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Zadania publiczne 2007

Urz¹d Miejski opublikowa³ listê organizacji pozarz¹dowych, które otrzyma³y pieni¹dze na realizacjê zadañ
publicznych.
W dzisiejszym numerze publikujemy listê organizacji, które otrzyma³y pieni¹dze na realizacje celów publicznych.
Czytaj na s. 6.

Program ferii zimowych - s. 7.
MAJSTER

M.Pietraszewski
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CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
Promocje:
 Gipsar g³ad szpachlowa 25kg  25,99 z³
 Atlas klej 25 kg  16,40 z³
 Pianka OMEGA zimowa 750 ml  11.19 z³

CENTRUM HANDLOWE

Redakcja

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

w godzinach 1200 -1700
(we wtorek nieczynna)

(V79704)

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

Wariacje na temat wiêtego
Miko³aja wg Marka Pacyñskiego

Cena 1,40 z³

Biskup Jerzy Mazur
gociem LO

Dnia 15 stycznia 2007 r. W Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. J. Kochanowskiego w Olecku goci³ biskup Jerzy Mazur.
O tym wydarzeniu piszemy na s. 12.

Olecka Liga Pi³ki No¿nej Halowej  s. 19.

PZD pozostanie po staremu?
Komisja kierowana przez Jaros³awa Kuczyñskiego Rady
Powiatu Oleckiego 18 bm. zastanawia³a siê g³êboko nad sensem istnienia Powiatowego Zarz¹du Dróg w Olecku.
Szczegó³y na s. 5.

Nowy dyrektor Zespo³u
Szkó³ Spo³ecznych

Tel. (87) 520 44 46

Zatrudnimy
handlowców i sprzedawców

Nr 4
(473)

Zarz¹d Samodzielnego Ko³a Terenowego nr 177 Spo³ecznego Towarzystwa Owiatowego w Olecku powo³a³ na stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ Spo³ecznych Katarzynê
Werstak, zastêpc¹ zosta³a Joanna Kalejta.
Nowo wybranym w³adzom ¿yczymy sukcesów w budowaniu owiaty niepublicznej.
Zespó³ Szkó³ Spo³ecznego Towarzystwa Owiatowego mieci
siê przu ul. M³ynowej 8 w Olecku.

KRONIKA
PO¯ARNICZA
 10 stycznia o 14.42 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Cichej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 12 stycznia o 16.47 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 13 stycznia o 4.49 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP G¹ski gasi³y po¿ar sadzy w kominie budynku mieszkalnego w Kukowie.
 13 stycznia o 12.51 jeden zastêp OSP
Lenarty usuwa³ w okolicy Bialskich Pól
drzewo tarasuj¹ce jezdniê.
 13 stycznia o 19.53 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ zadymienie z klatki schodowej domu przy ul. Sk³adowej.
 14 stycznia o 14.42 dwa zastêpy JRG
PSP oraz jeden OSP Kowale Oleckie
usuwa³y w Kowalach Oleckich skutki
wypadku drogowego.
 14 stycznia o 17.50 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie zdejmowa³ z drzewa w
Danielach uwiêzionego na nim kota.
 15 stycznia o 3.40 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ w okolicy Mciszewa drzewo tarasuj¹ce jezdniê.
 15 stycznia o 5.10 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ w okolicy Sobol drzewo
tarasuj¹ce jezdniê.
 15 stycznia o 6.45 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ uszkodzone drzwi z klatki
schodowej bloku mieszkalnego na osiedlu Siejnik.
 15 stycznia o 7.05 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w okolicy Zajd drzewo
tarasuj¹ce jezdniê.
 15 stycznia o 8.10 jeden zastêp OSP
G¹ski usuwa³ w okolicy wider drzewo tarasuj¹ce jezdniê.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski
 15 stycznia o 8.10 jeden zastêp OSP
G¹ski usuwa³ w okolicach widrów powalone na jezdniê drzewo.

PALIWA
NAJWY¯SZEJ
JAKOCI
S T A C J A P A L I W  Rarytas

ul. E³cka 4
Na miejscu: myjnia, sklep,
hotel i bar
(V70710)

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ
 15 stycznia o 12.20 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ na ul. Go³dapskiej powalone na jezdniê drzewo.
 15 stycznia o 12.58 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w okolicach Orzechówka
skutki kolizji drogowej.
 15 stycznia o 15.20 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y skutki kolizji drogowej z
jezdni ul. ¯eromskiego.
 16 stycznia o 10.23 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y na placu Zamkowym
nad³amane drzewo zagra¿aj¹ce budynkowi Wszechnicy.
 16 stycznia o 16.10 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Kasprowicza po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 18 stycznia o 19.45 dwa zastêpy JRG
PSP oraz dwa OSP Kowale Oleckie gasi³y
po¿ar budynku mieszkalnego w Borkowinie.
 19 stycznia o 21.02 jeden zastêp JRG
PSP pomaga³ na osiedlu Lesk przy transporcie chorego do karetki pogotowia.
 20 stycznia o 12.50 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ w Wierzbiance wodê z zalanej piwnicy.
 22 stycznia o 8.40 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y w okolicach Sedrank skutki wypadku drogowego.
Informacji udzieli³
starszy ogniomistrz Tomasz Schneider

PIJANI KIEROWCY
 15 stycznia oko³o 1.40 patrol policji
zatrzyma³ na ul. Go³dapskiej Fiata 126p.
Prowadz¹cy go dwudziestojednoletni
Krzysztof S. mia³ we krwi 0,9 promila
alkoholu.
 20 stycznia oko³o 7.40 w Rosochackich zatrzymano £adê, któr¹ kierowa³
czterdziestotrzyletni Jerzy T. Kierowca mia³ we krwi 0,4 promila alkoholu.
 20 stycznia oko³o 20.30 patrol policji
zatrzyma³ do kontroli na osiedlu Siejnik Fiata 126p. Kieruj¹cy nim czterdziestoletni Grzegorz K. mia³ we krwi
0,4 promila alkoholu.

Ca³odobowe
dy¿ury aptek
 23-28.01.2007r., pl. Wolnoci 7B
 29.01- 04.02.2007r., ul. Zielona 37

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

(V2601)
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

Wypadek

22 styczni oko³o 8.30 na skrzy¿owaniu dróg Go³dap-Suwa³ki w Sedrankach
dosz³o do wypadku drogowego. Jad¹ca
Nissanem Micra trzydziestoomioletnia
El¿bieta S. (mieszkanka Suwa³k) nie ust¹pi³a
pierwszeñstwa przejazdu i skrêcaj¹c w
kierunku Olecka zderzy³a siê z jad¹cym
od miasta Fiatem Fiorino, kierowanym
przez trzydziestojednoletniego mieszkañca
Olecka, Karola B.
W wyniku zderzenia trzynastoletnia
pasa¿erka Micry ze z³amanym podudziem
zosta³a odwieziona do szpitala w Suwa³kach. Prowadz¹cy pojazdy byli trzewi.
Zdjêcia z tego zdarzenia zamieszczamy na s. 10.

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

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:
 Teresa Hajko
 Andrzej Kalisiak
 Zbigniew Krzy¿ek
 Gabriel Nowak
 Marcin Rojek
 Angelika Wróblewska
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate, plac Wolnoci 22
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Drogeria Natura, plac Wolnoci 11
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Las i Ogród, ul. Wojska Polskiego 16 (rampa PKP)

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

!
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Sesja Rady Powiatu

OLECKI TERMINARZ

Zapraszam na IV Sesjê Rady Powiatu w Olecku na dzieñ 25 stycznia 2007
roku (czwartek) godz. 1400 w sali konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.

