, jak podaje
Tygodnik Olecki, jest on twórc¹ równie¿
innej piosnki  Wojenko, wojenko. Kto
j¹ zna?
Wojenko, wojenko,
Có¿e ty za Pani,
¯e za tob¹ id¹, ¿e za tob¹ id¹
Ch³opcy malowani...
Znam te s³owa i piewa³em je dziêki
wychowaniu, jakie da³a mi wspania³a osoba, Babcia, Genowefa Martyñska i do Jej
d³oni, jak do d³oni Ojczyzny, z pokor¹ siê
pochylê.
tów, skazuj¹ce Nasz Kraj na dalsze ich
rz¹dy. Tak wiêc idmy do wyborów i POwstrzymajmy tych przebierañców.
P.S. Gosiewski przegra³ proces z PO
i musi przeprosiæ, jak wczeniej Kurski i
L. Kaczyñski. No có¿, S¹dów jeszcze nie
odzyskali.
Roman D. Jasielun
Rys. Krzysztof Kamiñski

Listy
ze Shrewsbury

Grzegorz Leoñczuk
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Pi³ka no¿na
Sokó³ Ostróda  Czarni
Justyna Olecko  1:1
W meczu Sokó³ Ostróda - Czarni Justyna Olecko pad³ wynik 1:1. Bramkê dla
Czarnych strzeli³ Jegliñski (Ryba),bramka wyrównuj¹ca dla gospodarzy pad³a
po strzale samobójczym jednego z naszych pi³karzy.
W³asnie przed chwil¹ wróci³em z meczu
i siadam do pisania relacji, w³aciwie po
tym meczu czujê trochê niedosyt, bo mecz
by³ do wygrania i powinnimy go wygraæ, a przynajmniej mielismy tak¹ szansê. Szkoda, ¿e nie mogli w nim zagraæ ci
sami zawodnicy co z Zatok¹ Braniewo,
ale Pietkiewicz i Pawe³ Wasilewski nie
wyleczyli kontuzji. Pawe³ nawet wyszed³ na rozgrzewkê, ale okaza³o siê, ¿e jeszcze
za wczenie na grê. Tak wiêc Czarni wyszli
w ustawieni: G¹siorowski, Jegliñski
Mariusz, Wasilewski Micha³, Ryszkiewicz,
Raducha, Cwaliñski, Szarnecki, Wyszyñski,
Jegliñski Marcin, Jarmo³owicz, Strychalski.
Najpierw mecz by³ wyrównany, ale
wkrótce Czarni zaczêli przewa¿aæ, po jednej
z akcji Ryba strzeli³ z dalszej odleg³oci,
a bramkarz nie obroni³ i by³o 1:0 dla nas.
Gospodarze wyrównali jeszcze w tej sa-

TAEKWONDO
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.

Nasz wywiad

Izabela Gorlo  wiek: lat 16, uprawiana dyscyplina sportu: Taekwondo Olimpijskie od 2,5 lat, stopieñ: 6 kup , Klub:
LUKS Hidori Olecko przy SP 4 Siejnik
- Jak i dlaczego rozpoczê³a siê moja
przygoda z Taekwondo?
 Moja przygoda z Taekwondo zaczê³a siê ponad 2 lata temu. Na treningi
namówi³a mnie kole¿anka. Na pocz¹tku
nie by³am przekonana co do tej propozycji, ale spróbowa³am i od tego czasu z
umiechem na twarzy idê na ka¿dy trening.
 Co daje mi uprawianie Taekwondo?
 Dziêki trenowaniu Taekwondo kszta³tujê swój charakter i siln¹ wolê. Uprawianie Taekwondo jest nie tylko zajêciem w wolnym czasie, ale tak¿e daje
satysfakcjê ze zdobytych dowiadczeñ.

