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Wyjanienia w sprawie szpitala

kolejowego

... na Sesji Rady Miejskiej poruszy³ W³adys³aw Józef Gawroñski  przewodnicz¹cy komisji owiaty.
W imieniu komisji owiaty chcê zg³osiæ wniosek dotycz¹cy bezpieczeñstwa na drodze krajowej Olecko  E³k. Chodzi o wiadukt. Komisja owiaty dwukrotnie porusza³a temat
tego zagro¿enia, zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych
 powiedzia³ przewodnicz¹cy. Stwierdzi³a, ¿e d³u¿ej nie mo¿na czekaæ a¿ problem rozwi¹¿e obwodnica. Nie wiemy kiedy
obwodnica bêdzie. Komisja postanowi³a dzia³aæ. Propozycja
jest taka, ¿eby problemem bezpieczeñstwa na drodze krajowej zajê³a siê Rada. Oczekujemy wsparcia Powiatowej Komendy Policji oraz Powiatowej Stra¿y Po¿arnej. Przy wspó³udziale finansowym Rady mo¿na by³oby ten problem rozwi¹zaæ. W poprzedniej kadencji Rada zg³osi³a wniosek, ¿eby drogê
pod wiaduktem obni¿yæ o 70 centymetrów.
C.d. na s. 5.

W zwi¹zku z zapytaniem radnego Bagieñskiego oraz pytaniami dotycz¹cymi szpitala na Sesji Rady Miejskiej, dyrektor
Centrum Medycznego Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Olecku
Olmedica w Olecku sp. z o.o. przedstawia wyjanienie, które zamieszczamy na s. 6-7.

Delegacja ambasady niemieckiej

... przebywa³a w dniach 12-16 wrzenia z robocz¹ wizyt¹ w Olecku. Rozmowy dotyczy³y pozyskania publicznego partnera z zachodnich landów Niemiec. Prowadzono równie¿ rozmowy dotycz¹ce obchodów 450-lecia za³o¿enia Olecka. Uroczystoci planowane s¹ na 2010 rok.
Uwa¿am, ¿e warto myleæ ju¿ o tej uroczystoci. Nale¿y powo³aæ
komitet organizacyjny obchodów 450-lecia Olecka  zauwa¿y³ podczas ostatniej Sesji Rady miejskiej Burmistrz Wac³aw Olszewski.

Czarni Justyna Olecko-Motor Lubawa

1:1

O meczu czytaj na str. 19.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Warto przeczytaæ
* RTG po olecku  s. 4.
* Wizyta w Drohobyczu  s. 4.
* Bia³o-Czerwoni, jestemy
bia³o-czerwoni...  s. 11.
Rys. Krzysztof Kamiñski

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

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

(V57403)

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

(V54005)

MAJSTER
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KRONIKA
PO¯ARNICZA
 26 sierpnia o 17.26 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Wieliczki usuwa³y w Niedwiedzkich skutki kolizji drogowej.
 26 sierpnia o 19.49 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Wieliczkach konar drzewa
powalony na jezdniê.
 27 sierpnia o 11.57 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z przychodni
lekarskiej przy ul. 11 Listopada.
 28 sierpnia o 7.16 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ znad budynku przy placu
Wolnoci nad³amany konar drzewa.
 28 sierpnia o 7.24 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
 28 sierpnia o 9.53 jeden zastêp JRG
PSP, dwa OSP Kowale Oleckie i jeden
OSP Sokó³ki gasi³y po¿ar suszarni zbo¿a
w Mciszewie.
 28 sierpnia o 13.18 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu mieszkalnego w Szeszkach.
 28 sierpnia o 20.01 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ przy ul. Syrokomli gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego.
 29 sierpnia o 13.20 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ znad budynku przy ul. Armii Krajowej zagra¿aj¹ce mu drzewo.
 29 sierpnia o 18.00 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z jezdni w Golubkach skutki
kolizji drogowej.
 30 sierpnia o 8.49 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ naderwan¹ rynnê z budynku przy ul. M³ynowej.
 30 sierpnia o 11.32 jeden zastêp OSP
Wieliczki w Sobolach zdejmowa³ kota
uwiêzionego na drzewie.
 30 sierpnia o 18.34 jeden zastêp OSP
G¹ski usuwa³ w G¹skach gniazdo szerszeni z budynku gospodarczego.
 31 sierpnia o 13.27 jeden zastêp JRG
PSP uwalnia³ w Kowalach Oleckich bociana uwiêzionego na s³upie elektrycz-

TANKUJESZ U NAS,

ZBIERASZ

nym.
 31 sierpnia o 17.38 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ plamê oleju z jezdni ul.
¯eromskiego.
 31 sierpnia o 18.43 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ z domu mieszkalnego w Cimoszkach gniazdo szerszeni.
 1 wrzenia o 14.20 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo os ze sklepu przy
ul. Nocznickiego.
 1 wrzenia o 15.57 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego w Mciszewie.
 1 wrzenia o 16.55 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ gniazdo os z budynku
gospodarczego w Wieliczkach.
 2 wrzenia o 2.10 jeden zastêp JRG PSP
otwiera³ na probê policji drzwi mieszkania przy alejach Lipowych.
 2 wrzenia o 12.50 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ plamê oleju z jezdni placu
Wolnoci.
 2 wrzenia o 14.15 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego przy alei Zwyciêstwa.
 3 wrzenia o 10.08 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ gniazdo os z budynku
gospodarczego w Kleszczewie.
Informacji udzieli³
starszy ogniomistrz Andrzej Zajkowski

wyrazy
szczerego
wspó³czucia
z powodu mierci
d³ugoletniego
wspó³pracownika
Tygodnika Oleckiego,

WAC£AWA
KOZ£OWSKIEGO
Jego Rodzinie sk³ada
redakcja TO

PUNKTY BONUSOWE
NA DARMOWE MYCIE
STACJA PALIW Rarytas

PALIWA
NAJWY¯SZEJ
JAKOCI

(V53705)

NAJTANIEJ W MIECIE

wydajemy karty rabatowe!

(V51806)

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

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

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V57003)

ul. E³cka 4

Na miejscu: myjnia, sklep, hotel i bar

Pijani kierowcy
 14 wrzenia o 17.30 policjanci zatrzymali w Jakach jad¹cego rowerem czterdziestotrzyletniego Bogdana K. Mia³
on we krwi 2,1 promila alkoholu.
 17 wrzenia o 12.15 zatrzymano jad¹cego rowerem ulic¹ Nocznickiego Kazimierza K. Szeædziesiêciopiêcioletni
mê¿czyzna mia³ we krwi 0,9 promila
alkoholu.
 19 wrzenia o 14.50 patrol policjanci
zatrzyma³ w Kowalach Oleckich jad¹cego rowerem czterdziestotrzyletniego
Mariana Z. Mia³ on we krwi 3 promile
alkoholu.

miertelne
potr¹cenie

30 wrzenia na trasie Filipów  Kowale Oleckie dosz³o do tragicznego wypadku drogowego. Czterdziestopiêcioletni mieszkaniec Go³dapi kieruj¹c pasa¿erskim busem podczas manewru
wyprzedzania potr¹ci³ dwudziestodwuletniego mê¿czyznê. Zmar³ on w wyniku odniesionych obra¿eñ na miejscu
zdarzenia.
Policja wszczê³a ledztwo w celu
ustalenia sprawcy wypadku.

Nieustaj¹cy konkurs

Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:

 Adam Bokuniewicz
 Aleksander Cywanik
 Maria D¹bska
 Jan Karwowski
 Ewa Siemieñczyk
 Zofia Zdziech

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

Z Urzêdu Skarbowego w Olecku wp³yn¹³ na konto Urzêdu Miejskiego zwrot
op³aconego przez ni¹ podatku vat od op³at
rocznych za u¿ytkowanie wieczyste dla
umów, które zawarte zosta³y zawarte przed
1 maja 2004 roku. Jest to kwota 90 tysiêcy
z³otych.

Nocznickiego 15

Ukoñczono remont budynku przy ulicy Nocznickiego 15. Remont kosztowa³
oko³o 69 tysiêcy z³otych. 17 tysiêcy zosta³o wyasygnowanych z funduszu antyalkoholowego, gdy¿ w tym budynku
mieci siê poradnia tego typu. Zakres remontu, to wymiana okien i instalacji elektrycznej, docieplenie cian budynku, zbudowanie zadaszenia nad wejciem, zamontowanie instalacji grzewczej, pomalowania pomieszczeñ oraz dostosowania budynku dla poruszania siê po nim osób niepe³nosprawnych.

2309 uczniów

... podjê³o 1 wrzenia naukê w szko³ach podleg³ych gminie Olecko. Jest to 143
mniej ni¿ w poprzednim roku. W szko³ach
jest 250 pe³nych etatów dla nauczycieli.
Jest to pokana liczba stawiaj¹ca owiatê
jako jednego z najwiêkszych pracodawców w gminie.

648 podañ

... z wnioskami o stypendia socjalne
dla uczniów wp³ynê³o do Urzêdu Miejskiego. Jest to 250 wniosków mniej ni¿ w
roku 2006.

ul. E³cka 2

(stara Melioracja,
przy skupie skupie z³omu),

tel. 0-501-611-961

ELF

Jeszcze w tym roku zostanie wyremontowany chodnik przy szosie krajowej do
E³ku. Zakres robót obejmie czêæ chodnika pomiêdzy dwoma wjazdami do osiedla:
przy stacji paliw i przed osiedlem SiejnikPodkowa. Dyrekcja Dróg Krajowych przeznaczy³a 70 tysiêcy z³otych na ten remont.
Gmina wyda za do 30 tysiêcy z³otych.
Ostateczna cena wykonania robót bêdzie
wiadoma po przetargu.
Remont pozosta³ych dwóch czêci
chodnika planowany jest na rok przysz³y.

18 tysiêcy z³otych

.... kosztowa³ chodnik na skarpie przy
by³ym przedszkolu w parku przy placu
Wolnoci. Powierzchnia zbudowanego
chodnika, to 147 m. kw.

Remont ukoñczony

Zakoñczono remont elewacji budynku Kolejowa 31. Mieci siê w nim Miejski
Orodek Pomocy Spo³ecznej i Orodek
Doradztwa Rolniczego. Koszt remont to
prawie 161 tysiêcy z³otych. ciany od strony szko³y i ulicy zosta³y odrestaurowane,
za od strony podwórza ocieplone.
Jest to jeden z najpiêkniejszych secesyjnych budynków w miecie. Przylegaj¹cy do niego budynek jest równie¿ zbudowany w tym eklektycznym stylu.
Wspólnota zapewne wkrótce go wyremontuje. W parku obok zostanie zamontowane dodatkowe owietlenie i tak ta
czêæ ulicy Kolejowej staje siê coraz piêkniejsza.

RODZICU!!!

Sprawd, czy Twoje dziecko
je¿d¿¹ce motocyklem zapisa³o swoje organy do banku narz¹dów!!!
(V60811)

SKUP
JAB£EK

TERMINARZ
Remont chodnika OLECKI
Wystawy sta³e
 8.00  15.00  wystawa malarstwa Zbina Siejniku
gniewa Felixa P³awskiego pt. Melan-

(L16703)

90 tysiêcy
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cholia 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.

4 padziernika (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Kolejowa 32,
(Starostwo)
5 padziernika
17.00 i 19.15  U Pana Boga w ogródku  film, kino
6 padziernika (sobota)
12.00  Czarni Olecko  Fortuna Wygryny, mecz pi³ki no¿nej trampkarzy
12.00  Czarni Olecko  Mazur Pisz, mecz
pi³ki no¿nej juniorów m³odszych (mecz
wyjazdowy)
14.00  Czarni Olecko  Huragan Pisz,
mecz pi³ki no¿nej m³odzików
16.00  Czarni Olecko  Start Dzia³dowo, mecz pi³ki no¿nej IV ligi (mecz
wyjazdowy)
17.00 i 19.15  U Pana Boga w ogródku  film, kino
7 padziernika (niedziela)
14.00  Czarni Olecko  Fala Warpuny,
mecz pi³ki no¿nej klasy B seniorów
13 padziernika (sobota)
12.00  Czarni Olecko  Kosza³ek Opa³ek, mecz pi³ki no¿nej trampkarzy
12.00  Czarni Olecko  Pogoñ Banie
Mazurskie, mecz pi³ki no¿nej juniorów
m³odszych
14.00  Czarni Olecko  Vêgoria Wêgorzewo, mecz pi³ki no¿nej m³odzików
14 padziernika (niedziela)
14.00  Czarni Olecko  Granica Kêtrzyn,
mecz pi³ki no¿nej IV ligi
14.00  Czarni Olecko  KS £abêdnik,
mecz pi³ki no¿nej klasy B seniorów (mecz
wyjazdowy)
17.00 i 19.15  U Pana Boga w ogródku  film, kino

Dy¿ury aptek

 2-7.10.2007r.,
ul. Zielona 35
 8-14.10.2007r., pl.
Wolnoci 7B
(L17701)

ul. Armii Krajowej 24

MARKOWE CIUCHY W DOBREJ CENIE

Raz w tygodniu nowy towar!
Godziny otwarcia: 1000-1700

(V45310)
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Trzyosobowa delegacja radnych reprezentowa³a Olecko
na obchodach Dni Drohobycza na Ukrainie.