8.00-15.00  Wystawa fotografii Stanis³awa Wosia, Galeria sztuki prawdziwej im. A. Legusa, plac Wolnoci
23 stycznia wtorek)
18.00  Spójnia Olecko  UKS Victoria
Wiêcki II, mecz tenisa sto³owego, sala
sportowa LO, ul. Kociuszki
26 stycznia (pi¹tek)
17.00  Kopia mistrza  film, kino ROK
17.45 Arion Olecko  ABC Gi¿ycko, mecz
tenisa sto³owego, sala sportowa LO,
ul. Kociuszki
19.00  Babel  film, kino ROK
27 stycznia (sobota)
17.00  Kopia mistrza  film, kino ROK
19.00  Babel  film, kino ROK
28 stycznia (niedziela)
11.00  rozgrywki Oleckiej Ligi Pi³ki No¿nej
Halowej
17.00  Kopia mistrza  film, kino ROK
19.00  Babel  film, kino ROK
29 stycznia (poniedzia³ek)
15.00  zebranie organizacyjne uczestników Gratki dla nastolatka (sala widowiskowa ROK)
30 stycznia (wtorek)
up³ywa termin zg³oszeñ do udzia³u w
Gratce dla nastolatka (biuro ROK)
18.00  Geodezja Olecko  ABC Gi¿ycko, mecz tenisa sto³owego, sala sportowa LO, ul. Kociuszki
6 lutego (Wtorek)
18.00  Arion Olecko  Spójnia Olecko,
mecz tenisa sto³owego, sala sportowa LO, ul. Kociuszki
16 lutego (pi¹tek)
od 17.00 - Zajazd Bardów w Kowalach Oleckich (koncert Andrzeja Garczarka oraz Sceny Babel)
17 lutego (sobota)
od 17.00 - Zajazd Bardów w Kowalach
Oleckich (koncert Tomasza Lewandowskiego oraz Czerwonego Tulipana)
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nej przy Samodzielnym Publicznym
Zak³adzie Opieki Zdrowotnej w Olecku w likwidacji,
c) w sprawie uchwalenia Powiatowego
programu dzia³añ na rzecz osób niepe³nosprawnych na lata 2007-2010
d) w sprawie przyjêcia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ stawek dodatków
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegó³owe zasady
ich przyznawania, szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny
doranych zastêpstw, wysokoæ i
warunki wyp³acania nagród i innych
wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku
pracy dla nauczycieli zatrudnionych
w szko³ach i placówkach owiatowych
oraz opiekuñczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Olecki
e) w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Olecku.
13. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania,
interpelacje i wnioski radnych.
14. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski
Komisji Sta³ych Rady.
15. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
16. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marian wierszcz

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

Porz¹dek Sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku
obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwa³
Rady Powiatu i o dzia³alnoci Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu z dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski i owiadczenia radnych.
7. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
8. Informacja z realizacji skarg i wniosków zg³oszonych do Starostwa i
podleg³ych jednostek za 2006r.
9. Informacja o realizacji programu wspó³pracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarz¹dowymi za 2006r.
10. Sprawozdanie z dzia³alnoci Komisji
Porz¹dku i Bezpieczeñstwa za rok 2006.
11. Wypracowanie wniosków i propozycji do ulepszenia bazy placówek
owiatowych do koñca kadencji.
12. Podjêcie uchwa³:
a) w sprawie powo³ania Rady Spo³ecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zespole Zak³adów Opieki D³ugoterminowej w Jakach k/Olecka,
b) w sprawie powo³ania Rady Spo³ecz-

wystawy sta³e

KRAM

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

Tel.

0-600-404-325

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

(V703)






Wojska Polskiego 18

(K803)

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

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

"
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Radni PiS-u podsumowali wybory
Olecki Komitet Powiatowy Prawa i
Sprawiedliwoci podsumowa³ swój start
w ostatnich wyborach samorz¹dowych
z 12 listopada ub. r. Na spotkaniu w
gocinnych progach kawiarni Rarytas 12 bm. spotkali siê kandydaci tej
partii, a wród nich radni RM Olecko,
Rady Powiatu Oleckiego i Rady Gminy w wiêtajnie.
£¹cznie PiS wprowadzi³ do samorz¹du lokalnego 10 radnych  5 do RM
Olecko, 3 do RP Oleckiego i dwóch do
RG w wiêtajnie.
Pe³nomocnik powiatowy partii w
Olecku Marian wierszcz podsumowa³ ostatnie, bardzo udane dla PiS-u
wybory. Dziêki utworzeniu bloku wyborczego z KWW Ma³a Ojczyzna Olecko
i PSL-em ugrupowaniu Jaros³awa Kaczyñskiego uda³o siê zaj¹æ wiele wa¿nych stanowisk w oleckim samorz¹dzie:
M. wierszcz jest przewodnicz¹cym Rady
Powiatu Oleckiego, Kazimierz Iwanowski szefem komisji rewizyjnej RP Ol.,
Romuald Wojnowski wiceprzewodnicz¹cym RM Olecko, Jaros³aw Bagieñski
szefuje komisji polityki prorodzinnej RM
Olecko, Zdzis³aw Mioduszewski komisji
rewizyjnej RM Olecko, W³adys³aw Gaw-

UWAGA
Powiatowy Urz¹d Pracy w Olecku
informuje, ¿e z dniem
1 lutego 2007r.
zmienia siedzibê biura.

Powiatowy Urz¹d Pracy
mieciæ siê bêdzie przy:
ul. Armii Krajowej 30
19-400 Olecko

(by³y budynek warsztatów Zespo³u
Szkó³ Technicznych w Olecku).
Jednoczenie informujemy, ¿e numery
telefonów pozostaj¹ bez zmian.

Pierwszy z prawej  senator Jerzy Szmit.
roñski komisji edukacji RM Olecko.
Specjalnym gociem spotkania by³
senator RP Jerzy Szmit z Olsztyna, który podsumowa³ wybory samorz¹dowe w
ca³ym regionie olsztyñskim, którego jest
pe³nomocnikiem. Przedstawi³ tak¿e sytuacjê w strukturach PiS-u we wszystkich

Urz¹d Skarbowy
w Olecku informuje...

mieszkañców powiatu oleckiego, ¿e zeznania na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2006 rok przyjmowane s¹ w
pokoju nr 8 w siedzibie Urzêdu Skarbowego: Olecko ul. Wojska Polskiego 7:
Poniedzia³ki
800  1600
Wtorki
800  1600
rody
715  1445
Czwartki
715  1445
Pi¹tki
715  1445
Informacje udzielane s¹ pod nr tel. 087-520-30-22 wew. 150,151. Wzory formularzy zeznañ wraz z objanieniami umieszczone s¹ na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.mofnet.gov.pl oraz
na stronie internetowej Urzêdu Skarbowego: www.us.olecko.pl

powiatach przed zbli¿aj¹cym siê w zjazdem regionalnym, zaplanowanym na luty.
Jak zapewni³ senator Szmit w oleckiej filii biura poselsko-senatorskiego bêdzie
mo¿na czêciej ni¿ do tej pory spotykaæ
siê z parlamentarzystami tej partii.
(jod)

Wariacje na temat wiêtego
Miko³aja wg Marka Pacyñskiego

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

Promocja bojlerów
GALMET
 do 15% rabatu

(V2801)

(V78550)

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

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

#
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PZD pozostanie po staremu?

firmê w gospodarstwo pomocnicze, które mog³oby zarabiaæ pieni¹dze, które mo¿na
potem inwestowaæ w przebudowê dróg
powiatowych, przy pozyskaniu rodków
unijnych. Jego pomys³ spodoba³ siê innym cz³onkom komisji.
Radny Iwanowski zapyta³ siê te¿ dyr.
Nejferta, dlaczego np. gmina Olecko lepiej gospodaruje swoimi drogami, ani¿eli powiat i dlaczego nie znajduje siê wykonawców dla dokumentacji na modernizacjê dróg.
- Nie mamy tak atrakcyjnych warunków jak gmina Olecko. Ponadto Urzêdowi Miejskiemu w
Olecku pomaga jesz12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
cze spó³ka gminna
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
Olecko
12345678901234567890123456789
PGK  odpowiada³
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
ul. Gdañska 1,
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
mu starosta olecki
tel. (087) 520-40-50
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
kom. 0-600-431-203
Stanis³aw Ramotow12345678901234567890123456789
ski.