mej po³owie: po rzucie ro¿nym nasz obroñca tak nieszczêliwie interweniowa³, ¿e
nie da³ najmniejszych szans dla G¹siorka. W pierwszej po³owie mielimy doskona³¹ sytuacjê, kiedy napastnik móg³
pokusiæ siê o strza³ z pierwszej pi³ki z
doæ bliskiej odleg³oci, ale przyj¹³ pi³kê i strzeli³ wprost w bramkarza. Poza
tym sêdzia chyba by³ zbyt ³askawy dla
gospodarzy, kiedy po dorodkowaniu jeden z pi³karzy Soko³a na 5 metrze zatrzyma³ pi³kê rêk¹. Gdyby nie to, pi³kê
dosta³by nasz zawodnik i praktycznie z
5 m móg³by strzeliæ pi³kê do pustej bramki.
Druga po³owa to równie¿ przewaga naszej dru¿yny, ale wynik nie uleg³ zmianie.
Mimo pewnego niedosytu cieszy remis
z paru wzglêdów. Po pierwsze to pierwszy punkt na wyjedzie i to zdobyty z
dru¿yn¹, która do tej pory wszystkie mecze
u siebie wygrywa³a. Po drugie, w dru¿ynie zabrak³o w/w pi³karzy i trener musia³
zmieniæ ustawienie. Micha³ zagra³ na rodku obrony, a lewym obroñc¹ zosta³ Maniek,
w pomocy zagra³ na prawej stronie Ryba.
No i po trzecie, nie pisa³em tego wczeniej, ale pod znakiem zapytania sta³ wystêp
w dzisiejszym meczu Cwaliñskiego, który od poniedzia³ku do rody le¿a³ w szpitalu,
a poza nim G¹siorek gra³ z gor¹czk¹, a
Kamil Szarnecki z lekk¹ kontuzj¹. Z tych

wymienionych wzglêdów dzisiejszy mecz
nale¿y uznaæ za udany. Potwierdzi³, ¿e
Czarni kryzys maj¹ za sob¹ i teraz powinno byæ ju¿ du¿o lepiej.
Gratulacje dla pi³karzy i trenera za mecz!
Po pierwszej po³owie na boisko za Mañka
wszed³ Drozd, który zamieni³ siê pozycjami z Ryb¹, a w ostatniej minucie meczu za S³awka wszed³ Puniszkis.
Andrzej Ptaszyñski
www.czarniolecko.pl

 Moje najwa¿niejsze osi¹gniêcia
sportowe?
 Moim najwiêkszym osi¹gniêciem jest
zdobycie br¹zowego medalu na Mistrzostwach Polski Juniorów. Bardzo intensywnie trenujemy i przygotowujemy siê
do zawodów, wiêc za sukces uwa¿am start
w ka¿dych zawodach. Jest to sprawdzian
umiejêtnoci oraz mo¿liwoci zebrania wielu
dowiadczeñ, które mog¹ przydaæ siê w
przysz³oci.
 Moje plany na przysz³oæ?
 Nie mam jeszcze sprecyzowanych
planów, a jedynie nadziejê, ¿e moja przygoda z z Taekwondo nie skoñczy siê
szybko.
 Czym jest dla mnie Taekwondo?
 Taekwondo jest nie tylko moj¹ pasj¹, ale równie¿ zajêciem w wolnym czasie.
 Co rodzice s¹dz¹ o pasji Izabeli?
Mama: Uwa¿am, ¿e to dobre rozwi¹zanie na spêdzanie wolnego czasu. Iza
nie tylko æwiczy swoj¹ kulturê fizyczn¹,
ale tak¿e kszta³tuje swój charakter. Jestem dumna, ¿e po tak krótkim czasie
trenowania zdoby³a medal na Mistrzostwach Polski. Mimo wielu kontuzji nie
zniechêci³a siê, mam nadziejê, ¿e w doros³ym ¿yciu poradzi sobie równie dobrze jak w sporcie.

Tata: S¹dzê, ¿e pasja mojej córki jest
wspania³a. Iza rozwija swoje zainteresowania i jestem zadowolony, ¿e trenuje
Taekwondo. Jestemy z ¿on¹ dumni z
ka¿dego jej osi¹gniêcia. Uwa¿am, ¿e
podjê³a dobr¹ decyzjê rozpoczynaj¹c
swoj¹ przygodê z Taekwondo.

TABELA po VIII kolejce
Zespó³
mecze
1. Zatoka
9
2. Jeziorak
8
3. Mragovia
9
4. Vêgoria
9
5. Start
9
6. Huragan
9
7. Sokó³
9
8. P³omieñ
9
9. Concordia
9
10. Motor
9
11. Czarni
8
12. Polonia
9
13. Zamek
9
13. Granica
9
14. Mamry
9
15. Zamek
9
16. Szczytno
9

pkt
24
21
20
20
20
19
15
14
13
9
7
6
5
4
4
2
0

UWAGA
Zajêcia - zapisy taekwondo:
poniedzia³ki, rody, czwartki,
godz 17.30
 Zespó³ Szkó³ na Siejniku 
Zajêcia bezp³atne!
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MIEJSKO-POWIATOWA INAUGURACJA ROKU SPORTOWEGO
2007/2008