Wizyta w Drohobyczu

Od 20 do 22 wrzenia 2007r. trzyosobowa delegacja radnych uczestniczy³a w spotkaniach z w³adzami, Polakami zamieszkuj¹cymi region oraz spo³eczeñstwem Drohobycza. Panowie  Romuald Wojnowski, W³adys³aw Gawroñski i Zdzis³aw Mioduszewski uczestniczyli w imprezach towarzysz¹cym
obchodom, zwiedzali zabytkowe miasto, w tym cmentarz, na
którym pod zbiorow¹ mogi³¹ Polaków zapalili znicze.

Spodziewamy siê niebawem rewizyty  mer Drohobycza oraz
przedstawiciel Towarzystwa Polaków na Ukrainie przyjêli zaproszenie na uroczystoæ zwi¹zan¹ z ods³oniêciem pomnika Jana
Paw³a II, planowan¹ na 16 padziernika br.
Umowê o wspó³pracy pomiêdzy Gmin¹ Olecko a miastem
Drohobycz podpisano 1 grudnia 2005r. zobowi¹zuj¹c siê do
popierania i promowania wymian kulturalnych, sportowych,
naukowych, technicznych i zawodowych poprzez wymianê dowiadczeñ i wspó³dzia³anie w obszarze energii odnawialnej, rozwoju
i badañ jak równie¿ transferu technologii i Know How.
www.olecko.pl

Jaros³aw Bagieñski powiedzia³ na ostatniej Sesji Rady Gminy:
Jestem w szoku. Radny powiatowy Jaros³aw Kuczyñski skomentowa³ problem niemo¿liwoci zakupu przez spó³kê Olmedica
aparatu rentgenowskiego do przewietlania zêbów w nastêpuj¹cy sposób, ¿e bêdzie korzysta³ z gabinetu stomatologicznego w
Suwa³kach. Jest mi wstyd za radnego i proponujê aby równie¿
korzysta³ z dróg, które s¹ w znacznie lepszym stanie ni¿ nasze
powiatowe, z us³ug Urzêdu Skarbowego i innych instytucji.
Burmistrz Wac³aw Olszewski: Wp³ynê³o pismo od Pani Prezes Olmedica Katarzyny Mróz z prob¹, by gmina kupi³a ten
aparat. Nie jest to co prawda nasze zadanie. Jednak je¿eli faktycznie powiatu nie staæ jest na zakup aparatu rentgenowskiego
to zrobimy prezent. Trudno! Bêdzie to przecie¿ dla naszych mieszkañców i warto na taki uk³ad pójæ. Nie zbiedniejemy je¿eli zap³acimy te 17 tysiêcy, a ludziom po prostu bêdzie l¿ej.
Jan Fabczak: Uwa¿am, ¿e miasto daje na szpital co roku
doæ du¿e kwoty. Czyta³em, ¿e Spó³ka Olmedica nosi siê z zamiarem sprzeda¿y czêci szpitala na ewentualna stacjê dializ. Bêdzie
to zapewne niema³a kwota. Po có¿ wiêc im nasze pieni¹dze? Mo¿na
kupiæ aparat, ale pod warunkiem, ¿e równowartoæ kwoty zaku-

OLECKO - GUSIEW  13,30
GUSIEW - OLECKO  17,10
REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
DEMBUS
Tel.

(L14306)

RTG po olecku

pu wp³ynie z powrotem do kasy gminnej. Kwota ta zwróci siê w
ci¹gu roku.
Wac³aw Olszewski: Ja nie chcê kupowaæ aparatu dla Starostwa czy Pana Starosty, ale dla mieszkañców naszego miasta i
gminy. Przy takiej kwocie zachowanie powiatu jest skandaliczne. Mieszkañcy Olecka i powiatu musz¹ jedziæ na rentgenowskie zdjêcia zêbów do E³ku czy do Suwa³k. P³ac¹ za przejazd i
mylê, ¿e koszty ponoszone przez mieszkañców s¹ du¿o wiêksze od kosztów takiego zdjêcia. Szkoda ich czasu i pieniêdzy.
Jeszcze nie podj¹³em decyzji, tylko rzuci³em takie has³o. Je¿eli
Rada powie nie to nie bêdzie zakupu. Ale uwa¿am, ¿e kwota w
stosunku do korzyci, jakie z tego bêd¹ mieli mieszkañcy, jest
niska.
Mo¿e zróbmy prezent nie Starostwu, ale mieszkañcom?!

0-504-065-770

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

Kolektory

s³oneczne,

przydomowe oczyszczalnie cieków

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

(V60501)

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
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Problem wiaduktu kolejowego C.d. ze s. 1.
Propozycjê tê Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad przyjê³a.
Rozwi¹zaniem by³oby równie¿ lepsze
oznakowanie wjazdu pod wiadukt.
Wje¿d¿aj¹ce tam za wysokie samochody naruszaj¹ strukturê wiaduktu, która
spada na pojazdy i mo¿e te¿ w koñcu
spaæ na przechodniów. Wnioskujê w
imieniu komisji aby skierowaæ problem
pod obrady Rady.
Burmistrz Wac³aw Olszewski: Jeli
chodzi o ten nieszczêsny wiadukt, chcia³bym Pañstwu przypomnieæ pokrótce historiê. Wiadukt jest nieprzejezdny dla
wy¿szych samochodów od pocz¹tku jego
istnienia. Pierwotnie by³o planowane
obni¿enie jezdni, ale problem odprowadzania wody okaza³ siê zbyt trudny. Zosta³
jednak wykonany projekt techniczny, który
widzia³em. Jest mo¿liwoæ obni¿enia jezdni
o oko³o 70 cm, ale przejcie dla pieszych
bêdzie zupe³nie w innym miejscu. Bêdzie
to tunel z prawej strony jezdni (jak jedzie siê w stronê E³ku).
Jedzi³em wielokrotnie do Dyrekcji
Dróg. Obecny dyrektor obieca³ mi, ¿e zrobi
wszystko, aby w przysz³ym roku wykonaæ przejcie dla pieszych. Na pewno
za nie bêdzie obni¿ana jezdnia. Jest to
zbyt kosztowne.
Planowana jest budowa obwodnicy
Olecka. Dyrektor zapewni³ mnie, ¿e ¿adnych zagro¿eñ dla obwodnicy nie ma.
W listopadzie zostanie ukoñczona kompletna dokumentacja techniczna obwodnicy. W 2008 bêdzie przygotowanie do
przetargów, a w 2009 ruszy budowa obwodnicy. Bêdzie mia³a ona oko³o 7 kilometrów.
Równie¿ stara³em siê, aby lepiej oznakowaæ przejazd poprzez zawieszenie bramek. S¹ to blachy zawieszone na ³añcuchach. Wysoki samochód wje¿d¿aj¹c
uderza w bramkê i ma czas siê zawróciæ.
Fachowcy od dróg stwierdzili, ¿e jest to
dobre w wypadku, gdy samochód ma
miejsce by jeszcze zawróciæ. Na drodze
tej nie ma takiego miejsca. Przepisy w

takim wypadku nie zezwalaj¹ na monta¿
bramek, choæ ja uwa¿am, ¿e lepiej by³oby zrobiæ to ni¿ wyci¹gaæ zablokowane
samochody spod wiaduktu.
Gra¿yna Obuchowska: Cieszê siê
bardzo, ¿e przekona³am komisjê owiaty, bo to jest mój wniosek. Codziennie
borykam siê z problemem przejazdu czy
przejcia pod wiaduktem. Szanowna Rado,
proszê wzi¹æ to do serca. To nie jest
problem do od³o¿enia w czasie. Burmistrz
robi wszystko co mo¿e. Zgadzam siê z
tym twierdzeniem. Ale w poprzedniej
kadencji Rady by³ ten problem. Nie
mo¿emy czekaæ, ¿e kto przyjedzie w 2008
i zrobi nam projekt. Ostatnio TIR zablokowa³ kompletnie wiadukt. Dziêkujê bardzo

Panu komendantowi policji za pomoc w
rozwi¹zywaniu problemów pod wiaduktem. Policja zawsze przyje¿d¿a i pomaga
kierowcom. Ale proszê sobie wyobraziæ,
¿e w tym samym czasie kto zadzwoni
po pogotowie albo wybuchnie po¿ar? Jak
samochody ratownicze maj¹ przejechaæ?
Kierowcy z miasta wiedz¹ i korzystaj¹ z
drugiego wiaduktu. Jest on jednak tylko
dla samochodów osobowych. To jest
dopiero problem. Mój wniosek jest taki,
aby na nastêpn¹ sesjê zaprosiæ przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg celem przedstawienia naszego stanowiska
w tej kwestii.
Karol Sobczak: W imieniu Rady jako
Przewodnicz¹cy wystosujê zaproszenie
do Generalnej Dyrekcji Dróg. Zobaczymy jak dyrekcja zareaguje i odniesie siê
do naszego zaproszenia.
(m)

1 padziernika oko³o 10.00 w Zatykach wykolei³y siê dwa puste wagony poci¹gu towarowego. Przyczyny wypadku bada grupa specjalistów z e³ckiej sekcji ds.
eksploatacji taboru kolejowego. Stra¿acy zabezpieczyli miejsce wypadku. Przerwa
w ruchu bêdzie trwa³a mo¿e nawet trzy dni. Jest to czas potrzebny do ci¹gniêcia
specjalistycznego kolejowego dwigu. Zostanie on sprowadzony prawdopodobnie
z I³awy. Prawdopodobn¹ przyczyna wypadku by³a krowa, która wesz³a na tory.

Wypadek
kolejowy

Fot. Archiwum PSP Olecko.

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V53905)

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

(V55704)

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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Wyjanienia w sprawie szpitala
Centrum Medyczne
Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Olecku
Olmedica w Olecku sp. z o.o.
W zwi¹zku z zapytaniem Pana radnego Bagieñskiego oraz pytaniami dotycz¹cymi szpitala na Sesji Rady Miejskiej, wyjaniam, co nastêpuje:
Prawd¹ jest, ¿e wraz z decyzj¹ Wojewódzkiej Stancji Sanitarno Epidemiologicznej w Olsztynie, która nadzoruje
wszystkie aparaty rtg dzia³aj¹ce w zak³adach opieki zdrowotnej, w ca³ym województwie wydano ponad 30 decyzji o
wy³¹czeniu z eksploatacji starych aparatów  rok produkcji 1984 r., które jako
aparaty przestarza³e stwarza³y zagro¿enie zbyt du¿ej emisji szkodliwego promieniowania. Tym samym zlikwidowano
w powiecie jedyny aparat, którym wykonywano zdjêcia rtg zêbów na rzecz
pacjentów niepublicznych zak³adów stomatologicznych.
Ka¿dy podmiot, który zawar³ umowê
na wiadczenia medyczne ma te¿ obowi¹zek zapewnienia wymaganej przez NFZ
diagnostyki i umieszczenia na drzwiach
poradni informacji o miejscu jej wykonywania bezp³atnie dla pacjenta. Szpital
nie zajmuje siê stomatologi¹, nie ma tej
dzia³alnoci w statucie ani nie zawar³ w
tym zakresie umowy z NFZ. Do czasu
funkcjonowania aparatu zêbowego w
szpitalu, wiadczone by³y us³ugi na rzecz
pacjentów gabinetów stomatologicznych.
Szpital boryka siê z bardzo powa¿nym problemem zapewnienia nowoczesnej diagnostyki na rzecz swoich pacjentów, tzn. remont i zakup aparatury do
badania jakoci zdjêæ b¹d ucyfrowienie jedynego pozosta³ego w szpitalu
aparatu rtg, do czego nas obliguje WSSE
(remont i sprzêt do badania jakoci  80
tys. z³, ucyfrowienie  350 tys. z³), zakup myjni ultradwiêkowej do pracowni
endoskopii  wniosek pokontrolny WSSE
(ok. 70 tys. z³), zakup wyposa¿enia bloku operacyjnego, dziêki któremu znacznie skróci siê czas rekonwalescencji
pacjentów po zabiegach chirurgicznych
oraz powik³ania z tym zwi¹zane (nó¿ harmoniczny ok. 120 tys. z³) i wiele, wiele
innych wskazanych b¹d przez jednostki nadzoruj¹ce (WSSE, NFZ), b¹d wymagane przez rozwój medycyny i niezbêdne z punktu widzenia korzyci dla
pacjentów szpitala.
Do tego dochodz¹ stale rosn¹ce koszty
funkcjonowania szpitala zwi¹zane ze
zmieniaj¹cymi siê wymogami NFZ b¹d
przepisami prawa (np. osobny transport
sanitarny dla pacjentów szpitala bez
mo¿liwoci wykorzystania karetek pogo-