Komisja kierowana przez Jaros³awa
Kuczyñskiego Rady Powiatu Oleckiego
18 bm. zastanawia³a siê g³êboko nad
sensem istnienia Powiatowego Zarz¹du
Dróg w Olecku.
O tej instytucji powiatowej opowiedzia³ jej dyrektor Tomasz Nejfert.
- Obecnie zatrudniamy 13 osób, zgodnie z uchwa³¹ Zarz¹du Powiatu ze stycznia 2006 roku. Nasze mo¿liwoci s¹
ograniczone ze wzglêdu na brak rodków finansowych.
Radny Kazimierz Iwanowski zaproponowa³, aby spróbowaæ przekszta³ciæ

Rolnicy krytykuj¹ pracê PZD Olecko
Rolnicy - u¿ytkownicy dróg z terenu gminy Olecko i Wieliczki skrytykowali w ostrych s³owach stan techniczny dróg.
Dariusz Piekarski z Wojnas pyta³
siê o stan drogi w swojej wsi. Dariusz
Be³bot z Raczek Wielkich przypomnia³
o 9-letnim braku modernizacji drogi KrupinRaczki Wielkie-Szczecinki.
Radny powiatowy z Plewek Józef
Sofiñski skrytykowa³ ostro dyr. Nejferta za z³¹ pracê wyrównarki w jego wsi,
Zatykach i Kijewie.
- Je¿eli Pan dyrektor nie skontroluje
swoich pracowników, to bêdê wnioskowa³ o Pana odwo³anie  zapowiedzia³ oficjalnie radny Sofiñski.
W g³osowaniu komisja 3 g³osami i 3
wstrzymuj¹cymi siê popar³a dalsze dzia³anie PZD Olecko.
Tekst i fot. Dariusz Josiewicz

Wariacje na temat wiêtego
Miko³aja wg Marka Pacyñskiego

Harmonogram organizowanych
akcji poboru krwi w Powiecie
Oleckim w 2007r.
W roku bie¿¹cym w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32
odbywaæ siê bêd¹ akcje poboru krwi
od honorowych dawców w poni¿szych
terminach od godz. 815:
- 1 lutego 2007r.
- 1 marca 2007r.
- 5 kwietnia 2007r.
- 10 maja 2007r.
- 5 lipca 2007r.
- 2 sierpnia 2007r.
- 6 wrzenia 2007r.
- 4 padziernika 2007r.
- 8 listopada 2007r.
- 6 grudnia 2007r.
Sporz¹dzi³a: Halina E. Kasicka

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¿ 15 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
(V103)

Du¿a powierzchnia do tañca!

(V4101)

Dom Weselny Willa Eden

Organizuje wesela, przyjêcia,
bale, imprezy szkolne
i studenckie
Zapraszamy

$
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Publikujemy ni¿ej nieco uproszczona listê organizacji, które otrzyma³y pieni¹dze na realizacje celów publicznych:
1. Olecki Klub Wodny otrzyma³ 3450 z³otych na organizacjê i prowadzenie od
maja do wrzenia wypo¿yczalni ¿aglówek nad jeziorem Olecko Wielkie.
2. Szkolny Klub Sportowy Nies³ysz¹cych
Olimpijczyk 6000 z³otych na dzia³ania integracyjne na rzecz osób niepe³nosprawnych.
3. Powiatowe Olecko-Go³dapskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
1000 z³otych na dzia³ania z zakresu promocji i ochrony zdrowia poprzez edukacjê na temat bezpieczeñstwa nad i
na wodzie wród dzieci i m³odzie¿y.
4. Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego 2000
z³otych na organizacjê II Pikniku Harcerskiego z okazji Dnia Dziecka.
5. Samodzielne Ko³o Terenowe 177 Spo³ecznego Towarzystwa Owiatowego
3100 z³otych na ogólnopolski festiwal
teatralny Szkolne Spotkania z Melpomen¹.
6. Olecka Szko³a Walki Karate Kyokushin
11910 z³otych na szkolenia dzieci i m³odzie¿, udzia³ w zawodach.
7. Sportowy Klub Tañca Towarzyskiego
Promenada 13000 z³otych na organizacjê zajêæ sportowych, zawodów oraz
ró¿nych form szkolenia. Tak¿e na udzia³
w ró¿nego rodzaju turniejach tañca towarzyskiego.

8. Sportowy Klub Tañca Towarzyskiego
Promenada 6000 z³otych na organizacjê V Ogólnopolskiego Turnieju Tañca Towarzyskiego.
9. Luks Hidori przy SP nr 4 6698 z³otych
na zajêcia z teakwondo.
10. Uczniowski Klub Sportowy przy SPO
w G¹skach 1926 z³otych na realizacje
programu To my  aktywni, silni, zdrowi.
11. Szkolny Klub Sportowy Nies³ysz¹cych
Olimpijczyk 5000 z³otych na organizacjê ¿ycia sportowego klubu (szkolenia, treningi w zakresie dyscyplin uprawianych przez klub) oraz na udzia³ w
Mistrzostwach Polski Nies³ysz¹cych w
Biegach Prze³ajowych.
12. Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie
Sportowe 3666 z³otych na szkolenie
sportowe oraz organizacje zawodów sportowych i udzia³ w ró¿nego rodzaju zawodach.
13. Miêdzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Czarni 150000 z³otych na upowszechnianie kultury fizycznej, sportu
i rekreacji wród m³odzie¿y.
Drug¹ czêæ dokumentu stanowi wykaz organizacji, które nie otrzyma³y dofinansowania.
1. Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Kijewie nie otrzyma³ dotacji na
projekt pt. Teraz sport. Wniosek zo-

sta³ odrzucony ze wzglêdów formalnych:
z³e druki, nieaktualne formularze itp.
2. Stowarzyszenie Daæ Nadziejê przy
rodowiskowym Domu Samopomocy
na upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu wród dzieci niepe³nosprawnych intelektualnie. Udzia³ w Regionalnym
Turnieju Warcab Klasycznych Dzieci i
M³odzie¿y Niepe³nosprawnej Intelektualnie. Wniosek odrzucony ze wzglêdów
formalnych. Rozliczenie finansowe z 2005,
a nie z 2006 roku.
3. Stowarzyszenie Daæ Nadziejê przy
rodowiskowym Domu Samopomocy
na organizacjê i udzia³ w konkursie
gastronomicznym Smaki 2006 m³odzie¿y niepe³nosprawnej intelektualnie.
Wniosek odrzucony ze wzglêdów formalnych. Rozliczenie finansowe z 2005,
a nie z 2006 roku.
4. Stowarzyszenie Daæ Nadziejê przy
rodowiskowym Domu Samopomocy
na IV Prezentacje Artystyczne  widziad³o pod has³em nie wierz swym
oczom sercem patrz. Wniosek odrzucony ze wzglêdów formalnych. Rozliczenie finansowe z 2005, a nie z 2006
roku.
5. Regionalne Towarzystwo OwiatowKulturalne Wspólnota Wiejska z Kijewa na projekt Z okruchów pamiêci. Wniosek odrzucony ze wzglêdów
formalnych. Rozliczenie finansowe z 2005,
a nie z 2006 Brak sprawozdania merytorycznego.
6. Stowarzyszenie Kulturalne Przypisani Pó³nocy, którego wniosek wp³yn¹³
po terminie.

Komentarz:

³ania kulturalne i artystyczne. Jest to ró¿nica mia¿d¿¹ca!!!
Wszyscy narzekaj¹ równie¿, ¿e przyznanie dotacji z Unii jest obwarowane
mnóstwem biurokratycznych przepisów.
Okazuje siê jednak, ¿e wiêkszoæ tych
przepisów stworzyli polscy urzêdnicy. W
wypadku Olecka czas by by³o te¿ uprociæ sk³adanie wniosków. Z jednej strony bowiem zbyt komplikuj¹c procedurê
nara¿amy siê na miesznoæ np. przyznaj¹c kwotê kilkuset z³otych. Z drugiej
strony bior¹c problem: z wykazu organizacji, które nie dosta³y dotacji wynika
niezbicie, ¿e podczas sk³adania wniosków
nie dosz³o porozumienia. Natomiast decyzja co do z³o¿enia wniosku po terminie
jest oczywista. Ale i tutaj jest tzw. haczyk. Co zrobiæ z pieniêdzmi, które zosta³y? Je¿eli og³osiæ konkurs jeszcze raz to
dlaczego odrzucono wnioski z³o¿one po
terminie?
Nasuwa siê te¿ inna kwestia: czy niektóre cykliczne imprezy, które przyjê³y siê
i s¹ w pe³ni akceptowane przez mieszkañców nie nale¿y wpisaæ w kalendarz
imprez miejskich promuj¹cych nasz gród

i finansowaæ je z oddzielnych zadañ tak
jak Przystanek Olecko czy Spotkania
z folklorem? Takie imprezy jak Piknik
Harcerski z okazji Dnia Dziecka, Mistrzostwa Polski Nies³ysz¹cych w Biegach
Prze³ajowych, olecki miêdzynarodowy
turniej tenisowy dziewcz¹t, Ogólnopolski Turniej Tañca Towarzyskiego czy
Szkolne Spotkania z Melpomen¹ maja rangê
ogólnopolsk¹ a niektóre z nich ju¿ miêdzynarodow¹. Tak wiêc wpisuj¹c je do
bud¿etu miasta stworzymy wokó³ nich
atmosferê, która bêdzie nas promowa³a.
Jak wykaza³y wczeniejsze dowiadczenia  nie s¹ to kwoty du¿e, a przecie¿
wiêkszoæ z tych imprez ma sowich sta³ych sponsorów i tylko niektórym z organizatorów trzeba bêdzie nieznacznie
poziom pomocy i tak przecie¿ przyznanej
zwiêkszyæ. To tylko ruchy w projekcie
bud¿etu!
Tak wiêc ¿ycz¹c organizacjom pozarz¹dowym wiêkszych grantów z kasy miejskiej jak i dofinansowania bardziej sprawiedliwego dla dzia³añ kulturalnych koñczê
powy¿szy komentarz.
Bogus³aw M. Borawski