XVI OLECKIE
OTWARTE BIEGI

W dniu 29.09.2007. (sobota) o godz.
9.30, na stadionie MOSiR Olecko odbêdzie siê inauguracja roku sportowego, które otworz¹ XVI Oleckie Otwarte Biegi.
W zawodach mog¹ uczestniczyæ dzieci, m³odzie¿ i doroli posiadaj¹cy aktualne badania lekarskie. Uczestników obowi¹zuje strój sportowy.
Ka¿dy z uczestników winien zg³osiæ
siê na start z kart¹ startow¹, na której
wypisane jest: nazwisko i imiê, rok urodzenia, nazwa szko³y (klubu) oraz dystans
na którym pobiegnie zawodnik.
Listy zg³oszeñ ze szkó³ (klubów) nale¿y dostarczyæ do biura MOSiR Olecko do
dnia 27.09.2007. MOSiR Olecko, 19-400
Olecko, ul. Park 1.
Biegi zostan¹ rozegrane w kategoriach:
I. Szko³y Podstawowe (rocznik odpowiadaj¹cy danej klasie): 1. Klasy I-II :
dziewczêta - 500 m, ch³opcy - 500 m.
2. Klasy III-IV: dziewczêta - 700 m
ch³opcy - 700 m. 3. Klasy V-VI: dziewczêta - 1000 m, ch³opcy  1000m.
II. Gimnazjum (rocznik odpowiadaj¹cy
danej klasie): 1. Klasy I-III: dziewczêta - 1000 m, ch³opcy - 2000 m.
III. Szko³y ponadgimnazjalne (rocznik
odpowiadaj¹cy danej klasie): 1. Klasy
I-III: dziewczêta - 1500 m, ch³opcy - 3000m
IV. Bieg rodzinny Ca³a Polska Biega  bez ograniczeñ wiekowych
Bieg na dystansie 3000 m.
Szczegó³y u organizatora  Miejski
Orodek Sportu i Rekreacji w Olecku

PUNKTACJA ELIMINACJI REJONOWYCH WOJEWÓDZKICH ZAWODÓW M£ODZIEZY GIMNAZJÓW W WIELOBOJACH LEKKOATLETYCZNYCH
OLECKO, 18.09.2007.
CH£OPCY
Szko³a
4x100
100 400 800
W dal
kula Suma pkt
Wiêcki
63
54
54
56
52
279
Sokó³ki
61
56
49
61
57
284
Kalinowo
72
78
52
99
57
358
Kowale Oleckie
60
52
97
59
273
wiêtajno
73
54
62
67
55
311
Stare Juchy
70
60
66
60
56
312
G 2 Olecko I
84
83
60
58
53
338
G 2 Olecko II
62
25
60
48
195
Wydminy
84
78
51
87
66
366
Orzysz
88
67
70
104
62
396
DZIEWCZÊTA
Szko³a
4x100
Sokó³ki
61
wietajno
57
Kowale Oleckie I
69
Kowale Oleckie II
57
Stare Juchy
72
Wydminy
70
Orzysz
66
G 2 Olecko I
55
G 2 Olecko II
65

100
53
25
59
33
63
80
42
59
40

Pi³ka no¿na
MOSiR i Rada Gminy LZS zapraszaj¹ amatorów pi³ki no¿nej do udzia³u w

Oleckiej Mini Lidze
Dru¿yn Amatorskich

- JESIEÑ 2007 Warunki uczestnictwa:
* w zespole (6+rezerwa) wystêpuj¹ zawodnicy w wieku powy¿ej 16 lat;
* dru¿ynê (nazwa, sk³ad + tel. kontaktowy) nale¿y zg³osiæ w biurze MOSiR,
ul. Park 1, tel. 5202048 osobicie lub

400/800
59
60
55
60
53
46
68
44
51

W dal
52
50
48
39
56
44
39
39
39

kula Suma pkt
65
290
77
269
105
336
67
256
68
312
75
315
80
295
84
281
62
257

telefonicznie do dnia 28 (pi¹tek) wrzenia br. do godz. 15 (zg³oszenia po
terminie nie bêd¹ brane pod uwagê);
* obowi¹zkowe zebranie przedstawicieli
dru¿yn odbêdzie siê w sali zebrañ
MOSiR dn. 28.IX.br. o godz.15.10, gdzie
zostanie przedstawiony szczegó³owy
regulamin i system gier  zale¿ny od
liczby zg³oszonych zespo³ów;
* ubezpieczenie NW we w³asnym zakresie;
* zawody rozgrywane bêd¹ w niedzielê
na stadionie bocznym (dwa boiska o
wymiarach 25x45);
* suma wpisowego  100 z³.
Zapraszamy!!!