Olecko, 2007-09-20

Sz.P. Wac³aw Olszewski
Burmistrz Olecka
towia ratunkowego) oraz koniecznoæ
zaci¹gniêcia jeszcze w bie¿¹cym roku
kredytu na wspó³finansowanie projektu
dokoñczenia budowy szpitala.
Tymczasem w zwi¹zku z przepisami,
tzw. ustawy podwy¿kowej, NFZ przekaza³ szpitalom rodki na podwy¿ki wynagrodzeñ, ale za to zakontraktowa³ w
szpitalu mniej us³ug w porównaniu z rokiem
2005. Ró¿nica ta wynosi ponad 200 tys.
z³. W tych warunkach, przy ci¹g³ym wzrocie kosztów funkcjonowania, rosn¹cym
popycie na us³ugi, których musimy wykonaæ mniej (limity), spó³ka nie jest w
stanie sprostaæ nawet tym zakupom inwestycyjnym, które uwa¿a za niezbêdne
z punktu widzenia swoich pacjentów
szpitalnych.
Tym bardziej w takich okolicznociach,
priorytetem spó³ki nie jest wyrêczanie z
obowi¹zku zapewnienia diagnostyki niektórych lekarzy stomatologów. Koszt
zakupu rtg zêbowego (najtañsza oferta
17 tys. z³), nie licz¹c kosztów pozosta³ych (utylizacja odpadów, zakup b³on i
odczynników, zdjêæ, pr¹d), mo¿e zwróciæ siê zak³adowi po trzech latach przy
za³o¿eniu, ¿e nie spadnie liczba zlecanych zdjêæ zêbów w stosunku do roku
2006. W tym czasie czêæ stomatologów,
jak ju¿ Kowale Oleckie, mog¹ zapewniæ
diagnostykê w swoich gabinetach i nie
bêd¹ wcale zainteresowani zakupem tych
us³ug w spó³ce. Wiemy te¿ o kolejnym
gabinecie stomatologicznym w Olecku,
który w najbli¿szym czasie planuje wyposa¿yæ swój gabinet w taki aparat. Po
odjêciu liczby zlecanych zdjêæ przez dwa
gabinety, zakup aparatu rtg zêbowego
zwróci siê po oko³o 4 latach.
Poza granicami naszego powiatu stomatolodzy nie maj¹ problemu z zakupem
wyposa¿enia do swoich gabinetów.
Aparaty zêbowe posiadaj¹ gabinety w
Wêgorzewie (ul. 3-go Maja), w Go³dapi
(ul. Paderewskiego), w E³ku (ul. Kociuszki,
Gdañska, Roosvelta, Mickiewicza, Konopnickiej, Pi³sudskiego, Suwalska). Jedynie w Olecku stanowi to problem prawie nie do przeskoczenia i próbuje siê
win¹ za brak diagnostyki obci¹¿yæ szpital, który do tej diagnostyki nie jest zobowi¹zany. Nale¿a³oby raczej poleciæ
naszym mieszkañcom tych stomatologów,
którzy o swoich pacjentów dbaj¹ zapewniaj¹c niezbêdn¹ diagnostykê na miejscu.
Prawd¹ jest, ¿e Pan Starosta chc¹c
wyjæ naprzeciw potrzebom w tym za-

kresie zapowiedzia³, ¿e odkupi stary, nie
u¿ytkowany, aparat rtg znajduj¹cy siê
w SPGOZ Kowale Oleckie. Po naprawie
i po dopuszczeniu przez Sanepid, móg³by on pracowaæ w spó³ce na rzecz pacjentów stomatologicznych. Tyle, ¿e w³aciciel aparatu zmieni³ zdanie i nie zamierza go sprzedaæ. Gabinet stomatologiczny w SPGOZ Kowale Oleckie wyremontowa³ aparat i u¿ywa go na potrzeby w³asnych pacjentów.
Informujê ponadto, ¿e ¿aden stomatolog, o czym mówi³ radny podczas sesji, nie zg³osi³ siê do spó³ki z propozycj¹ wspó³finansowania aparatu. Przeciwnie, stomatolog, z którym rozmawialimy
twierdzi, ¿e to szpital ma kupiæ ten aparat, bo: obraca milionami!
Odnonie zapytania radnego w sprawie przysz³oci szpitala.
Nasz szpital obs³uguj¹c 35 tys. mieszkañców naszego powiatu, przy dzisiejszym sposobie finansowania (za wykonan¹ procedurê do limitu) oraz w obliczu ustawy o sieci szpitali, nie bêdzie
szpitalem specjalistycznym. Znajduj¹ siê
u nas wy³¹cznie podstawowe oddzia³y,
typowe dla ma³ego szpitala powiatowego (interna, dzieciêcy, chirurgia ogólna,
ginekologia i po³o¿nictwo).
Kondycja finansowa naszego szpitala, a wiêc jego byt, by³yby powa¿nie
zagro¿one gdyby nie fakt, ¿e przyje¿d¿aj¹
siê do nas leczyæ równie¿ mieszkañcy
innych powiatów. Od rozpoczêcia dzia³alnoci medycznej w spó³ce (po³owa 2003
roku), wskanik udzia³u pacjentów z s¹siednich powiatów stale ronie z 20%
na koniec 2003 roku, do 28% na I pó³rocze b.r. Tylko w pierwszym pó³roczu przyjecha³o do nas spoza powiatu tysi¹c
dwadziecia szeæ osób, w tym m.in. z
Go³dapi oraz E³ku i Suwa³k. Osoby te z
ca³¹ pewnoci¹ nie przyjecha³y do nas
dlatego, ¿e lubi¹ podró¿owaæ, ale kierowa³y siê opini¹ o szpitalu b¹d wczeniejszymi dowiadczeniami z pobytu w
tych samych dziedzinach w swoich szpitalach, b¹d szukaæ innych placówek
ciesz¹cych siê dobr¹ opini¹, przyje¿d¿aj¹
do Olecka. Najczêciej wybieraj¹ ginekologiê oraz chirurgiê, rzadziej internê.
Wiemy, jaka jest opinia o szpitalu,
poniewa¿ od kilku lat okresowo badamy
satysfakcjê pacjentów poprzez anonimowe
ankiety wype³niane okresowo po zakoñczeniu hospitalizacji. Wyniki s¹ bardzo
dobre. Z osób, które w ostatnim badaniu wype³ni³y ankietê, 95% badanych
stwierdzi³o, ¿e jest to szpital godny polecenia, (pozosta³e nie mia³y zdania), 92%
dobrze ocenia personel lekarski a 99%
personel pielêgniarski. Za to a¿ 18%
wskazuje, ¿e brakuje sprzêtu diagnostycznego (trzeba jedziæ np. na tomograf).
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Jeli pacjenci wskazuj¹ nam problem, wdra¿ane s¹ dzia³ania koryguj¹ce i za jaki czas ponawiamy ankiety, by sprawdziæ czy uzyskalimy wytyczony cel. Co roku poddajmy siê
te¿ audytom zewnêtrznym, prowadzonym przez fachowców z
dziedziny zarz¹dzania oraz medycyny (zwykle lekarze z klinik), które przeprowadzane s¹ w sposób bardzo drobiazgowy
i wy³apuj¹ nasze b³êdy, ale te¿ wskazuj¹ niema³o ciekawych
dobrych rozwi¹zañ, godnych naladowania i wdro¿enia w innych jednostkach. Porównujemy siê te¿ w ró¿nego rodzaju
rankingach i tam te¿ wypadamy niele. Nasz personel czynnie
bierze udzia³ w regionalnych, ogólnopolskich i miêdzynarodowych mistrzostwach w ratownictwie medycznym, gdzie
osi¹gamy sukcesy (np. kilkukrotny tytu³ Mistrza Województwa Warmiñsko-Mazurskiego, tytu³ Mistrza Polski, czy IV miejsce
na zawodach miêdzynarodowych w Chorwacji, na które w
dowód uznania bylimy delegowani przez Ministra Zdrowia).
Czy nie pope³niamy b³êdów? Nie myli siê tylko ten, kto nic
nie robi. Dotyczy to równie¿ naszej jednostki, ale wdro¿ylimy u siebie system jakoci, który obliguje nas do ci¹g³ego
doskonalenia.
My te¿ moglibymy krytykowaæ inne szpitale, bo niema³o
mamy przypadków, kiedy dokonujemy poprawek po innych
jednostkach. Jednak uznajemy za bardzo nieodpowiedzialne i
nieetyczne budowanie swojego dobrego wizerunku poprzez
opowiadanie pacjentom, jak zostali skrzywdzeni przez tamtych lekarzy i jak my ratujemy im zdrowie czy ¿ycie. Nie
zajmujemy siê komentowaniem z³ej rzeczywistoci w systemie
s³u¿by zdrowia, ale swoimi obowi¹zkami. St¹d m.in. równie¿
decyzja o braku strajku w naszej jednostce.
Od pocz¹tku utworzenia spó³ki w miarê mo¿liwoci posze-

URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE

PODATNICY DOKONUJ¥CY
IMPORTU US£UG
72.2); prawnicze, rachunkowo-ksiêgowe, badania rynków
i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej i zarz¹dzania (PKWiU 74.1);
architektoniczne i in¿ynierskie (PKWiU 74.2) (z wyj¹tkiem us³ug architektonicznych i in¿ynierskich zwi¹zanych z nieruchomociami); w zakresie badañ i analiz
technicznych (PKWiU 74.3); przetwarzania danych i
dostarczania informacji; t³umaczeñ;
4) bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe ³¹cznie z reasekuracj¹, z wyj¹tkiem wynajmu sejfów przez banki;
5) dostarczania (oddelegowania) personelu;
6) wynajmu, dzier¿awy lub inne o podobnym charakterze, których przedmiotem s¹ rzeczy ruchome, z wyj¹tkiem rodków transportu;
7) telekomunikacyjne;
8) nadawcze, radiowe i telewizyjne;
9) elektroniczne;
10) polegaj¹ce na zobowi¹zaniu siê do powstrzymania
siê od dokonania czynnoci lub pos³ugiwania siê prawem,
o których mowa w pkt 1-9 i 11;
11) agentów, poredników dzia³aj¹cych w imieniu i na
rzecz innej osoby, je¿eli uczestnicz¹ w zapewnieniu
wiadczenia us³ug, o których mowa w pkt 1-10;
12) polegaj¹ce na zapewnieniu dostêpu do systemów
gazowych lub elektroenergetycznych;
13) przesy³owe:
a) gazu w systemie gazowym,
b) energii elektrycznej w systemie elektroenergetycz- 12 -

rzamy dzia³alnoæ, otwarto nowe poradnie specjalistyczne i
pracownie diagnostyczne, np. ortopedyczna, kardiologiczna,
onkologiczna, alergologiczna, endokrynologiczna, pracownia
mikrobiologii, echo serca, wykonywane s¹ biopsje. Pozyskujemy rodki na nowy sprzêt i aparaturê diagnostyczn¹ i lecznicz¹. Ci¹gle jednak jestemy i bêdziemy szpitalem podstawowym.
W naszym województwie wokó³ najwiêkszych miast utworzy³y
siê dwa du¿e, specjalistyczne centra lecznicze (Elbl¹g, Olsztyn) i tworzony jest trzeci orodek w E³ku. Tam zlokalizowane
bêd¹ oddzia³y i poradnie wysoko specjalistyczne, oddzia³y
odwo³awcze wy¿szego poziomu referencji, których istnienie
jest potrzebne dla naszej czêci województwa i jest zasadne
przy za³o¿eniu obs³ugi odpowiedniej liczby pacjentów. Do utworzenia tego orodka d¹¿y NFZ dbaj¹c o to, aby pacjenci z
naszego województwa nie szukali placówek poza nim. Postêp
medycyny wymaga, aby jednostki chorobowe zabezpieczane
by³y przez szczególnie wyspecjalizowane w danym zakresie
oddzia³y czy placówki. Jest to korzystne dla pacjenta, st¹d
my czêsto kierujemy pacjentów do tych w³anie orodków
medycznych. Nasz szpital takim orodkiem nie bêdzie, poniewa¿ obs³uguje zbyt ma³¹ populacjê. Wskaniki i prognozy
demograficzne przedstawiane nam przez odpowiednie s³u¿by
Wojewody, czy te¿ zawarte w za³o¿eniach ustawy o sieci szpitali
alarmuj¹ o zmniejszaj¹cej i starzej¹cej siê populacji i koniecznoci likwidacji ³ó¿ek tzw. ostrych. W województwie planuje siê np. likwidacjê ³ó¿ek ginekologicznych, pediatrycznych,
okulistycznych czy pulmonologicznych. Tym niemniej mamy
jeszcze w planach zagospodarowanie tzw. starej czêci szpitala, gdzie do koñca roku powstanie stacja dializ. Jeli bêd¹
pieni¹dze na dokoñczenie tej czêci inwestycji, w uzgodnieniu z NFZ (koniecznoæ zapewnienia kontraktu) utworzymy
te¿ nowe oddzia³y.
W sprawie urazu ciêgna Pana radnego. Zgodnie z wpisem do dokumentacji medycznej, porady udziela³ lekarz rodzinny, który zosta³ wezwany do pacjenta. Poniewa¿ nie potrafi³ jednoznacznie stwierdziæ urazu, wezwa³ do pomocy lekarza pogotowia. Lekarz pogotowia stwierdzi³ uraz ciêgna
Achillesa i zabezpieczy³ pacjenta zak³adaj¹c szynê Kramera.
Pacjent otrzyma³ skierowanie do dalszego leczenia u specjalisty. Jak przyzna³ w rozmowie telefonicznej Pan radny, lekarz
pogotowia zaj¹³ siê nim w sposób nale¿yty, nie budz¹cy zastrze¿eñ.
W sprawie urazu kolan Pana Burmistrza, równie¿ w rozmowie telefonicznej potwierdzi³ Pan, ¿e uraz mia³ miejsce latem 1985 roku, a wiêc 22 lata temu, co pozostawiam bez komentarza.
Z powa¿aniem
Dyrektor Centrum Medycznego
Zak³ad Opieki Zdrowotnej OLMEDICA w Olecku Sp. z o.o.
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Listy do redakcji
Kto zatrzyma rowerzystów je¿d¿¹cych po chodnikach?