Urz¹d Miejski opublikowa³ listê organizacji pozarz¹dowych, które otrzyma³y pieni¹dze na realizacjê zadañ publicznych

Zadania publiczne 2007

Wprowadzenie do systemu finansowego samorz¹dów lokalnych mo¿liwoci
dofinansowania organizacji pozarz¹dowych
by³o krokiem rewolucyjnym i mo¿liwym
tylko po przemianach spo³ecznych jakie
nast¹pi³y w naszym kraju. Cieszy wiêc
fakt, ¿e samorz¹d nasz przyk³ada wagê
do tego typu finansowania zadañ publicznych. Z opublikowanego wykazu nie
wynika natomiast czy organizacje dosta³y pe³ne dofinansowanie i czy czêæ zadañ, które maj¹ wykonaæ zostanie po prostu
zredukowana. Z zarz¹dzenia wynika natomiast, ¿e tylko w wypadku upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji poprzez organizacjê
wydarzeñ kulturalnych i edukacyjnych
(punkt 4 zarz¹dzenia) w tym m.in. koncertów, wystêpów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw pozosta³o do
przyznania jeszcze oko³o 6 tysiêcy z³otych.
Rzuca siê w oczy znaczna dysproporcja
pomiêdzy funduszami przyznanymi na
kulturê fizyczn¹, a ró¿nego rodzaju dzia-
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Listy do redakcji
List do W³adz Miejskich
i Powiatowych za porednictwem
Tygodnika Oleckiego
Panie Burmistrzu, Panie Starosto,
Wysoka Rado Miejska i Wysoka Rado
Powiatu. Jako wyborca jestem bardzo
zniesmaczona Waszym udzia³em w niedzielnym Finale Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy 2007 w Regionalnym
Orodku Kultury Mazury Garbate w
Olecku.
W innych miastach Polski w³adze miast
stara³y siê pokazaæ z jak najlepszej strony i w ogóle pokazaæ siê. Odniosê siê
do licytacji, która odby³a siê tego dnia
o godz.19. Na palcach r¹k (10), mo¿na
by³o policzyæ udzia³ doros³ych w licytacji. Jaka w³adza, tacy mieszkañcy! Honor Rady Miejskiej uratowa³ Pan Jaros³aw Bagieñski, który czynnie uczestniczy³ w licytacji, natomiast Pani Maria
Dzienisiewicz uratowa³a honor Starostwa
Regionalny Orodek
Kultury w Olecku
Mazury Garbate
zaprasza dzieci na
ferie zimowe
z ROK MG
PROGRAM
12.02.2007 r. (poniedzia³ek)
10:00  projekcja filmowa D¿ungla, cena
biletu  2 z³
11:00  otwarte zajêcia taneczne (sala baletowa)
11:00  otwarte zajêcia teatralne dla dzieci
(sala na poddaszu; prowadzenie  Stanis³awa Nocznicka - aktorka scen warszawskich)
12:00  zajêcia muzyczne Spotkania z piosenk¹ (scena)
12:00  zajêcia plastyczne (galeria, I piêtro)
13.02.2007 r. (wtorek)
11:00  otwarte zajêcia taneczne (sala baletowa)
11:00  otwarte zajêcia teatralne dla dzieci
(sala na poddaszu)
12:00  zajêcia muzyczne Spotkania z piosenk¹ (scena)
12:00  zajêcia plastyczne (galeria, I piêtro)
14.02.2007 r. (roda)
10:00  projekcja filmowa Auta, cena biletu  2 z³
11:00  otwarte zajêcia taneczne (sala baletowa)
11:00  otwarte zajêcia teatralne dla dzieci
(sala na poddaszu)
12:00  zajêcia muzyczne Spotkania z pio-

tak¿e bior¹c udzia³ w licytacji.
Mówi¹, ¿e nasza olecka m³odzie¿ jest
z³a. Nie wszyscy. W niedzielê w aukcji
czyny udzia³ wziê³o wielu z nich. Chwa³a Im za to. Jestecie Super! Id¹c na godz.17.
mia³am nadziejê, ¿e zobaczê Pana Burmistrza, gdy¿ jego córka gra³a na klarnecie na rzecz WOP wraz z innymi uczestnikami zespo³u pod przewodnictwem Pani
Weroniki Kordowskiej. Nie mogê nie
pochwaliæ pracy Pani Renaty Dunaj i jej
zespo³u 6 i pó³. Wspania³a sztuka. Nie
trzeba koñczyæ szko³y aktorskiej lub teatralnej, aby co zrobiæ sobie, a przy okazji
inni mog¹ przyjemnie spêdziæ czas. Spektakl Portret Rodzinny pokaza³ nam, ¿e
niejednokrotnie to, czego szukamy daleko, jest obok nas. Aktorom-amatorom
gratulujê odwagi. Czekam na wiêcej.
Chcia³abym podziêkowaæ serdecznie
sztabowi WOP, wolontariuszom zbieraj¹cym datki, pracownikom ROKu i
wszystkim, którzy uczestniczyli w czymkolwiek podczas tego wyj¹tkowego jednego dnia w roku  Dnia Daru Serca.
Szczególne podziêkowania kierujê do

pewnego ma³¿eñstwa, które na aukcji zlicytowa³o spor¹ iloæ przedmiotów, a nawet
humorystycznie licytowali miêdzy sob¹.
Pani Katarzyna Fieæko uratowa³a honor
nauczycieli organizuj¹c dyskotekê i loteriê fantow¹ na rzecz WOP.
W szko³ach zebrano 1.231,22z³. Panie Burmistrzu, Panie Starosto i wszystkie zak³ady pracy na terenie Olecka i gminy
 proszê na przysz³y rok zorganizowaæ
zbiórkê chocia¿ po 1 z³ na rzecz WOP.
Nie mo¿esz, nie chcesz przyjæ na licytacjê czy te¿ na sztukê do kina za 5 z³ na
tak szczytny cel, wrzuæ w pracy 1z³ (choæ
za to teraz nawet chleba siê nie kupi).
Do Pana Redaktora TO natomiast mam
probê, aby na ³amach prasy og³osi³
mo¿liwoæ opisania przypadków udzielenia pomocy, uratowania ¿ycia przy
pomocy sprzêtu WOP mieszkañcom
miasta i gminy.
NIECH WASZE SERCA BÊD¥ HOJNE I NIECH MNO¯¥ SIÊ DO KOÑCA
WIATA I O JEDEN DZIEÑ D£U¯EJ.

senk¹ (scena)
12:00  zajêcia plastyczne (galeria, I piêtro)

towa)
11:00  otwarte zajêcia teatralne dla dzieci
(sala na poddaszu)
12:00  zajêcia muzyczne Spotkania z piosenk¹ (scena)
12:00  zajêcia plastyczne (galeria, I piêtro)

15.02.2007 r. (czwartek)
11:00  otwarte zajêcia taneczne (sala baletowa)
11:00  otwarte zajêcia teatralne dla dzieci
(sala na poddaszu)
12:00  zajêcia muzyczne Spotkania z piosenk¹ (scena)
12:00  zajêcia plastyczne (galeria, I piêtro)
19.02.2007 r. (poniedzia³ek)
10:00  projekcja filmowa Czerwony Kapturek  historia prawdziwa, cena biletu
 2 z³
11:00  otwarte zajêcia taneczne (sala baletowa)
11:00  otwarte zajêcia teatralne dla dzieci
(sala na poddaszu)
12:00  zajêcia muzyczne Spotkania z piosenk¹ (scena)
12:00  zajêcia plastyczne (galeria, I piêtro)
20.02.2007 r. (wtorek)
11:00  otwarte zajêcia taneczne (sala baletowa)
11:00  otwarte zajêcia teatralne dla dzieci
(sala na poddaszu)
12:00  zajêcia muzyczne Spotkania z piosenk¹ (scena)
12:00  zajêcia plastyczne (galeria, I piêtro)
21.02.2007 r. (roda)
10:00  projekcja filmowa Epoka lodowcowa II  Odwil¿, cena biletu  2 z³
11:00  otwarte zajêcia taneczne (sala bale-