Od soboty, tj 21 wrzenia w Olecku przebywa na zgrupowaniu kadra Polski U-18. W czasie swego zgrupowania
rozegra prawdopodobnie 3 sparingi. Pierwszy sparing planowany by³ z reprezentacj¹ m³odzie¿ow¹ £otwy, jednak nie
dojdzie on do skutku, bo £otysze odwo³ali swój udzia³. W
ich miejsce przeciwnikiem Polaków bêd¹ juniorzy Jagiellonii
Bia³ystok. W drugim meczu nieoficjalnym przeciwnikiem bêd¹
pi³karze Czarnych Olecko (zespó³ z³o¿ony z naszej m³odzie¿y). Trzecim przeciwnikiem bêdzie reprezentacja juniorów z
Olsztyna. Oto terminy wszystkich meczy (wszystkie zostan¹ rozegrane na stadionie miejskim w Olecku):
- 25 wrzenia (wtorek) - godz.13.00  U - 18 - Jagiellonia
Bia³ystok
- 26 wrzesnia (roda) - godzina 17.00 - U - 18 - Czarni Olecko
- 27 wrzenia ( czwartek) - godzina 13.00 - U - 18 - Reprezentacja Olsztyna
Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
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 272

Witam Pañstwa po tygodniu roz³¹ki.
Tak... tak... Mamy za sob¹ kolejne siedem dni. Mamy te¿ za sob¹ lato i teraz
a¿ do grudnia czeka nas jesieñ. A jesieni¹, jak wiadomo: WYBORY. Namawiam
Pañstwa bycie wszyscy poszli
na wybory. I niewa¿ne na kogo
g³osujecie i na jak¹ partiê. To
jest wielkie wiêto demokracji.
Im wiêcej g³osów oddacie, tym
lepsze bêd¹ wyniki i bêdziemy
mieli wszyscy poczucie dobrze
spe³nionego obowi¹zku. To nieprawda, ¿e nie macie wp³ywu
na wynik wyborów. Czasem
decyduje jeden g³os. I to jest
w³anie demokracja. Jest to nasz
obowi¹zek i powinnoæ, by w
tym uczestniczyæ.
Nie bójcie siê swoich pogl¹dów. ¯adne pogl¹dy nie s¹
wstydem, bo ludzie maj¹cy cokolwiek do powiedzenia mog¹ czuæ siê
wyró¿nieni. To wyró¿nienie to w³anie
to, ¿e potrafimy myleæ samodzielnie. Dla
wielu mylenie nadal zastêpuj¹ ró¿nego
rodzaju gazety i telewizja. Przez podawanie uproszczonych wiadomoci robi¹
ludziom galaretê z mózgów. Tak jak ostatnio chciano nam wmówiæ, ¿e odmawiaj¹c przyjêcia obserwatorów z OBWE kto

ma co do ukrycia... Muszê Pañstwu powiedzieæ, ¿e ludzie tak mówi¹cy s¹ po
prostu, lekko pisz¹c, niedoinformowani
i nie posiadaj¹ wiedzy na temat OBWE.
W krajach o ugruntowanej demokracji,
a Polska jest takim krajem, obserwatorzy OBWE mog¹ byæ TYLKO ZAPRA-

SZANI przez rz¹dy krajów cz³onkowskich.
Np. na wybory 21 padziernika w Szwajcarii OBWE zosta³a zaproszona, a nie
wprasza³a siê czy sk³ada³a propozycjê.
To jest w statucie Organizacji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie! To
rz¹d, cz³onek lub aspiruj¹cy do OBWE,
zaprasza obserwatorów do siebie. Jedna z wiêkszych (najwiêksza) aspiruj¹ca

Bêdê robi³ karierê w polityce. W ka¿dym innym interesie
du¿a konkurencja. A w polityce dureñ na ³apowniku i z³odziejem pogania. £atwo siê wybiæ.
(Andrzej Sapkowski, Pani jeziora)