Stop  piratom na rowerach!

(K20301)

Od wielu lat z³ym zwyczajem jest na terenie miasta Olecka,
¿e rowerzyci, zamiast jechaæ ulic¹, je¿d¿¹ chodnikami nie zwa¿aj¹c na pieszych  ocieraj¹ siê o nich, potr¹caj¹ ich i jeszcze
pokrzykuj¹ na nich, a kiedy najad¹ na pieszego id¹cego chodnikiem, to potrafi¹ uciec bez udzielenia pomocy i nie interesuj¹
siê potr¹conym-poszkodowanym, a kiedy zwróci siê im uwagê, to czêsto reaguj¹ wyzwiskami.
I tak te¿ w rodê 26.09. b.r. w godzinach rannych taki w³anie rowerzysta najecha³ na starsz¹ osobê id¹c¹ chodnikiem
przy ul. Wojska Polskiego ko³o Zak³adu dla Dzieci G³uchych w
Olecku i te¿ nie mia³ na tyle odwagi (brak jakiegokolwiek zainteresowania), by udzieliæ pomocy i wezwaæ pogotowie do poszkodowanej  po prostu uciek³.
Skutkiem tego zdarzenia kobieta ma z³amane biodro  czeka
j¹ operacja, a byæ mo¿e i przez to bêdzie przykuta do ³ó¿ka do
OKRÊGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
NR. NOE/003 PARTNER DEKRA
AUTO  BEKA Sp. z o.o.
19-400 OLECKO UL. E£CKA 2
TEL. 087/5239431//KOM. 0601152462

POLECAMY US£UGI W ZAKRESIE:
DIAGNOSTYKA:
* OBS£UGA I NAPE£NIANIE KLIMATYZACJI SAMOCHODOWYCH
 Ultradwiêkowe urz¹dzenie do odka¿ania i odwie¿ania
uk³adów klimatyzacji!
 Pomiar i regulacja geometrii kó³ samochodów osobowych i ciê¿arowych.
 Pomiar i regulacja wiate³, sprawdzanie stanu amortyzatorów, zawieszenia i hamulców NOWOCZSN¥ LINI¥ DIAGNOSTYCZN¥ firmy NUSSBAUM.
 Diagnostyka i naprawy elektroniki samochodowej .
* AUTO  GAZ - profesjonalny monta¿ instalacji gazowych LPG.
* MECHANIKA POJAZDOWA - naprawy bie¿¹ce, usuwanie usterek.
BADANIA REJESTRACYJNE - TECHNICZNE
GODZ. OTWARCIA
Pn. - Pt. 800 - 1800 SOBOTA 8 00-1400:
1. OKRESOWE BADANIA
techniczne wszystkich pojazdów samochodowych: samochody osobowe, samochody ciê¿arowe, autobusy, ci¹gniki siod³owe i balastowe, samochody specjalne i ciê¿arowe specjalizowane.
2. OKRESOWE BADANIA techniczne przyczep, naczep,
ci¹gników rolniczych i motocykli.
3. PIERWSZE BADANIA techniczne przeprowadzane przed
pierwsz¹ rejestracj¹ wszystkich
rodzajów i typów pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy
w Polsce.
4. DODATKOWE BADANIA techniczne wszystkich rodzajów i typów pojazdów: pojazdów skierowanych do
badañ przez organ kontroli ruchu drogowego, pojazdów
skierowanych do badañ przez wydzia³y komunikacji po
zmianie stanu faktycznego wymagaj¹cego zmiany danych
technicznych w dowodzie rejestracyjnym, pojazdów po
wypadku, kolizji drogowej.
W pierwsz¹ i ostatni¹ sobotê padziernika w godzinach otwarcia stacji oferujemy bezp³atny przejazd przez
cie¿kê diagnostyczn¹ oraz regulacjê wiate³ w samochodach osobowych w dniach otwartych stacji  Bezpieczny samochód w ramach wyjazdów na dzieñ Wszystkich wiêtych.
Prezes Zarz¹du
Krzysztof Gryniewicz

koñca swego ¿ycia.
Kto zwróci utracone zdrowie i za doznane cierpienia przez
lekkomylnoæ takiego rowerzysty? A odpowied jest jednoznaczna  zapewne nikt! Kto zap³aci za szpital i jej operacjê?
Oczywicie my wszyscy  z naszych podatków.
I w odniesieniu do tego  zdrowia i faktu tego  nikt ju¿ nie
zmieni, a rowerzyci pêdz¹cy chodnikami niczym nie ró¿ni¹ siê
te¿ od pijanych kierowców. Stanowi¹ takie same zagro¿enie dla
zdrowia i ¿ycia  wobec pieszych i tu te¿ nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
na pijanych kierowców reaguj¹ policjanci i próbuj¹ z nimi walczyæ i nak³adane s¹ na nich wysokie kary, natomiast rowerzyci je¿d¿¹ bezkarnie po chodnikach i nikt nimi siê nie interesuje.
Policjanci udaj¹, ¿e ich nie widz¹, a jak widz¹, to te¿ udaj¹, ¿e
ich nie widz¹ i tego biednego pieszego nikt nie chroni.
Przyzwyczailimy siê jakby do tego i niektórzy nawet tak
g³osz¹, ¿e lepiej, by rowerzyci jedzili w³anie po chodnikach,
ni¿ maj¹ jedziæ ulic¹ (jak nakazuje prawo). Mog¹ powodowaæ
dalej wypadki swoj¹ nieostro¿n¹ jazd¹. W konfrontacji rowerzysty z samochodem, to rowerzysta niesie wiêksz¹ szkodê na
zdrowiu (a nawet mo¿e straciæ ¿ycie) jak kierowca siedz¹cy w
samochodzie. Kierowcy boj¹ siê rowerzystów na ulicach, gdy¿
w razie wypadku z udzia³em rowerzysty, to kierowcy t³umacz¹
siê czêsto, chocia¿ niejednokrotnie nie s¹ temu winni. To kierowcy samochodów w pierwszej kolejnoci s¹ uwa¿ani za g³ównych
sprawców zdarzenia i osoby winne. A w przypadku, gdy rowerzysta jedzie chodnikiem, nie stanowi on zagro¿enia kierowcom, a tylko i wy³¹cznie pieszym. Ponadto, w razie kolizji z
pieszym to pieszy ponosi wiêksze ryzyko i utratê zdrowia jak
rowerzysta i nie winno tu budziæ jakiejkolwiek w¹tpliwoci.
W odniesieniu na ten apel, chocia¿ dotyczy to podobnych i nieujawnionych zdarzeñ jak jest to wy¿ej opisane i jak
jest powiedziane w filmie Karguli lepiej póno ni¿ wcale  jak
powiedzia³a babcia Pawlaczka, spóniaj¹c siê na poci¹g  KOCHANA POLICJO w OLECKU  bierz siê do roboty. Pieszy

URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE
nym;
14) bezporednio zwi¹zane z us³ugami, o których mowa
w pkt 12 i 13.
Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o podatku od
towarów i us³ug we wszystkich tych przypadkach importu us³ug podatnikiem jest us³ugobiorca.
2. Importu us³ug w przypadku korzystania przez us³ugobiorcê ze zwolnienia podmiotowego w podatku od
towarów i us³ug.
W omawianym zakresie istotne znaczenie odgrywa
art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i us³ug.
Przepis ten przewiduje, ¿e w przypadku importu us³ug
nie stosuje siê zwolnieñ podmiotowych, o których mowa
w art. 113 ust. 1 i 9. Zatem polski podatnik korzystaj¹cy ze zwolnienia podmiotowego z uwagi na nieprzekroczenie limitu obrotu, nabywaj¹cy us³ugê doradcz¹ od
podmiotu zagranicznego, pomimo korzystania ze zwolnienia, zobligowany jest wykazaæ import us³ugi w deklaracji VAT-7 i rozliczyæ z tego tytu³u podatek w terminie
14 dni od dnia powstania obowi¹zku podatkowego (art.
99 ust. 9 ustawy). W praktyce mo¿e dojæ do przypadków b³êdów nieumylnych, spowodowanych nieznajomoci¹ przepisów reguluj¹cych powy¿sze kwestie.
Ze zwolnienia z opodatkowania w zwi¹zku z importem us³ug korzystaj¹ natomiast us³ugi zwolnione przedmiotowo wymienione w za³¹czniku nr 4 ustawy o podatku od towarów i us³ug (art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy). Do
takich us³ug nale¿¹ np. niektóre us³ugi ubezpieczeniowe (poz. 3 za³¹cznika) wiadczone przez podmiot maj¹cy
siedzibê za granic¹ na rzecz polskiego us³ugobiorcy.
- 13 -
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LEKARSKI GABINET DZIEDZICTWA WSCHODU
JAROS£AW WITKOWSKI
specjalista chirurg
Leczenie: bóle g³owy, bóle krêgos³upa, zespo³y bólowe stawów biodrowych, kolanowych, barków, zespó³ stresu przewlek³ego, zaburzenia snu, uzale¿nienia(nikotyna, alkohol),
depresja, niedobory odpornoci psychoimmunologicznej, oty³oæ,
niedow³ady koñczyn po udarach mózgowych, niedokrwienie
koñczyn (drêtwienia, zimne rêce i stopy), spowalnianie procesów starzenia siê organizmu, niefarmakologiczna normalizacja poziomu cholesterolu, choroba Alzheimera, przewlek³e
zapalenie zatok obocznych nosa, szumy w uszach, upoledzenie koncentracji, os³abienie pamiêci, chrapanie, j¹kanie siê.
Gabinet czynny we wtorki i pi¹tki w godz. 15. 30-17. 00
Przychodnia
Lekarze Rodzinni tel.
kom. 504 060 994
19-500 Go³dap,
ul. S³oneczna 9

Trwa 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
(L16603)

Wjecha³ do sklepu

30 wrzenia w Mazurach oko³o 5. rano kierowca Skody nie
dostosowa³ prêdkoci do warunków drogowych, nie zdo³a³
skrêciæ na skrzy¿owaniu i uderzy³ samochodem w budynek
sklepu.
Policja ustali³a, ¿e w samochodzie jecha³y dwie osoby:
dwudziestojednoletni mê¿czyzna i siedemnastoletnia dziewczyna. Obie zosta³y przewiezione z licznymi obra¿eniami cia³a
na obserwacjê do szpitala w Olecku. Pobrano od nich równie¿ krew w celu wykluczenia obecnoci w niej alkoholu.
Trwaj¹ ustalenia kto by³ kierowc¹ samochodu w chwili
wypadku.
(M)
(V58602)
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Konkurs modelarski

Wydawnictwo WIR og³asza konkurs modelarski, którego
przedmiotem jest wykonanie modelu samolotu North American P-51 Mustang w skali 1:50.
Warunki konkursu:
1. Pragn¹cy wzi¹æ udzia³ w konkursie musz¹ zg³osiæ swój udzia³
w redakcji Tygodnika Oleckiego. (od 13.00 do 16.00) w
dniach pracy redakcji.
2. Ka¿dy z uczestników otrzyma model wyprodukowany przez
wydawnictwo WIR oraz zostanie zarejestrowany.
3. Przedmiotem konkursu jest mistrzowskie wykonanie modelu w skali 1:50.
4. W konkursie mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿dy. W miarê zg³oszeñ uczestnictwa
jest przewidziany podzia³ na kategorie wiekowe.
5. Wykonanie modelu oceni komisja powo³ana przez wydawnictwo WIR.
6. Model oceniany bêdzie w nastêpuj¹cych dyscyplinach modelarskich: wykonanie modelu wg wycinanki wydawnictwa
WIR, wykonanie modelu z retuszem oraz makieta z wyko-

ZAPROSZENIE

Klub Wêdkarski Ukleja na zaszczyt i przyjemnoæ zaprosiæ wszystkich wêdkarzy na zawody pt.: Drgaj¹ca Szczytówka bez wagi
Zawody odbêd¹ siê w niedzielê 7.10.2007 na jeziorze
Garbas ko³o Baka³arzewa.
Zbiórka uczestników o godzinie 7.00 nad jeziorem przy
drodze Baka³arzewo-Filipów za Mat³akiem.
Regulamin zawodów.
1. Jedyn¹ dopuszczaln¹ metod¹ po³owu jest wêdka gruntowa z sygnalizatorem w postaci drgaj¹cej szczytówki.