Wyborca i mieszkanka Olecka
 nazwisko do wiadomoci Redakcji

22.02.2007 r. (czwartek)
10:00  spektakl teatralny (sala widowiskowa)
11:00  otwarte zajêcia taneczne (sala baletowa)
11:00  otwarte zajêcia teatralne dla dzieci
(sala na poddaszu)
12:00  zajêcia muzyczne Spotkania z piosenk¹ (scena)
12:00  zajêcia plastyczne (galeria, I piêtro)
23.02.2007 r. (pi¹tek)
10:00  projekcja filmowa Lassie, cena
biletu 2 z³
12:00  spektakl teatralny (sala widowiskowa)

Wariacje na temat wiêtego
Miko³aja wg Marka Pacyñskiego

&
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Listy do redakcji
Szanowny Panie Marku,
z ca³ym szacunkiem chcia³bym Panu
zwróciæ uwagê odnonie artyku³u ze strony
4. Tygodnika Oleckiego nr 3 pt. Postulaty radnych.
Otó¿ informacja zawarta na pocz¹tku tego artyku³u dotycz¹ca fotoradaru
jest zwyczajnie nieprawdziwa.
Sam zg³asza³em ten wniosek na ostatniej sesji, wiêc to do mojej wypowiedzi
siê Pan odnosi.
Otó¿ wyranie powiedzia³em, ¿e proponujê by Gmina Olecko razem z Powiatem Oleckim (b¹d oddzielnie  niewa¿ne kto i jak) zakupi³o fotoradar do naszego miasta (powiatu), jednak wyranie zaznaczy³em, ¿e pomys³ oddania fotoradaru policji jest z³ym pomys³em i proponujê po³¹czenie kupna tego fotoradaru
z byæ mo¿e powo³aniem w kolejnych
latach w Olecku Stra¿y Miejskiej, która

 jeli wyjani siê ustawa zezwalaj¹ca
na korzystanie przez Stra¿ Miejsk¹  bêdzie
z niego korzysta³a.
Doda³em te¿, ¿e pieni¹dze z pracy
fotoradaru w przypadku przekazania go
policji bêd¹ kierowane do KGP, a nie do
kasy miasta.
Mam wobec tego dwie proby:
1. Proszê o sprostowanie w kolejnym
wydaniu gazety.
2. Uprzejmie proszê o rzetelne przywo³ywanie wypowiedzi radnych (radzê korzystaæ z protoko³u z sesji).
Jednoczenie chcia³em poinformowaæ
Pana, ¿e jeli korzysta³ Pan z protoko³u
z sesji pisz¹c ten artyku³  i jeli z protoko³u wynika taka informacja, jak¹ Pan
przekaza³ mieszkañcom  wówczas zwrócê
siê do Przewodnicz¹cego Rady z wnioskiem a poprawkê w protokole. I wówczas to co napisa³em powy¿ej proszê
potraktowaæ tylko jako sprostowanie.
Z wyrazami szacunku
uwa¿ny czytelnik
Mariusz Mi³un

Od naczelnego:
Ta obszerna wypowied dotyczy jednego zdania, które poni¿ej cytujê: Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej radni zaproponowali, by wspólnie z powiatem
zakupiæ fotoradar dla oleckiej policji.
Nie mia³em w tym króciutkim sprawozdaniu opisywaæ Pañskiego pomys³u, bo
jest on jednym z kilkunastu dotycz¹cych tego tematu, które przewinê³y siê przez
trzy ostatnie kadencje Rady. Dla mnie Pana pomys³ jest oczywisty: jeli chcemy
kupiæ radar, to musimy powo³aæ stra¿ miejsk¹. Nie mamy stra¿y miejskiej, wiêc po
co mówiæ o kupnie radaru  chyba, ¿e chcemy go podarowaæ policji?
Wiêc za swoj¹ nierzetelnoæ przepraszam. Jednak chcia³bym, aby radni równie¿
okazali wiêcej realizmu w swoich propozycjach. Jak bêdziemy mieli stra¿ miejsk¹,
pomówimy o radarze dla niej.
Zapraszam równie¿ do pisania na naszych ³amach.
Z powa¿aniem Bogus³aw M. Borawski
Je¿eli chcesz otrzymaæ zwrot nadp³aty z
zeznania rocznego w miarê szybko i
bez ¿adnych dodatkowych op³at, z³ó¿
w urzêdzie skarbowym zg³oszenie aktualizacyjne:
- NIP-3  osoby fizyczne nie prowadz¹ce
samodzielnie dzia³alnoci gospodarczej,
- NIP-1  osoby prowadz¹ce samodzielnie
dzia³alnoæ gospodarcz¹
podaj¹c:
- aktualny numer rachunku bankowego(dostosowany do wymogów bankowoci elektronicznej  26 znaków),
- aktualne dane adresowe,
Nadp³aty zwracane bêd¹
najpóniej w ci¹gu 3
m-cy od daty z³o¿enia zeznania:
- przelewem na rachunek bankowy podatnika (najszybszy
zwrot nadp³aty),

- przekazem pocztowym (po pomniejszeniu o koszty zwrotu  art. 77b §4 Ordynacji Podatkowej),
- gotówk¹ w kasie banku.
Powy¿sze zg³oszenia nale¿y sk³adaæ w
US Olecko pokój nr 4 (parter) lub w
Punkcie Obs³ugi Podatników w Go³dapi.
Kwoty podatku wykazane w zeznaniu za
2006 r. nale¿y wp³acaæ do 30 kwietnia
2007 na rachunek bankowy
w NBP O/O Olsztyn
81 1010 1397 0010 4922 2300 0000

(V75104)

Podatniku!

Zygmunt Jan Prusiñski
POTURBOWANE
SKRZYD£A MYLI
(Literatura faktu)
Nie sposób nie zareagowaæ na takie
m¹droci. Tylko budowaæ cywilizacje, przy
tym nie zapominaæ o alejach ró¿, s¹ piêkne
 a jaki zapach ! Po³¹czenie wszystkich
spoiw, korzeni, uczuæ, to niczym innym
jest: Ogrodem Szczêcia. Aha, trawa zielona
te¿ musi byæ, po dwóch stronach drogi
do nieba. A po rodku ten id¹cy piechur, ostoja, na cokole wyryty napis: to
mêdrzec, filozof, myliciel.
I takim dla mnie jest drugi prezydent
w III RP, legendarny poza krajem Lech
Wa³êsa. Nazwisko to ma po ojczymie 
ma szczêcie ch³op, ¿e w ogóle ma nazwisko. Ile to ch³opów nie ma nazwisk...
Ale do rzeczy, w ostatnim spotkaniu we
czwartek (11.01.2007) w programie Tomasza Lisa Co z t¹ Polsk¹ s³ucham i
nie dowierzam, bo mêdrzec mówi, i to
jak mówi ! Jest niez³ym matematykiem, a
jak¹ ma bogat¹ wyobraniê w interpretacji, tylko do szkó³, do uniwersytetów
te teorie przenieæ:
Jeden procent mo¿na byæ esbekiem,
dziewiêædziesi¹t dziewiêæ procent... anio³em!
Ten anio³ to ju¿ mój pomys³owy
dodatek, ale jeli tak mówi prezydent
wszystkich robotników i ch³opów  przecie¿ nie inteligencji, bo jej nie ma, to znaczy
jak znaczy, ma absolutnie on racjê. Tylko nie wiem o kogo chodzi. Czy o tego,
który werbowa³, czy o tym, który by³
werbowany. No tu to ju¿ by³ chytry, nie
powiedzia³.
Ale przecign¹³ go m¹droci¹ niesamowity egzemplarz lewicy z lewicy, z
dawnego korzonka PZPR, to znaczy na
dzisiaj jaka poturbowana demokratycznie demokracja z Sojuszu, w skrócie: SLD
!!! Choæ na pewno obecny przewodnicz¹cy nie by³ w tej zbrodniczo-przestêpczej organizacji, mo¿e w m³odzie¿ówce
ZSMP, ale tak siê zachowuje i tak przemawia jakby by³ sekretarzem KC PZPR.
To chyba ma w genach. Jakie rozrodcze umi³owanie, mo¿e taki mia³ dom pe³en komunistycznych frazesów. Mo¿e w
jego domu na sta³e wisia³a czerwona
bandera z bia³ym go³¹bkiem z papieru.
Mo¿e i by³ w tym dziobku go³êbia domalowany s³ynny na ca³y wiat bolszewicki sierp i m³ot... Szkoda mi tego go³¹bka. Go³¹bek jest delikatny, dlaczego
towarzysze tak go poni¿ali... nie mieli serca,
oj nie mieli. Sierp to mo¿e nie by³ ciê¿ki
ale m³ot, na pewno.
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Zygmunt Jan Prusiñski
POTURBOWANE
SKRZYD£A MYLI (c.d.)
(Literatura faktu)