Chcia³bym wyjechaæ z tego kraju
 tak powiedzia³ do mnie znajomy, z którym komentowalimy
ostatnie wydarzenia w Polsce. Wstydzi³ siê on za prezydenta, za
premiera, za odszczekuj¹cych im innych polityków. To co dzieje
siê obecnie w kraju wokó³ kampanii wyborczych partii straci³o
wszelkie oznaki cz³owieczeñstwa. Brutalna walka o w³adzê wci¹gnê³a polityków. Równie¿ spo³eczeñstwo zaczyna siê dzieliæ coraz bardziej.
Gdy powiedzia³em znajomemu, ¿e ju¿ gorzej byæ nie mo¿e, ten
odpar³, ¿e siê mylê. Bo, jak pokazuje telewizja i pisz¹ gazety, to
co wydarzy³o siê do tej pory, to tylko preludium. Jest po prostu
strasznie!
Chcia³bym jeszcze raz podkreliæ, ¿e Tygodnik Olecki jest
redagowany przez czytelników i pisz¹cy do niego nie zawsze
maj¹ pogl¹dy na politykê zbie¿ne z moimi. Dotyczy to szczególnie PACa. Nawet w minimalnym stopniu z jego pogl¹dami, a tym
bardziej z próbami t³umaczenia postêpowania i szukania pozytywnych motywów dzia³ania braci Kaczyñskich, siê nie zgadzam.
... Dobra polityka to dotrzymywanie obietnic, stwarzanie sta³ych
wiêzi. Niektórzy politycy proponuj¹ obywatelom stabilny zwi¹zek, a niektórzy proponuj¹ tylko burzliwy romans. Wielu zdradza.
Dokoñczenie na s. 4.

do tego by byæ medium dla inteligencji,
powo³uje siê na przyk³ad, ¿e Rosja te¿
odmówi powo³uj¹c siê na Polskê... To
kolejna galareta informacyjna. Obecnoæ obserwatorów OBWE w krajach o
du¿ym ryzyku zagro¿enia demokracji
wynika z tego, ¿e do OBWE zg³aszaj¹
siê strony konfliktu politycznego (musi to byæ udokumentowane) i OBWE podejmuje uchwa³ê o obserwowaniu takich wyborów jeli dany kraj jest cz³onkiem OBWE lub kandyduje do
tej organizacji. Reszta obserwacji
wynika z postanowieñ koñcowych (aktów) KBWE z 1975 roku
i odnosi siê do najwa¿niejszego punktu: nieingerencja w sprawy wewnêtrzne... OBWE nie mo¿e
wystêpowaæ bez udokumentowania o zezwolenie na misjê jako
samowpraszania siê!
To, ¿e jakiej gazecie i kilku
pozuj¹cym na inteligencjê ludziom co
siê nie podoba nie oznacza, ¿e jest to
z³e. Sam Wa³êsa powiedzia³, ¿e jest to
tylko wynik braku wiedzy o Polsce wielu ludzi z zewn¹trz takie ocenianie rzeczywistoci. Demokracja w Polsce ma
siê dobrze!
Dokoñczenie na s. 7.

PAC

Drodzy Czytelnicy!

Myla³em, ¿e nie bêdê zabiera³ g³osu w sprawach tzw.
wielkiej, jednak zaistnia³a sytuacja (wczeniejsze wybory, gadanie bzdur przez niektórych polityków) zmusi³a i
zachêci³a mnie do zabrania g³osu, poniewa¿ nie mo¿na pozostawiæ tego bez jakiegokolwiek komentarza. Najbardziej
oburzaj¹c¹ ostatnio wypowiedzi¹ by³a wypowied Premiera o tym, ¿e jak wybory wygra PO, to bêdzie to nastêpny
13 grudnia 1981r. Podejrzewam, ¿e Wielkiemu Bratu marzy
siê powtórka z Przewrotu Majowego 1926r.). Premier myli,
¿e tak jak mówi³ Jacek Kurski z PiS Ciemny lud to kupi.
Ja jednak wierzê w inteligencjê Wyborców, jestem o niej
g³êboko przekonany i mam nadziejê, ¿e pewne fakty nie
umkn¹ ich uwadze, a mianowicie np.: Rzekome zwalczanie
korupcji za obecnych rz¹dów sta³o siê li tylko w praktyce
wielk¹ pokazówk¹ i  moim skromnym zdaniem  komproziobromitacj¹, która apogeum swoje (mam nadziejê)
osi¹gnê³a w trakcie pokazania filmu z hotelu Marriott w
Warszawie, w realizacjê którego prokuratorzy tak mocno
siê zaanga¿owali  by³o to ¿enuj¹ce. Przecie¿ poza tym, ¿e
pewne osoby tam by³y nic wiêcej nie udowodniono, a wiadomo,
¿e niektóre niewygodne fakty dla prokuratorów ukryto i
zatajono. Natomiast oczywicie gra aktorska prokuratorów
zas³uguje na nominacjê do Oscara (co ju¿ niektórzy realizatorzy filmu oblewali w restauracji, zostawiaj¹c kilkusetz³otowe napiwki).
Dokoñczenie na s. 17.