Jednak chc¹

rzystaniem modelu.
7. Nagrody zostan¹ przyznane za najlepsze wykonanie modelu. Pierwsze miejsce 100 z³otych, drugie 60 z³otych oraz trzecie
30 z³otych. Zostan¹ równie¿ przyznane wyró¿nienia po 15
z³otych. Jury ma prawo w inny sposób podzieliæ pulê nagród. Nagrodzone modele staj¹ siê w³asnoci¹ wydawnictwa. Przeznaczone bêd¹ do ekspozycji na ró¿nego rodzaju
imprezach modelarskich oraz jako przedmioty licytacji podczas Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy.
8. Modelarze zg³aszaj¹cy swój udzia³ w konkursie automatycznie akceptuj¹ powy¿szy regulamin i warunki.
9. Zg³oszenia bêd¹ przyjmowane od chwili wydania Tygodnika Oleckiego do 31 padziernika 2007 roku. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w po³owie grudnia 2007. Wrêczenie nagród i wystawa modeli do koñca grudnia 2007 roku.
10. Wspó³organizatorami konkursu s¹: Zespó³ Szkó³ Spo³ecznych, Regionalny Orodek Kultury Mazury Garbate.
Konsultacje udzielane s¹ w redakcji Tygodnika Oleckiego mieszcz¹cej siê przy ul. Zielonej 37 (naprzeciw przychodni zdrowia).

2. £owimy w wylosowanym stanowisku na jedn¹ wêdkê.
3. U¿ywamy przynêt naturalnych.
4. O wyniku decyduje ³¹czna d³ugoæ z³owionych ryb, jednak
nie wiêcej ni¿ trzy sztuki z ka¿dego gatunku.
5. Przewidywany czas po³owu ok. 5 godzin.
6. Limity zanêt zgodnie z regulaminem dotycz¹cym zawodów
sp³awikowych.
7. Dopuszczalne brodzenie czyli korzystanie z woderów.
Startowe 25 z³. Oczywicie nagrody, dyplomy, puchary!!
Kontakt na www.ukleja.olecko.pl
Po zawodach wspólna biesiada!!!
Zapraszamy serdecznie

W szko³ach drastycznie zwiêksza siê
liczba osób, które na wychowanie fizyczne
nie chodz¹ z powodu zwolnieñ lekarskich.
Dlatego bardzo mnie cieszy, ¿e uczennice z Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku z klasy III ls (socjalna) postanowi³y w dniu 27 wrzenia po
lekcjach razem ze mn¹ pojechaæ na rajd
rowerowy. Nie wszystkie s¹ z Olecka, niektóre z nich do szko³y przyje¿d¿aj¹ autobusem, wiêc zorganizowanie rajdu nie jest
takie proste. Jednak uda³o siê zorganizowaæ szeæ rowerów i wyruszylimy z pod
naszej szko³y pe³ni zapa³u na cie¿kê rowerow¹ doko³a jeziora. Czy rajd nam siê
uda³? Jestem pewien, ¿e tak, poniewa¿
mamy ju¿ plany na inne rajdy (pewnie
ju¿ na wiosnê), ale dodatkowo chcemy z
innymi klasami ze szko³y wyjechaæ na
warsztaty do E³ku w listopadzie.

Nauczyciel wychowania fizycznego
Dariusz Ga³aszewski
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Bia³o-Czerwoni,
jestemy bia³o-czerwoni...
Emocje sportowe w³aciwie siê nie
koñcz¹. Jak koñcz¹ siatkarze, zaczynaj¹
lekkoatleci, po nich pi³karze, zapanicy i
tak dalej i tak dalej, W³aciwie kibic nie
ma wytchnienia. I dziêkowaæ Najwy¿szemu, ¿e jeszcze jest sport w TV, bo to, co
obecnie wyprawia ekipa rz¹dz¹ca, o ile
tak j¹ mo¿na jeszcze nazwaæ, wzbudza we
mnie odrazê i odruchy wymiotne... Szybciej do wyborów, mo¿e co siê zmieni...
Ale doæ polityki... W niedzielê siatkarki zakoñczy³y Mistrzostwa na najbardziej nie lubianym przez sportowców czwartym miejscu. Osobicie uwa¿am to za sukces,
choæ medal by³ o kilka pi³ek. To nic.
Jest jednak co du¿o wa¿niejszego ni¿
same sukcesy lub pora¿ki polskich sportowców! POLSCY KIBICE!!! Jestemy najlepsi! Niezale¿nie od dyscypliny sportu,

w ka¿dym, najodleglejszym nawet miejscu
na ziemi pojawiaj¹ siê POLSCY KIBICE i
doskonale wykonuj¹ swoj¹ robotê.
Niedawno, podczas meczu pi³karskiego
eliminacji Mistrzostw Europy FinlandiaPolska, rozgrywanego w Helsinkach, wraz
z moimi kolegami, ponownie mia³em okazjê przekonaæ siê o wielkoci POLSKICH
KIBICÓW. Pojechalimy we czwórkê:
Leszek, Andrzej, Miecio i ja. Na miejscu
spotkalimy kolejnych olecczan: Andrzeja,
jego syna Pedrosa oraz bêd¹cego obecnie na zes³aniu w Szczecinie Krzysztofa! Wszyscy na bia³o-czerwono, podobnie jak dwa tysi¹ce pozosta³ych Polskich
kibiców (tylko tyle organizator sprzeda³
biletów Polakom).
By³o fantastycznie! Atmosfera wród
Polaków bardzo przyjazna (oczywicie trafi³a
siê grupka debili-bandytów, która tylko

czeka³a na jakie zamieszanie, ale nie sprawiê im przyjemnoci i nic wiêcej o nich
nie napiszê!). Przed meczem, w trakcie i
po meczu Polacy zachowywali siê wzorowo. Na promie bia³o-czerwono, w Helsinkach bia³o-czerwono, wszêdzie bia³oczerwono. Cudnie!!
Ca³a wyprawa zaczê³a siê we wtorek
o 20 a skoñczy³a w nocy z czwartku na
pi¹tek. Gdyby nie k³opoty z zarezerwowaniem promu, bylibymy w domach du¿o
wczeniej. Nic to jednak. Spacer po Helsinkach, ma³e zwiedzanie  to przecie¿ tak¿e
zdobywanie wiata przez KIBICÓW!!
Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ
Andrzejowi i Józkowi za pomoc przy zakupie biletów na mecz. Drogê do Helsinek i z powrotem szczêliwie i bardzo
sprawnie pokonalimy dziêki najlepszemu w okolicy instruktorowi nauki jazdy,
Leszkowi i jego bratu Andrzejowi! Dziêki
i do zobaczenia!!! Polscy KIBICE!!!!
Arnold H.
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Wyprawa do Ameryki
rodkowej 2006 (14)
Dominikana i Haiti
¯e te¿ takich trzeba tolerowaæ
Przed dziesi¹t¹ opucilimy hotel i poszlimy na dworzec
autobusowy. Gor¹co. Pot. Akurat sta³ autobus Expresso do
Santo Domingo. Cena biletu (do rêki) 150 peso (15 z³) za przejechanie 170 km. Po 50 km jazdy autobus siê zepsu³. Musielimy wysi¹æ. Z³apalimy nastêpny (w autobusie jest 16 miejsc).
Kierowca z zepsutego autobusu co tam powiedzia³ do naszego nowego kierowcy i nie musielimy dodatkowo p³aciæ. Kontrole policji czêste. Raz nawet trzeba by³o wysi¹æ. Do rodka
wszed³ policjant, przeszed³ siê w¹skim korytarzykiem i po chwili
pozwoli³ pasa¿erom wróciæ do autobusu. Raz zatrzymalimy
siê na d³u¿szy postój, toaleta, jedzenie w barze.
Przy mnie siedzia³ potê¿nych rozmiarów
spocony Murzyn. Ledwo co oddycha³.
By³ impulsywny, wybuchowy. Nic mu
siê nie podoba³o , ¿e te¿ takich trzeba
tolerowaæ.
Po czterech godzinach podró¿y przyjechalimy do stolicy Dominikany. W Santo Domingo mieszka 4 miliony osób, prawie
po³owa z ogólnej liczby ludnoci.
Z dworca autobusowego szlimy
dobre pó³ godziny na Stare Miasto. Tutaj znalelimy hotel Freman, w samym
centrum. Za dobê w dwuosobowym pokoju z ³azienk¹ zap³acilimy 30 dolarów.
Pokój mamy przyzwoity. Do godziny 17.
nie by³o wody.
Po krótkim odpoczynku udalimy siê
na zwiedzanie: pomnik Krzysztofa Kolumba, pierwszy koció³ za³o¿ony w
Nowym wiecie, fortyfikacje, Plac Hiszpañski.
Santo Domingo po³o¿one jest na wybrze¿u Morza Karaibskiego. Jest to g³ówny
port Dominikany i jednoczenie najstar-

Santo Domingo. Szczêliwa para m³odych.

Andrzej Malinowski
sza europejska osada w Nowym wiecie oraz powszechnie
uznawane miejsce spoczynku prochów Krzysztofa Kolumba.
Powsta³e w pocz¹tkach XIV w. miasto by³o pierwszym na
pó³kuli zachodniej centrum hiszpañskiego handlu i kultury.
Widzia³em czarn¹ parê m³od¹. Byli umiechniêci. W ogóle ludzie tutaj s¹ spokojni, ¿yczliwi i ciesz¹ siê swoim szczêciem.
Zjedlimy obiad wybieraj¹c dania zza szyby. O zmroku (o
godz. 18. robi siê ciemno) siedzielimy na ¿elaznej ³awce przy
pomniku Kolumba.
W Santo Domingo sporo jest bia³ych turystów. Na kolacjê zjad³em dominikañskie pulpeciki z sosem, oczywicie ry¿,
zielone pomidory i sa³atê. To wszystko popi³em spraytem.
Po raz pierwszy na wyspie mamy ciep³¹ wodê w kranie
przy zlewie, ale w prysznicu ju¿ nie. W pokoju jest telewizor
z 78. kana³ami. Jest godzina 21. i ogl¹dam co siê dzieje na
wiecie.
C.d.n.

Santo Domingo. Chroniæ ¿ycie

Santo Domingo. Pomnik Kolumba
i pierwszy koció³ w Nowym wiecie.
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Poczta
poetycka
Zapytany kiedy przez Annê Kajtochow¹, zaskoczon¹ jego sonetem,
czy ma co wspólnego z klasyk¹, Jacek
Piotrowski odpowiedzia³, ¿e owszem,
ma; jest bowiem klasycznym chemikiem. Absolwent Wydzia³y Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu jagielloñskiego, pisaæ zacz¹³,
jak sam twierdzi, we wczesnej m³odoci - w wieku lat 40. Z szuflady
wyszed³ za spraw¹ Ryszarda Rodzika i jego audycji Ka¿dy rodzi siê
poet¹ w krakowskim Radiu Alfa.
Jeden z cz³onków za³o¿ycieli grupy
Ka¿dy, jest cz³onkiem Stowarzyszenia
Twórczego Artystyczno-Literackiego
w Krakowie. Zadebiutowa³ drukiem
w Magdalence Literackiej w 1997r.
Laureat konkursów radia Alfa. Zajmowa³ czo³owe miejsca w konkursach
na limeryk og³oszonych przez Gazetê
Wyborcz¹ w Krakowie wspólnie z Lo¿¹
Limeryczn¹ w 1998 r. Jego wiersze ukazywa³y siê w wielu publikacjach zbiorowych (antologiach Grupy Ka¿dy
i STAL i innych), antologii Autorów s¹dz¹ ich dzie³a (2001). Jest wielokrotnym laureatem cotygodniowego ogólnopolskiego konkursu Czytelnicy do pióra og³aszanego dawniej w Du¿ym Formacie Gazety
Wyborczej (17 razy I miejsce i 27
wyró¿nieñ). Kilkakrotnie wyró¿niony
w Rynnie poetyckiej Leszka D³ugosza.

miaæ siê nieraz potrafiê do sera
lub do innych, równie mlecznych wytworów.
Co zamkniête - chcê zaraz otwieraæ,
co otwarte - zamykaæ z przekory.
Wci¹¿ na inn¹ górê wejæ próbujê
lub oporny mur przebiæ rozumem.
Mylê: jestem, bo mylê i czujê.
Taki w³anie ze mnie jest numer.
Kiedy jednak, gdy zechcesz mnie wybraæ
sporód innych numerów wielu,
wiatr zdziwion¹ odpowied ci wygra,
szumi¹c: Nie ma takiego numeru.