I taki w³anie na pocz¹tku XXI wieku, nagle wybucha jak wulkan i z gor¹c¹ law¹ zlewa siê ze swoj¹ inteligencj¹  a¿ mu tej inteligencji zazdroszczê,
i rzecze piewnym tenorem, maj¹c ten
(olej w g³owie), przepraszam, Olej-niczak
Wojciech tak:
W S³u¿bie Bezpieczeñstwa byli porz¹dni ludzie!
Niemo¿liwe! Sk¹d wiesz? Sk¹d o tym
wiesz liderze wyrafinowanej rozpusty. Ty,
Wojciechu, chyba biega³e na bosaka
po Stepach Mongolskich? By³e tam
na wakacjach? Bo ja tam by³em, ale takich m¹droci stamt¹d nie szeptam nawet
i do motyla i do komara. Sk¹d wiesz liczny,
¿e tam tylko porz¹dni pracowali? Co,
zagl¹da³e im do legitymacji tak oficjalnie? A pod zdjêciem pisa³o: Porz¹dny,
i ten porz¹dny, i ten nastêpny tak¿e
porz¹dny. Jeli tak, to w tych ubeckich budynkach byli tylko porz¹dni a na
ulicach nie byli porz¹dni. ZOMO te¿ by³o
porz¹dne, a jak¿e. Z bia³ymi pa³kami lata³o to po miecie i wywija³o na lewo na
prawo po g³owach robotników i ch³opów, inteligentów nie by³o jak pisa³em
na pocz¹tku, a szkoda.
I taki mêdrzec jest wicemarsza³kiem
! Gwoli sprawiedliwoci spo³ecznej, bo
jest taka sprawiedliwoæ spo³eczna, Olejniczak to niez³e zió³ko ! Olej Wojciecha
bia³y go³¹bku. Rzuæ w pierony to marsza³kowskie stanowisko w sejmie, zostaw
w tyle to SLD  bo tylko siê omieszasz,
oni wszyscy nie s¹ tego warci.
*

*

*

POLSKA DEUBEKIZACJA

Dajcie spokój tym go³¹bkom: Lech
jest zawsze Lechem, Wojciech jest
zawsze Wojciechem  tak jak pokrzywa bêdzie zawsze pokrzyw¹.
Bo tylko na Litwie zg³osi³o siê oficjalnie dwiecie tysiêcy agentów, a
ilu siê nie zg³osi³o?
Polska jest mniejsza od Litwy  a
mo¿e nie. Czy ja nie mogê byæ te¿
taki m¹dry mówi¹c o tym powa¿nie, jak Lech i Wojciech?
- Ilu jeszcze jest m¹drych w moim
kraju?
17 stycznia 2007 - Ustka

OG£OSZENIE

(K1601)

Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Olecku, ul. Zyndrama 4, 19-400 Olecko, og³asza przetarg nieograniczony ofertowy, pisemny na roboty dociepleniowe i pokrywcze dachów w budynkach mieszkalnych w Olecku: ul. Cicha 2 i 4, os. Nad
Leg¹ 7, os. Siejnik 3 oraz na roboty pokrywcze dachów: ul. Go³dapska 18, Nocznickiego 2 i 6, Kociuszki 16a, Wodna 5, al. Zwyciêstwa 39a, os. Siejnik 10.
Roboty dociepleniowe os. Siejnik 10.W ofercie nale¿y podaæ koszt l m2 pokrycia
dachowego i koszt l m2 docieplenia stropodachu. Oferty nale¿y z³o¿yæ do dnia
07.02.2007, do godz. 9:00 w sekretariacie Spó³dzielni Mieszkaniowej przy ul. Zyndrama
4.Otwarcie ofert nast¹pi 07.02.2007 r. o godz.10:00. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w biurze Spó³dzielni Mieszkaniowej przy ul. Nocznickiego 2, III piêtro, pokój nr 2, w godz. 7:00-15:00, nr telefonu (0...87 520 30 67).
Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Olecku zastrzega sobie prawo do uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków
prawnych i finansowych.
Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej w Olecku

OG£OSZENIE

(K1701)

Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Olecku, ul Zyndrama 4, 19-400 Olecko, og³asza przetarg nieograniczony ofertowy, pisemny na odmalowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Olecku przy ulicy:
- rodkowa 1a (trzy klatki schodowe);
- rodkowa l (I i III klatka schodowa oraz wiatro³ap klatki II).
Termin sk³adania ofert up³ywa dnia 07.02.2007 roku w sekretariacie Spó³dzielni, ul. Zyndrama 4 o godz. 9:00. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w
biurze Spó³dzielni, ul. Nocznickiego 2, III piêtro, pokój nr 2, w godz. 7:00-15:00.
Zastrzega siê prawo do uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyny
i bez winy ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej w Olecku

ZAPROSZENIE

NA

ZAWODY

SPORTOWE

ORGANIZATORZY:
- SKS KORAB przy Zespole Szkó³ Technicznych w Olecku
- MIEJSKI ORODEK SPORTU i REKREACJI w OLECKU
- OLECKIE TOWARZYSTWO SPORTU SZKOLNEGO
- POWIATOWE OLECKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE
CEL: popularyzacja halowej lekkiej atletyki
VI MISTRZOSTWA POWIATU OLECKIEGO SZKÓ£ PODSTAWOWYCH
w LEKKIEJ ATLETYCE W HALI - 7.02.2007. (roda) godz. 10.00
 hala Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku
Program zawodów:
Dziewczêta: 25 m, 300 m, 500 m, rzut pi³k¹ lekarsk¹ w ty³ przez g³owê 3 kg,
sztafeta 4x2 okr¹¿enia
Ch³opcy: 25 m, 300 m, 600 m, rzut pi³k¹ lekarsk¹ w ty³ przez g³owê 4 kg, sztafeta
4x2 okr¹¿enia.
Uczestnictwo: Startuj¹ uczniowie klas IV-V-VI (rocznik 1994-96). Ka¿da szko³a
ma prawo wystawiæ do ka¿dej konkurencji
jedynie po 3 zawodników, osobno ch³opWariacje na temat wiêtego
cy i dziewczêta. Zawodnik ma prawo star- Miko³aja wg Marka Pacyñskiego
tu w jednej konkurencji i sztafecie.
Nagrody: najlepsza szko³a w punktacji
dru¿ynowej otrzyma Puchar Burmistrza Olecka
 Wac³awa Olszewskiego; trzech najlepszych
w ka¿dej konkurencji otrzymaj¹ pami¹tkowe dyplomy.
UWAGA: Uczestnicy zawodów  na halê
mog¹ wejæ dopiero od godz. 9.45. Uczestników zawodów obowi¹zuje ca³kowity zakaz chodzenia po szkole. Uczestników obowi¹zuje obuwie sportowe na bia³ej podeszwie. ORGANIZATORZY nie ponosz¹ odpowiedzialnoci za rzeczy zaginione.
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JESTEM LEKARZEM, BY S£U¯YÆ LUDZIOM