RAMOLEROTYK
Najsmutniejsze jest chyba sub sole,
w garderobie byæ molem - ramolem.
W ko³o z nóg zbija róg obfitoci
delikatnych, wie¿utkich pysznoci,
mnóstwo ciuszków, kiecuszek wspania³ych,
a tu molem siê jest zramola³ym.
Chcia³oby siê co skubn¹æ, co poci¹æ,
jakie mi³e futerko napocz¹æ,
ciachaæ ma³¹ spódniczkê na szelkach,
zrobiæ nowe rozciêcia w sweterkach,
a¿urowaæ na wzór modnych pr¹dów.
Có¿, gdy brak w³aciwego narz¹du.
Myl namolna nawiedza wiêc mola,
w molej g³owie muzyk¹ gra (w molach),
nerwy mola muli mola nerwic¹:
By³o ¿reæ, póki by³ g¹sienic¹!

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V51706)

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

(V55804)

GRÜNLAND

Wiêc powiadasz, ¿e ze mnie jest numer.
Mam nadziejê, ¿e ca³kiem niez³y?
Jeszcze w ¿y³ach krew p³ynie z szumem,
jeszcze b³yski w oczach nie sczez³y.

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

(V16708)

Jacek Piotrowski

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

* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V50707
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L16303
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
L13907
* WESELA, przyjêcia, imprezy studenckie, ORGANIZUJEMY SYLWESTER PRZY MUZYCE NA ¯YWO, UWAGA:
du¿a atrakcyjna przestrzeñ do tañca, Dom Weselny Eden,
Gdañska 1, tel. 0-87-520-40-50, 0-600-431-203
V61111
* ZIELONY KOT - przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-660432-109
K17907

US£UGI

(V56204)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V19904

ADLER

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

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

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

(V51906)
(V45510)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

Przemys³aw Atkielski

(V52106)

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

* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V46409
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V47009
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V58502
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L17801
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V45410
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47

V39514
V58402

JULIA  nowy sklep, ul. Targowa 12

T
POR
J - IM
A
R
K

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

* kompleksowe us³ugi lubne, Foto Centrum, tel. 0-87-52014-00
K16609
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V52406
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L12312
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V60601
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V51007
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V51916
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V50907
* producent odzie¿y roboczej, artyku³y BHP, wykonujemy loga,
hafty. Tel. 0-87-520-26-31
V49908
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

Olecko, ul. Kopernika 10 (piwnica), tel. 0-604-571-902
Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty
gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK,
odszkodowania; ul. Grunwaldzka 8, tel. (087) 520-01-89

FHU D@RKOMP

V58202

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K16908
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L14606
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V46509
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L15704

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V52206)
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)

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

(V46709)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

(V46809)

* GUSIEW  regularna linia autobusowa, tel. 0-504-065-770 V51516
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* KOALA  bar, kuchnia tradycyjna, plac Wolnoci 14, tel.
0-87-520-15-78
V60701
* Mazury  hotel, tel. 0-87-520-40-50
V61131
* ORBITA  biuro podró¿y: bilety autobusowe, lotnicze, promowe, wczasy, plac Wolnoci 4, tel. 0-87-520-37-73 V55904
* PUB PIWNICA - plac Wolnoci 24, pizza na telefon, tel.
0-87-523-03-03
V47409

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

(V57503)

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

(V45810)

* Centrum  hotel  tel. 0-87-520-12-00
V61121
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V51506
* Dom Studenta, tanie noclegi, Sembrzyckiego 13, tel. 0-87520-25-60
V47309

(V52706)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V50807

* biuro rachunkowe, Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713
V60901
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79939
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V55105
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V56504

(V52506)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA
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US£UGI

OG£OSZENIA DROBNE

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K27303)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-520V45710
23-14
* sklep rybny Kasia, tel. 0-87-520-03-00
V47019
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V60901
* skup z³omu, Lesk 31, tel. 0-87-523-44-28, tel. 0-516-199-095 V52606
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V58902
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.
V43312
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K19504
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K4631
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K14114
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L17501
* us³ugi ogólnobudowlane, domowe instalacje elektryczne,
hydrauliczne i c. o., tel. 0-508-375-194, 0-87-523-41-43 K20004

(V52306)

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

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

(V46909)

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

* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V52006

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.

Fundacja Zdrowe Olecko

Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

INNE
* Oddam w dobre rêce dwumiesiêcznego szczeniaka, piesek, po ma³ych rodzicach, czarny., tel. 0-609-535-117 L17901
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L13109
* drewno: sosna, wierk, osika, topola, lipa, tel. 0-608-335960, 0-602-438-499
L16802
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V51816
PRACA
* potrzebna pani do opieki nad starsz¹ osob¹. Tel. 0-693-841-421
* praca przy polbruku i dociepleniach, Olecko, tel. 0-504-919923
K20403
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
L16004
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-3132
L13209
* zatrudniê ksiêgow¹, tel. 0-507-077-359
L16901
* zatrudniê sprzedawcê, tel. 0-604-145-272
L15604
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
K20802
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24 (sklep
zoologiczny)
L15006
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L17301
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L13708
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L16104
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L15105
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
L17001
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
L17401
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m.kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L15505
* mieszkania trzypokojowe 63m 2, mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e, lokale handlowo-us³ugowe. Oddanie  sierpieñ 2008.
(V59701)
Tel. 0-604-456-732
* siedlisko ko³o Olecka, tel. 0-783-494-315
K21401
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 L17101
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359
L15205
* sprzedam mieszkanie 39 m. kw. lub zamieniê na wiêksze,
tel. 0-602-672-231
K21301
* stodo³a 170 m. kw. (dachówka) do rozbiórki, tel. 0-6-2-426310
K20702
WYNAJEM
* mieszkanie 160 m.kw. do wynajêcia, tel. 0-604-184-868 K21001
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L17601
* pokoje do wynajêcia dla studentów, tel. 0-510-931-921,
0-508-097-634
K20204
* pokoje jedno i dwuosobowe do wynajêcia, tel. 0-886-721854
K21201
* pomieszczenia na biura, gabinety lekarskie i pomieszczenia
handlowe do wynajêcia, plac Wolnoci, tel. 0-600-431-203,
0-87-520-40-50
V61101
* poszukujê mieszkania, ma³e, umeblowane, d³u¿szy okres,
tel. 0-695-111-123
K21101
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L16403
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L17201
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Kalendarz imion

Kminek

Kminek jest rodkiem rozkurczowym
oraz wiatro- i mlekopêdnym. Powinny nim
przyprawiaæ potrawy osoby za sk³onnociami do wzdêæ i kolki jelitowej, zalecany przy niestrawnoci.

Plamy ...

... z owoców likwiduje na³o¿enie na
nie i pozostawienie na 2-3 godziny zsiad³ego mleka. Tkaninê nale¿y nastêpnie
sp³ukaæ zimn¹ wod¹.

Nasz przepis
Deserowe
ciasto owocowe

5 czubatych ³y¿ek m¹ki
5 ³y¿ek miodu lub cukru
6 du¿ych jab³ek
1 du¿a gruszka
1 du¿y banan
10 dag rodzynek
1 torebka orzeszków pistacjowych
2 jajka
30 dag margaryny
Margarynê, miód i ¿ó³tka ucieramy do bia³oci. Orzeszki rozkruszamy i wsypujemy do ucieranych ¿ó³tek. Dodajemy wtedy m¹kê i dalej
ucieramy. Gdy ciasto jest dobrze roztarte wsypujemy do masy rodzynki,
pokrojone banany, gruszkê i jab³ka.
Mieszamy du¿¹ ³y¿k¹ i wlewamy do
posmarowanej t³uszczem tortownicy.
Pieczemy oko³o godziny w rednio
nagrzanym piekarniku.

Apolinarego, Bart³omieja, Czêstogniewa,
Donata, Fausta, Igora, Justyna, Marcelego, Placyda, Rajmunda
6 padziernika
Brunhildy, Brunony, Emilii, Fryderyki,
Hanny, Petry
Arnolda, Artura, Bronis³awa, Brunona,
Emila, Fryderyka, Gustawa, Izaaka, Romana
7 padziernika
Amalii, Amelii, Anieli, Justyny, Krystyny, Marii, Mirelli, Rocis³awy, Tekli,
Wirginii
Augustyna, Bakchusa, Krystyna, Marka, Sergiusza, Stefana
8 padziernika
Brygidy, Kornety, Loreny, Pelagii, Taidy, Walerii, Wojs³awy
Artemona, Bogdana, Demetriusza, Ludwika, Marcina, Pelagiusza, Symeona, Wojs³awa, Zenona
Jêzyk internautów  emotikony
O:-)
anio³
>:-)
diabe³
,:-)
Elvis
:-Q
palacz
:-?
pal¹cy fajkê
[:]
robot
:-)
punk
(:-)
skin
O-)
p³etwonurek
:-%
bankier
:-$
amerykañski bankier
[:-)
z walkmanem
*<|:-)
wiêty Miko³aj
{8-o
Bill Gates
*:o)
clown
]:o*
byk z kwiatkiem w pysku
@=
bomba atomowa
Oo-<-< wiêty
@-,´
kwiatuszek
*-,´
kwiatuszek



2 padziernika (Dzieñ Anio³a Stró¿a)
Dionizji, Dionizy, Haliny, Marty, Racheli, S³awomiry, S³awy
Dionizego, Izydora, Jana, Makarego,
Oliwera, Rustyka, S³awoja, S³awomira,
Stanimira, Teofila, Tomasza, Trofima
3 padziernika
Bogumi³y, Gerardy, Ireny, Józefiny, Józefy, Kandydy, Sylwii, Teresy
Bogumi³a, Eustachego, Ewalda, Franciszka,
Gerarda, Heliodora, Jana, Józefa, Kandyda, Sieros³awa, Sulibora
4 padziernika (Miêdzynarodowy Dzieñ
Zwierz¹t) (imieniny Franciszka z Asy¿u)
Dobromi³y, Edwiny, Rados³awy, Ros³awy, Rozalii, Ró¿y, Teresy
Edwarda, Edwina, Franciszka, Konrada,
Manfreda, Marka, Nieznawuja, Petroniusza, Rados³awa, Ros³awa
5 padziernika
Donaty, Flawiany, Flawii, Flory, Justyny, Naty

F kupiê

Przys³owia
i powiedzenia
 Kto chce nieba, cierpieæ trzeba, a kto
chce chleba, pracowaæ trzeba.
 Na w. Franciszka (4 padziernika) ch³op
ju¿ w polu nic nie zyska.
 Padziernik, bo padzierze baba z lnu
cierlic¹ bierze.
 Babie lato wtedy bywa, gdy w s³oñcu siê snuj¹ pajêcze przêdziwa.
 Jeli padziernik jest wietrzny i mrony, to nie bêdzie za to styczeñ, luty
grony.
 Gdy padziernik mrony, to nie bêdzie styczeñ grony.

Ramy...

... od obrazów i z³ocenia na meblach
bêd¹ b³yszcza³y jak nowe, jeli oczycimy je pian¹ z bia³ka ubitego na sztywno
z dodatkiem paru kropel wybielacza. Pianê
rozprowadzamy miêkkim pêdzelkiem. Po
wyschniêciu polerujemy czyst¹ we³nian¹ szmatk¹.

Jeli masz such¹
i ³uszcz¹c¹ siê skórê

..to wypij codziennie ³y¿kê tranu
wymieszanego z sokiem pomarañczowym.
Ju¿ po kilkunastu dniach zobaczysz
wyrane efekty tej kuracji.

Redakcja

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

w godzinach 1200-17 00
(we wtorek nieczynna)

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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Listy
ze Shrewsbury

Grzegorz Leoñczuk
17.09.2007r.