Szanowni Czytelnicy, Mieszkañcy miasta Olecko
Z wielkim rozczarowaniem i przy- gruczo³ami wydzielania wewnêtrznego i
kroci¹ muszê stwierdziæ, i¿ zosta³am hormonami) oraz lekarz medycyny nazmuszona do tego, by publicznie sk³a- turalnej. Posiadam równie¿ wiele innych
daæ wyjanienia. Powodem jest arty- kwalifikacji, miêdzy innymi jako irydoku³ zamieszczony w G³osie Olecka nr log (specjalista zajmuj¹cy siê badaniem
50 (243) z 14-20 XII 2006 r., który têczówki oka) i akupunkturzysta. Wszystuderza bezporednio we mnie jako cz³o- ko to jest udokumentowane, ³¹cznie z
wieka, i w moje kwalifikacje jako leka- pozwoleniem na praktykowanie wy¿ej
rza. Jestem na wstêpie poznawania wymienionych dzia³alnoci wydane przez
Waszej kultury i jednej rzeczy nie mogê Ambasadê Polsk¹. Mam za sob¹ wielozrozumieæ, jak mo¿na w sposób anoni- letni sta¿ pracy w ró¿nych krajach i stamowy, jako czytelniczka, na ³amach ram siê swoj¹ wiedzê ustawicznie pog³êprasy kogo oczerniæ, podwa¿yæ jego biaæ.
autorytet, etykê zawodow¹? Przecie¿
Je¿eli chodzi o leki i zio³a, informujê,
w ten sposób mo¿na skrzywdziæ ka¿- ¿e leki pochodz¹ z polskich aptek (nadego, nawet najlepszego lekarza, urzêd- wet z Olecka), natomiast zio³a w wiêknika, przedsiêbiorcê czy po prostu pra- szoci pochodz¹ z polskich hurtowni lub
wego obywatela. Uwa¿am, ¿e najpierw od bezporednich dystrybutorów. S¹ to
nale¿a³oby wyjaniæ kwestie sporne i g³ównie produkty firm: Tristana (Niemwys³uchaæ drugiej strony, a nie od razu cy), Tiense (Chiny) oraz Mumio (Monbezpodstawnie negowaæ. Jednak oczy- golia). Produkty te s¹ dopuszczone do
wicie to tylko moje zdanie, byæ mo¿e sprzeda¿y na polskim rynku. Wszystkie
obcokrajowców mo¿na traktowaæ ina- preparaty posiadaj¹ opisany sk³ad oraz
czej.
proporcje i iloci sk³adników. Preparaty
Zanim przejdê do wyjanieñ, chcê zio³owe rozprowadzam osobicie, gdy¿
dodaæ, ¿e nie jestem znachork¹, lecz dla przeciêtnego pacjenta trudno by³olekarzem o dwóch specjalnociach: en- by do nich dotrzeæ, poniewa¿ sprzedaj¹
dokrynolog (specjalista zajmuj¹cy siê je ró¿ne firmy rozrzucone po ca³ej Pol-

sce. Kupujê je hurtowo (ze wzglêdów
ekonomicznych), nastêpnie porcjujê na
tygodniowe dawki lub na iloci potrzebne
do przeprowadzenia ca³ej kuracji. Równie¿
owe sporne kozie bobki oryginalnie
s¹ pakowane po 100 lub wiêcej sztuk.
Dlatego trudno by³oby mi sprzedawaæ
pojedyncze dawki wraz z oryginalnym
opakowaniem i ulotk¹. Ka¿demu, kto
pyta³ o sk³ad i pochodzenie leku zawsze udziela³am informacji. Dzi wiem,
¿e to jednak za ma³o. Byæ mo¿e przyczyn¹ jest równie¿ bariera jêzykowa, jednak z ka¿dym dniem mówiê coraz lepiej po polsku.
Uwa¿am, ¿e praca wszystkich lekarzy w Waszym miecie, kraju, czy na
wiecie jest bardzo trudna. Wymaga
wielu wyrzeczeñ i nauki przez ca³e ¿ycie. Mimo jednak, ¿e s¹ oni zwyk³ymi,
u³omnymi ludmi z w³asnymi problemami, nara¿onymi na ci¹g³¹ krytykê i
os¹dy, pewni b¹dcie Pañstwo jednego  wszyscy oni staraj¹ siê Wam
s³u¿yæ najlepiej, jak potrafi¹.
Koñcz¹c, chcia³abym w imieniu
wszystkich lekarzy podziêkowaæ pacjentom za zaufanie i jednoczenie zapewniæ, ¿e dla nas Cz³owiek zawsze bêdzie
najwy¿sz¹ wartoci¹.
Oyun Myagmar
(L11410/1)

Zderzenie
w okolicach Sedrank
W dniu 22.01.2007 r. w miejscowoci Sedranki oko³o godz.8.40
dosz³o do zderzenia dwóch samochodów  Nissan Micra i
Fiat Tiorino. Na zdjêciach - oleccy stra¿acy w akcji.
Fot. Archiwum PSP Olecko.

Wariacje na temat wiêtego
Miko³aja wg Marka Pacyñskiego
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NOWOÆ: MASA¯ CA£EGO CIA£A NA URZ¥DZENIU BODYROLL
Uk³ad limfatyczny podobny jest do
uk³adu ¿ylnego, ale brakuje mu takiego
motoru napêdzaj¹cego, jakim jest serce. W wiotkich naczyniach ch³onka p³ynie
tylko dziêki ró¿nicy cinieñ w organizmie. Dlatego tak ³atwo dochodzi do
jej zastoju, wystarczy siedz¹cy tryb ¿ycia
i unikanie gimnastyki. Skutkiem zaburzeñ w uk³adzie limfatycznym s¹ nie tylko
obrzêki, ale te¿ rozstêpy, cellulit, tr¹dzik ró¿owaty, przedwczesne starzenie
siê skóry i schorzenia wielu narz¹dów
wewnêtrznych.
Znaczna grupa chorób narz¹dów
wewnêtrznych jest powodowana zaburzeniami kr¹¿enia limfy. Celem masa¿u
jest usprawnienie kr¹¿enia ch³onki w uk³adzie limfatycznym, tj. od naczyñ ch³onnych w³osowatych do ujæ ¿ylnych.
Osi¹galne to jest w sposób mechaniczny
poprzez przepchniêcie ch³onki i udro¿-

nienie wêz³ów ch³onnych. Masa¿ ca³ego cia³a likwiduje i zapobiega zastojom
ch³onki i trwa oko³o godziny. Masa¿
czêciowy trwa ok. 30 minut
Regularny masa¿ poprawia cyrkulacjê energii w organizmie, przywracaj¹c
mu równowagê i witalnoæ, ³agodz¹c bóle
oraz zwiêkszaj¹c koncentracjê, co wp³y-

wa korzystnie na nasze samopoczucie
i wygl¹d . Urz¹dzenia typu Rollmasa¿
to idealny produkt nie tylko dla osób
prowadz¹cych siedz¹cy tryb ¿ycia i nara¿onych na stresy, ale dla wszystkich,
którzy chc¹ ¿yæ lepiej, zdrowiej i w zgodzie z natur¹.
Dzia³anie:
- aktywacja uk³adu limfatycznego
- wyszczuplenie sylwetki
- redukcja cellulitu i rozstêpów
- poprawa samopoczucia, odprê¿enie
- usuniêcie toksyn z organizmu
- stymulacja miêni dla osób nie mog¹cych lub nie lubi¹cych uprawiaæ
sportu
- poprawienie ukrwienia
Czas trwania/cena: masa¿ ca³ego cia³a,
1 godz.: 25,00 z³, w karnecie: 20,00 z³

NOWOÆ: BIE¯NIA W PODCINIENIU VACU WELLNES

Osoba poddawana zabiegowi spaceruje na bie¿ni znajduj¹cej siê w sferycznej kapsule. Na wysokoci pasa kapsu³a zostaje zamkniêta przy pomocy pasa uszczelniaj¹cego. W czasie
treningu w kapsule zostaje wytworzone podcinienie, co wywo³uje silne ukrwienie dolnych czêci cia³a wraz ze skór¹. Naturalnym nastêpstwem wzmo¿onego ukrwienia jest przyspieszona przemiana materii, a wiêc aktywacja wydzielania wolnych
kwasów t³uszczowych. Jednoczenie nastêpuje przyspieszona
regeneracja obszarów tkanek uszkodzonych z powodu niedokrwienia wywo³anego z³ym kr¹¿eniem. Dochodzi równie¿ do
aktywacji uk³adu limfatycznego.Stosowanie tej metody likwiduje podstawowe przyczyny powstawania cellulitu  le ukrwionej
i s³abej skóry oraz podskórnej tkanki ³¹cznej.
Z urz¹dzenia VACU WELLNESS mo¿e korzystaæ ka¿da do-

INDYWIDUALNE PROGRAMY ODCHUDZAJ¥CE
Oferujemy Pañstwu zestaw wyj¹tkowych zabiegów wyszczuplaj¹cych dostosowany do indywidualnych potrzeb. Ka¿dy zestaw tworzony jest z uwzglêdnieniem wymagañ danej osoby,
jej wieku, stanu zdrowia i iloci czasu jaki chce powiêciæ odchudzaniu.
W sk³ad zestawu mog¹ wchodziæ wg wyboru nastêpuj¹ce
zabiegi:
1. Masa¿ cia³a na urz¹dzeniu BODYROLL (dzia³anie opisane wy¿ej)
2. Bie¿nia w podcinieniu VACU WELLNESS (dzia³anie opisane
wy¿ej)
3. Sauna niskotemperaturowa na podczerwieñ INFRARED
4. Sauna sucha
5. Sauna parowa
6. Masa¿ sekwencyjny koñczyn dolnych BOA
7. Elektrostymulacja  pobudzanie wybranych miêni do pracy
za pomoc¹ elektrod
8. Masa¿ ss¹co rytmiczny rolk¹ z pompk¹ zasysaj¹c¹ fa³d skórny (brzuch, poladki, nogi)
9. Trening aerobowy na si³owni
Zapraszamy!
Dobierzemy pañstwu najbardziej odpowiednie zabiegi, rozpiszemy plan poszczególnych zabiegów, zaproponujemy dietê.