Czas na jak¹ now¹ inicjatywê w Polsce
i S³owiañszczynie, do której ka¿dy mo¿e
wnieæ swoj¹ czêæ. W jednoci si³a, jak
powiadaj¹. Odda³ to kiedy wietny nasz
poeta, najlepszy chyba, najbardziej dla
mnie obdarzony Moc¹  Adam Mickiewicz. On, w wieku 29-ciu lat wymieniany ju¿ jako jeden z czo³ówki intelektualistów Europy (!), jeszcze zanim do grona
ich przedosta³ siê Puszkin, jego mniej
wiêcej równolatek. Dzisiaj ka¿dy chyba
w Polsce licealista nastoletni, przerabiaj¹cy Wieszcza, odbiera go zapewne jako

nudy, flaki z olejem. Bo Dziady zdaj¹ siê nudne. Co oni wiedz¹ o Mickiewiczu? Nie mo¿na byæ dalszym od prawdy.
M³odoci, tobie nektar ¿ywota natenczas s³odki, gdy z innymi dzielê. Serca niebieskie poi wesele, kiedy je razem
niæ powi¹¿e z³ota. Razem m³odzi przyjaciele!
Sathya Sai ujawni³, ¿e pewien rodzaj
odwagi i zapa³u mo¿liwy jest do osi¹gniêcia jedynie, gdy przekroczy³o siê 70ty rok ¿ycia. Warto do¿yæ! M³odoæ, czy
te¿ wie¿oæ, dzia³anie, to sprawa du-

Karol Leniewski, 13 lat

TAEKWONDO

Stopieñ 7 kup
Klub: LUKS HIDORI Olecko przy
Szkole Podstawowej nr 4  grupa Wieliczki

Egzamin na stopnie
uczniowski  pasy

W sobotê 29.09. w Wieliczkach odby³ siê egzamin na stopnie Taekwondo
Olimpijskiego, czyli pasy. Do egzaminu
przyst¹pili chêtni z grupy Wieliczki.
Umiejêtnoci sprawdza³ egzaminator
zwi¹zkowy Tomasz Miszczak. Adepci
musieli wykazaæ siê wieloma umiejêtnociami: technikami sportowymi walki 
kyorugi, uk³adami formalnymi  poomse, akcjami samoobrony  hosinsul.
Egzaminy zawsze wyzwalaj¹ u egzaminowanych dreszczyk emocji. Zdaj¹cy
ze wszystkim poradzili sobie bardzo dobrze. Prezentowane przez nich umiejêtnoci
pozwoli³y im uzyskaæ kolejne stopnie:
 Olga S³owik  8 kup /pas ¿ó³ty/,
 Tomasz Biziewicz  7 kup /¿ó³ty pas z
zielon¹ belk¹/,
 Ma³gorzata Biziewicz - 7 kup /¿ó³ty
pas z zielon¹ belk¹/,
 Patryk Fejfer  5 kup - /zielony pas z
niebiesk¹ belk¹/
 Micha³ Leniewski  4 kup /niebieski
pas/
Wszystkim gratulujemy.

Nasz wywiad
Micha³ Leniewski, 16 lat

Stopieñ 4 kup
Klub: LUKS HIDORI Olecko przy
Szkole Podstawowej nr 4  grupa Wieliczki
1. Co daje mi uprawianie Taekwondo?
 Taekwondo pomaga mi rozwin¹æ moj¹
sprawnoæ fizyczn¹, daje mi mo¿liwoæ
brania udzia³u w ró¿nych zawodach
sportowych zwi¹zanych z t¹ dyscy-

cha, nie zale¿¹ od wieku. Sai uchyli³ te¿
r¹bka tajemnicy o poezji, nie bez powodu przytoczy³em powy¿ej Mickiewicza.
Poeta, powiada, jest Boski. Jest to szokuj¹ce dla mnie.
Przeczuwa³em co podobnego odnonie Mickiewicza, Sai odda³ to w s³owach. Poeta daleko siêga..., czyta dla
innych co niezbadane, dalekie. Uchwycili te¿ rzecz krytycy, jeden z nich, twórca ksi¹¿ki o Mickiewiczu pt. Monsalwat,
Artur Górski, nieodleg³y poecie czasem
swojego ¿ycia, przywo³ywa³ wiedze duchow¹ Indii, aby g³êbiej t³umaczyæ Mickiewicza!
Dobrze by by³o i chcia³bym tego
doprawdy, aby inicjatyw¹, o jakiej pisa³em, by³o stworzenie Jednej S³owiañszczyzny.
17 wrzenia 2007

plin¹ dziêki czemu mogê siê sprawdziæ
jako zawodnik
2. Czym jest dla mnie Taekwondo?
- Taekwondo jest moja pasj¹. Sport ten
jest dla mnie bardzo wa¿ny i jest przeze mnie wysoko ceniony.
3. Jak i dlaczego rozpoczê³a siê moja
przygoda z Taekwondo?
- Moja przygoda z taekwondo rozpoczê³a
siê gdy by³em w 3 klasie gimnazjum,
wtedy to zacz¹³em uczêszczaæ na treningi i wyje¿d¿aæ na zawody. Wczeniej chodzi³em na zajêcia karate, które czêciowo przygotowa³y mnie do
trenowania taewondo. Jestem bardzo
zadowolony z tego, ¿e uprawiam ten
sport.
4. Mój najwiêkszy sukces w Taekwondo?
- Moim najwiêkszym sukcesem w taekwondo jest 3. miejsce w makroregionalnych
mistrzostwach Polski w 2006roku.
5. Co rodzice myl¹ o pasji swojego dziecka?
- Jestemy zadowoleni z tego, ¿e nasz
syn rozwija swoj¹ pasjê. Mamy nadziejê ¿e przyda mu siê to w przysz³oci. Dziêki uprawianiu tego sportu za
osi¹gniête sukcesy mo¿e dostawaæ ró¿nego rodzaju stypendia. Mamy nadziejê,
¿e bêdzie dalej kontynuowa³ swoj¹ pasje.

1.Uprawianie Taekwondo daje mi lepsz¹
sprawnoæ fizyczn¹.
2.Taekwondo dla mnie jest bardzo ciekawym hobby i wspania³ym sportem.
3. Moja przygoda rozpoczê³a siê 3 lata
temu. Mój starszy brat namówi³ mnie
na treningi taekwondo. Na pocz¹tku
nie chcia³em pójæ, ale gdy poszed³em,
bardzo zainteresowa³ mnie ten sport.
4. Moim najwiêkszym sukcesem w taekwondo jest zajêcie 3. miejsca w Otwartym Turnieju Sprawnociowym Dzieci w Taekwondo Olimpijskim, który
odby³ siê 4.11.2006 r. w Kêtrzynie.
5. Mama: Taekwondo jest dobr¹ form¹
spêdzania wolnego czasu.
Tata: Taekwondo poprawia sprawnoæ
fizyczn¹ mojego syna.
UWAGA
Zajêcia - zapisy taekwondo:
poniedzia³ki, rody, czwartki,
godz 17.30
 Zespó³ Szkó³ na Siejniku 
Zajêcia bezp³atne!
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K¹cik szachowy (48)
zaprezentowany na szkoleniu.

W dniach 28-30 wrzenia w Powiatowym Centrum Edukacji w Kêtrzynie przy
ul. Poznañskiej 21 odby³o siê zgrupowanie kadry wojewódzkiej juniorów w
szachach. Wród kadrowiczów znaleli
siê równie¿ oleccy szachici: Joanna Grzyb
oraz Marta i Kamil Gryglas.
Zajêcia szkoleniowe odbywa³y siê w
dwóch grupach, które po raz pierwszy
prowadzone by³y przez dwóch instruktorów z Olecka! Grupê starsz¹ prowadzi³ Czes³aw Spisak  trener i jednoczenie kierownik sekcji szachowej MLKS
Czarni Olecko. Grup¹ m³odsz¹ opiekowa³ siê Rafa³ Kamierczak. Tematami
zajêæ w grupie starszej by³y: Pozycyjna
ofiara piona, figury jakoci oraz hetmana. Drugim tematem by³a gra na ograniczenie mobilnoci przeciwnika. Te doæ
trudne tematy mia³y nauczyæ m³odych
szachistów innego spojrzenia na pozycjê. Czêsto podczas rozgrywania partii
szachowej zdarza siê, ¿e przeciwnik nie
ma s³abych pól, otwartych linii oraz diagonali, posiada solidn¹ strukturê pionkow¹, a w centrum ¿adna ze stron nie
ma zdecydowanej przewagi. Kontynuuj¹c
grê trzeba znaleæ logiczny plan gry.
Opieraj¹c siê tylko na wy¿ej wymienionych elementach strategicznych trudno
by³oby podj¹æ w³aciw¹ decyzjê. Aby
zobrazowaæ grê na ograniczenie pos³u¿ymy siê jednym przyk³adem, który by³
Zapraszamy do

(V56304)

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

W pozycji na diagramie posuniêcie
maj¹ bia³e. Ze wzglêdu na równy i znacznie
uproszczony materia³ mo¿na dojæ do
wniosku, ¿e partia szybko zakoñczy siê
remisem. Jednak ze wzglêdu na z³e po³o¿enie czarnego skoczka bia³e szybko
uzyskuj¹ wygran¹ pozycjê. Nast¹pi³o doæ
nieoczekiwane 1.f7! Kg7 2.Ge7 K:f7
3.Gb4! z ide¹ Kf2-e3-d3-c2 skoczek czarnych zosta³ ograniczony. I, niestety, szybko
zginie.
W grupie m³odszej Rafa³ Kamierczak
naucza³ m³odych szachistów elementarnych zasad strategicznych w grze koñcowej przede wszystkim w oparciu najczêciej spotykane koñcówki wie¿owe.
Najwiêcej entuzjazmu wzbudzi³ zaprezentowany gambit Evansa. Jest to debiut,
który maluchom bardzo siê spodoba³.
Poniewa¿ dzieci uwielbiaj¹ grê aktywn¹,
gdzie jest du¿o taktyki oraz atak na króla. Wszystkie te atuty mo¿emy znaleæ

Lekka atletyka
Ostatnie udane starty lekkoatletów w
sezonie sportowym 2007
Nasz najlepszy w tym sezonie lekkoatleta
Przemys³aw Szlaszyñski zakoñczy³ tegoroczne
starty zwyciê¿aj¹c podczas Ogólnopolskich
Zawodów Grand Prix w Bia³ymstoku i w
Memoriale im. Aleksandra Wojno.
Na Stadionie Zwierzynieckim Przemek
skoczy³ 15,80. To bardzo dobry wynik, zwa¿ywszy na fakt, ¿e jest to koñcówka sezonu
startowego i zawodnicy s¹ lekko przemêczeni, myl¹c raczej o urlopie ni¿ o startach,
których w bie¿¹cym sezonie Przemek mia³
du¿o. Du¿o by³o te¿ udanych startów, w
których nasz trójskoczek zdobywa³ znacz¹ce sukcesy, w tym medale Mistrzostw Polski i po raz pierwszy w tym sezonie regularnie skaka³ powy¿ej granicy 16 metrów.

w tym debiucie. Nale¿y wspomnieæ, ¿e
grany by³ przez takich wirtuozów szachowych, jak Fischer oraz Kasparow
(mistrzów wiata). Do tej pory spotykany jest w praktyce turniejowej i cieszy
siê nies³abn¹c¹ popularnoci¹.
Prezentujemy Pañstwu jedn¹ z partii, rozegran¹ pomiêdzy Fiszerem a Finem 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 Gc5 4.b4
G:b4 5.c3 Ga5 6.d4 e:d4 7.0-0 d:c3 8.Hb3
He7 9.Sc3 Sf6 10.Sd5! S:d5 11.e:d5 Se5
12.S:e5 H:e5 13.Gb2 Hg5 14.h4! H:h4

15.G:g7 Wg8 16.Wfe1 Kd8
17.Hg3! 1-0 po 17 H:g3 nast¹pi³oby 18.Gf6 mat! To b³yskawiczne zwyciêstwo by³ego mistrza wiata zrobi³o
ogromne wra¿enie na uczestnikach szkolenia.
21 padziernika rozpoczyna siê jedna z najwa¿niejszych imprez szachowych
w roku. S¹ to eliminacje do mistrzostw
Polski. Mamy nadziejê, ¿e wiedza zdobyta na zgrupowaniu pomo¿e naszym
zawodnikom awansowaæ do cis³ej czo³ówki Polski.
Marta & Czes³aw Spisak
**
Dwójka najm³odszych biegaczy
oleckiego Klubu Czarni bra³a udzia³
w Miêdzynarodowym Crossie Go³dapskim, który rozegrano w lesie
Kumiecie w Go³dapi w sobotê, 29
wrzenia. Wród m³odzików du¿¹
niespodziankê sprawi³ Piotrek Witkowski zwyciê¿aj¹c w biegu na dystansie 1500 m. Tu¿ za nim przybieg³o dwóch Rosjan i jego m³odszy
brat  Pawe³.
**
W Olecku odby³a siê MiejskoPowiatowa Inauguracja Roku Sportowego po³¹czona z masowymi biegami prze³ajowymi i ogólnopolsk¹
akcj¹ Ca³a Polska biega. O szczegó³ach wkrótce.
RW
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Pi³ka no¿na
Czarni Justyna Olecko
- Motor Lubawa  1:1
W rozegranym 30.09.2007r. meczu
Czarni Justyna Olecko zremisowali z
zespo³em Motoru Lubawa 1-1. Szkoda
straconych 2 punktów z jednej strony,
natomiast z drugiej strony szczêcie, bo
wyrównanie dla nas pad³o w doliczonym czasie gry. Gola dla naszej dru¿yny strzeli³, wprowadzony chwilê wczeniej, Puniszkis, po bezporednim strzale z rzutu wolnego na bramkê.
Czarni na pierwsz¹ po³owê wyszyli
w ustawieniu jak na mecz z Zatok¹ Braniewo, a wiêc w sk³adzie: G¹siorowski,
Wasilewski Micha³, Pietkiewicz, Ryszkiewicz, Raducha, Cwaliñski, Szarnecki,
Wyszyñski, Wasilewski Pawe³, Jarmo³owicz, Strychalski. Niestety, gra tylko
pocz¹tkowo wygl¹da³a jak mecz z Zatok¹. W jednej z pierwszych akcji Jarmo³owicz g³ow¹ przestrzeli³ pi³kê tu¿ nad
poprzeczk¹, niektórzy nawet byli pewni,
¿e pi³ka musi znaleæ siê w bramce Motoru. Pocz¹tkowo Czarni byli stron¹ przewa¿aj¹c¹, praktycznie do momentu rzutu karnego. Pawe³ Wasilewski strzela³ z
dalszej odleg³oci na bramkê i obroñca
Motoru zagra³ rêk¹ w polu karnym, za
co zosta³ podyktowany rzut karny. Nieszczêliwym wykonawc¹ by³, praktycznie niezawodny do tej pory w takich
sytuacjach, Pietkiewicz. Bramkarz goci
wyczu³ intencjê naszego zawodnika i wybi³
pi³kê. Gol pad³ po dobitce, sedzia uzna³
jednak, ¿e wczeniej by³ faul na bramkarzu. W³aciwie od tego momentu gra siê
wyrówna³a. W koñcówce pierwszej po³owy Motor przeprowadzi³ akcjê, po której
zdoby³ prowadzenie na 1:0. Niektórzy
twierdzili, ¿e zawodnik by³ na pozycji

spalonej. Wczeniej zosta³ zmieniony
G¹siorowski, który dozna³ kontuzji i trener by³ zmuszony zast¹piæ go debiutantem  Krupiñskim. Przy stracie gola nasz
rezerwowy bramkarz nie ponosi winy 
zawodnik goci by³ sam na sam z bramkarzem. Micha³ pierwszy strza³ nawet
obroni³, ale dobitka ju¿ znalaz³a siê w
siatce. W przerwie Paw³a Wasilewskiego zmieni³ Drozd, jednak gra dalej praktycznie wygl¹da³a tak samo. Czarni nie
mogli z³apaæ w³aciwego rytmu. Pod koniec
mecz zosta³ przerwany, z tego powodu,
i¿ nasz stadion s³u¿y równie¿ za l¹dowisko dla helikoptera ratowniczego i akurat w trakcie trwania meczu zaistnia³a
potrzeba ratowania ¿ycia ludzkiego, wobec czego sêdzia musia³ przerwaæ mecz
na moment zabrania chorego do helikoptera. Ta przerwa spowodowa³a lepsz¹ grê
naszego zespo³u. Na boisko wszed³ Puniszkis, który moment po wejciu wykonywa³ rzut wolny. Puszek tak strzeli³, ¿e
pi³ka znalaz³a siê w bramce i zrobi³o siê
1:1. Wtedy Czarni pokazali grê, jak¹ bymy chcieli ogl¹daæ przez ca³y mecz. W
ci¹gu kilku minut stworzyli parê sytuacji, z których mog³a paæ bramka.
Reasumuj¹c  na pewno szkoda straconych punktów, szczególnie, ¿e dzisiejszy
przeciwnik by³ do ogrania, jednak dobrze, ¿e nasi pi³karze trzeci raz z kolei
nie przegrali i poma³u zaczynaj¹ zbieraæ

punkty. Miejmy nadziejê, ¿e tak bêdzie
dalej i zdobycz punktowa systematycznie bêdzie ros³a.
10 kolejka
Szczytno 3 Polonia
1Mamry
1Czarni
1Concordia 2 Vêgoria
1Jeziorak 1 Huragan 0 -

2
3
3
1
0
0
0
0

Zamek
Granica
Start
Motor
Sokó³
Zatoka
Mr¹gowia
P³omieñ

Po X kolejce:
zespó³
mecze
pkt
1. Jeziorak
9
24
2. Zatoka
10
24
3. Start
10
23
4. Vêgoria
10
23
5. Mragovia
10
20
6. Huragan
10
20
7. Concordia
10
16
8. P³omieñ
10
15
9. Sokó³
10
15
10. Motor
10
10
11. Czarni
9
8
12. Granica
10
7
13. Polonia
10
6
14. Zamek
10
5
15. Mamry
10
4
16. Szczytno
10
1
Tekst i fot.: www.czarniolecko.pl

Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 273

I kolejny tydzieñ za nami. Szkoda pisaæ o up³ywaj¹cym czasie, bo to bardziej
rozwa¿ania filozoficzne czy astronomiczne ni¿ wyjaniaj¹ce nam dlaczego cz³owiek z dnia na dzieñ jest coraz straszy.
Takie tam klocki.
Co nas interesuje? Nas interesuj¹ najbli¿sze wybory. To ju¿ za nieca³e trzy tygodnie. Nie chcê Pañstwa namawiaæ do
g³osowania na okrelon¹ formacjê. O nie!
To musi byæ ca³kowity Pañstwa wybór.
I Pana, i Pani te¿... Ja ju¿ mam swoje pogl¹dy i swoj¹ wiedzê, wiêc g³osujê na swoj¹ skaczkowan¹ formacjê. Dlaczego? Bo
jestem wyj¹tkowym konserwatyst¹ uwa¿aj¹cym, ¿e dla ka¿dego
Polaka wa¿na jest przesz³oæ tak samo jak przysz³oæ. Wa¿ne dla mnie
jest, ¿e normalnoæ nie
jest tak zwanym wiêtym
spokojem, czyli p³yniêciem zgodnie z kierunkiem
nurtu. Jak mawiaj¹ starzy
górale z pr¹dem to byle
g p³ynie, a pod pr¹d
tylko szlachetna ryba.
Niech mi kto wyt³umaczy na czym ma polegaæ
normalizacja i przyjazne
stosunki dyplomatyczne
z Rosj¹ i Niemcami. Przecie¿ czym tak wiele AUTORYTETÓW karmi
nas od pewnego czasu
przeciwstawiaj¹c SWÓJ AUTRYTET
WIEDZY temu co robi obecny rz¹d. Na
czym polega ta normalizacja i przyjañ?
Na przyk³ad w stosunku do Niemców?
Oddajemy im to, czego ¿¹daj¹ ich ziomkostwa, przekazujemy zbiory muzealne itd.?
Zgadzamy siê na to, ¿e niemieccy wypêdzeni w i po 1945 roku to wielka tragedia,
za któr¹ musimy przeprosiæ. Uznajemy, ¿e
to nasza wroga postawa w 1939 roku zmusi³a pragn¹cego pokoju (... chyba z kuchni¹ francusk¹ i balkonem na Morze ródziemne) Hitlera do ataku na nasz kraj i
s³usznego ukarania go za wielk¹ buñczucznoæ w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego. Bo oczywicie tragedia
Polaków wywo¿onych ze swoich domów
na Pomorzu nie jest wa¿na. Z ulicy Sobieskiego w Rumii (Gdynia-Rumia), gdzie siê
urodzi³a pani Erika Steinbach w 1943 roku,
kilka lat wczeniej wywo¿ono dawnych
mieszkañców do obozów koncentracyj-

nych lub na miejsce straceñ, gdzie rozstrzeliwano ludzi tylko dlatego, ¿e byli i
czuli siê Polakami lub ¯ydami, a ich domy
mia³y staæ siê miejscem zamieszkania dla
Niemców. Pani Steinbach porównuje
Niemców i ich gehennê do tego co dzia³o
siê z ¯ydami, Ormianami czy ludnoci¹ na
Ba³kanach! Uznanie tego za normê ma byæ
wg Niemców i wielu naszych polityków
za przyczynek do normalizacji stosunków
z Niemcami. Do tego trzeba dorzuciæ jeszcze wczeniej wspomniane zasoby z muzeów i odszkodowania za utracon¹ ziemiê,
bêdziemy mieli DOBRE STOSUNKI Z
NIEMCAMI! Jak do tej pory ci, co mówi¹
o poprawie stosunków z Niemcami, jako
boj¹ siê wyt³umaczyæ na czym ma to polegaæ. Podobnie jest z Rosj¹. Tu te¿ jest pro-

Rys. Krzysztof Kamiñski
blem z uregulowaniem tych stosunków... Jak echo powtarzaj¹, ¿e Polska nie
powinna prowadziæ polityki historycznej
ze swoimi s¹siadami. Proszê pos³uchaæ
polityków mówi¹cych o tym, ¿e oni i ich
formacje chc¹ polepszenia polityki z Rosj¹ i Niemcami, bo obecny rz¹d tylko mówi
o historii. Proszê Pañstwa... to jest robienie z ludzi balona! Te nie wracajmy do
przesz³oci to zwyk³e k³amstwo wobec
WAS. Przecie¿ i Niemcy i Rosja dzisiejsze
pretensje wobec nas t³umacz¹ w³anie
aspektem historycznym. Czyli tak: ONI
maj¹ prawo mieæ uregulowane na w³asn¹
korzyæ sprawy z przesz³oci, a my mamy
siedzieæ cicho, przyznaæ im racjê i jeszcze
podziêkowaæ. To jest sposób na dobros¹siedzkie stosunki w Europie. Tak wiêc
wg tych polityków nasza historia, nasza
przesz³oæ jest nacjonalistycznym, zaciankowym i ciemnogrodzkim piêtnem
niegodnym Europejczyka, a ta sama poli-

tyka historyczna uprawiana wobec nas
przez Niemców i Rosjê jest przejawem nowoczesnoci europejskiej...
Bycie nowoczesnym krajem ma oznaczaæ dla nas jedno: wyrzekanie siê przesz³oci, naszych cech i potrzeb narodowych na rzecz narodów d¹¿¹cych do dominacji ekonomicznej i politycznej... Taka
eksterminacja narodów w bia³ych rêkawiczkach: bo mamy byæ europejczykami
bez przesz³oci, patrz¹cymi tylko we w³asne portfele i telewizory, gdzie id¹ piêkne idee europejskiej jednoci: s³uchaj
Pana i nie odzywaj siê nieproszony lub
niepytany.
To skandal, ¿e bycie dzi cz³owiekiem
inteligentnym ma oznaczaæ tylko jedno:
popieranie odpowiedniej partii, klaskanie
odpowiednim autorytetom, czytanie odpowiednich gazet i ogl¹danie odpowiedniej telewizji! Dzi
nie wolno pamiêtaæ, ¿e
ciemny lud kupi wszystko, jest wymys³em Adama Michnika, który jak to
powiedzia³ i napisa³ w latach 90-tych, by³ objawieniem intelektualnym. Dzi
inteligencja ma wierzyæ,
¿e ludzie na Zachód wyjechali przez z³¹ (czytaj
nieodpowiedni¹, bo nie
kierowan¹ przez naszych inteligentów), bo
uwa¿aj¹, ¿e g³upcy nie
pamiêtaj¹ hase³ z referendum w 2003 roku kiedy ta inteligencka
partia namawia³a do g³osowania za Uni¹
Europejsk¹ bo: UE pozwoli na legaln¹ pracê i uczenie siê na Zachodzie dla tysiêcy,
a nawet milionów m³odych osób, które
bêd¹ mog³y tam wyjechaæ, zdobyæ kapita³ i wróciæ po paru latach do kraju... Hipokryzja i ob³uda strasz¹cego dzieci w³asnym wzrokiem lidera inteligencji jest
przera¿aj¹ca. Przera¿aj¹ce jest to, ¿e miliony fundamentalistów ideologii inteligenckiej tak bezmylnie powtarza te bajki innym zarzucaj¹c fanatyzm, kaczyzm czy
ciemnogród!
Na szczêcie ludzi posiadaj¹cych
prawdziw¹ inteligencjê nie trzeba przekonywaæ bajkami by byli obywatelami i szli
g³osowaæ dlatego, ¿e maj¹ takie prawo, a
nie robi¹ tego w imiê pseudointeligenckich wynurzeñ liderów bez programu...
Do wyborów pójæ trzeba, bo to nasz
obowi¹zek!
PAC