ros³a osoba zdolna do normalnego wysi³ku fizycznego.
Dzia³anie:
- polepszenie ukrwienia skóry i tkanki ³¹cznej
- aktywacja uk³adu limfatycznego
- aktywacja wolnych kwasów
t³uszczowych i ich spalanie (od
20 do 50 gramów t³uszczu w czasie jednego zabiegu)
- redukcja obwodu cia³a, likwidacja cellulitu
Czas trwania/cena: trening 30 min.:
25,00 z³; w karnecie: 20,00 z³

JEDYNA I NIEPOWTARZALNA OKAZJA
NA SPOTKANIE I TRENING Z

PIOTREM G£UCHOWSKIM
MISTRZEM WIATA W KULTURYSTYCE
26. stycznia 2007 r. (pi¹tek) godz. 14.00
tylko w Centrum Odnowy Biologicznej
i Rehabilitacji
GOLIAT
Dodatkowo:
- profesjonalne porady w zakresie treningu i doboru
od¿ywek
- szeroki wybór suplementów diety firmy OLIMP
- degustacja koktajli firmy OLIMP
UWAGA:
OBOWI¥ZUJE ZMIENNE OBUWIE SPORTOWE
LUB KLAPKI!
WSTÊP WOLNY
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Biskup Jerzy Mazur gociem LO
Dnia 15 stycznia 2007 r. W Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. J. Kochanowskiego
w Olecku goci³ biskup Jerzy Mazur.
Wizyta odby³a siê w bardzo przyjaznej,
wrêcz rodzinnej atmosferze. Najpierw nasz
serdeczny goæ zosta³ powitany przez
szanown¹ dyrekcjê LO- dyrektora Leszka Olszewskiego oraz pani¹ wicedyrektor Ninê Grodzk¹. Dalsza czêæ przebiega³a ju¿ na sali gimnastycznej. Licznie
zgromadzona m³odzie¿ powita³a biskupa
bardzo gor¹co. Mi³ym akcentem sta³a siê
tak¿e czêæ artystyczna przygotowana
przez reprezentantów wszystkich klas.

Wybory w LO

Dnia 19 stycznia 2007 roku w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. J. Kochanowskiego odby³y siê wybory do Oleckiej Rady M³odzie¿owej. Lista kandydatów
na to zaszczytne stanowisko liczy³a trzy miejsca. Najbardziej burzliw¹ kampaniê wyborcz¹ prowadzi³a Iwona
Szczodruch - uczennica klasy II d, której wychowawc¹
jest pani mgr El¿bieta Guziejko. Liderka zdoby³a 110
g³osów i tym samym zwyciê¿y³a. O w³os od wygranej
by³a Karolina D¹browska (klasa I c), która przekona³a
do swojej kandydatury 107 wyborców. Trzecie, zaszczytne
miejsce - bo te¿ na podium, zajê³a Barbara Baliñska z
klasy II d (66 g³osów).
Podsumowuj¹c, wybory odby³y siê bardzo sprawnie i bez ¿adnych zak³óceñ. Opiekunowie Samorz¹du
Szkolnego czuwali nad prawid³owoci¹ g³osowania. G³osy
oddawa³a m³odzie¿ ze wszystkich klas, a czy to by³
dobry wybór, to siê oka¿e. Iwono powodzenia!
Emilia Przemielewska

Fot. Józef Kunicki

Wspólne piewanie kolêd, przypomnia³o nam niedawn¹, wi¹teczn¹ atmosferê. Po krótkim przemówieniu dyrektora,
g³os zabra³ biskup J. Mazur. W swoim
wyst¹pieniu udzieli³ b³ogos³awieñstwa zarówno uczniom , jak i ca³ej Radzie Pedagogicznej. Mi³ym fragmentem wizyty
by³o podarowanie szkole pami¹tkowej
szopki oraz podzielenie siê ze wszystkimi op³atkiem.
Wizyta by³a swoistym spotkaniem
op³atkowym. Na pewno wzbogaci³a duchowo wiele osób znajduj¹cych siê na
sali. Jeszcze na d³ugo pozostanie w pamiêci, gdy¿ jest to ogromny zaszczyt i
wyró¿nienie dla naszej szko³y.
E.Przemielewska

!
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Seniorzy weso³o
bawili siê w wiêtajnie

20 stycznia, w wigiliê Dnia Babci i Dnia Dziadka oleccy
seniorzy z Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów bawili siê wietnie w Gminnym Orodku Kultury w wiêtajnie.

na by³o nie tylko potañczyæ przy bardzo sprzyjaj¹cych rytmach Jurka Dorosza (Banie MAZURSKIE?!), popiewaæ,
ale i z chwil¹ tzw. refleksji spotkaæ siê.
I wójtowa tamtejsza Janina Trusowa tam by³a i radny powiatowy z Gi¿ Janusz Hendzel tam niele podpiewywa³ i tañcowa³
oraz i seniorzy tamtejsi  Piktelowie itd. itp. Nie wszystkich
zd¹¿y³em zanotowaæ, bo to wiadomo, dlaczego...
Powita³a ich organizatorka spotkania  dyrektor orodka
Ewa Borzeñska.
W sali GOK-u spotkali siê olecczanie, zespó³ Korowód
ze wiêtajna oraz gocie z Wydmin  kabaret wyranie feministyczny Sabinianki. Wspólnie i weso³o seniorzy spêdzali
swoje wiêto.

Nie wiem dlaczego, ale w³anie tam, nie nad Leg¹, wed³ug
subiektywnego bardzo mnie, w ten karnawa³owy czas mo¿-

Najpierw by³y dzieciaczki tamtejsze, prowadzone batut¹ zmyln¹
J. Dorosza. Potem nadejsz³a wiekopomna chwi³a dla oleckowiaków  SENIORZY Oleckie Echo, prowadzonych wprawn¹
rêk¹ Pani Elwiry Tuchliñskiej - gra³o i piewa³o... Solo, jak
zwykle cudnie zapiewa³ Pan Henryk Reducha...
By³y te¿ konkursy, Pan Staszek Przedziecki, prezes oleckiego PZERiI wygra³ w nim bardzo porz¹dny sprzêt, bo... korkoci¹g.
O 21-ej - jak rozkaz st. sier¿anta w koszarach b. Ludowego
Wojska Polskiego (JW. 4808 Go³dap), zabrzmia³ sygna³ odwrotu  powrotu nad Legê, do Olecka.
Aha, by³a jeszcze wystawa Pani Ani Ba³dygi, dziesiêciorga dzieci. Tak, warto tam zajrzeæ do Galerii GOKiS-u...
Do spotkania rych³o, w serdecznym bardzo dla nas, oleckowiaków, wiêtajnowie, pani Ewo, têsknimy bardzo, o tak...
Tekst i fot. D. Josiewicz

"
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(V3801)

* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00 V79604
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79904
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V71110
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87520-12-88
V72209
* czêci u¿ywane do samochodów zagranicznych sprowadzam, tel. 0-600-377-469
K113
* Dembus, us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V3501
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.
(K31007)

RATY!

GLAZURA, terakota, drzwi,

V75307

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

* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V4109
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V4105
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V79504
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V79204
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V69907
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V78105
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V73607
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V75007
* KOMIS  meble zachodnie, Kopernika 10, tel. 0-608-519-199 V1113
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55

V72009
(V73008)

* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-39
K1501
* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury), tel. (087) 520-04-80
V71210

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (087) 520-31-32, sms 0-505-314-536
Pizza na zamówienie od 1200 do 2200 (niedziela od 1100)
Tel. (087) 523-00-43. Dowóz na terenie miasta  gratis!
PIZZERIA POD PAPUGAMI, Osiedle Siejnik

* Pomogê w nauce, przedmioty humanistyczne, tel. 0-503681-910.
L1201

Powiêkszenia zdjêæ archiwalnych czarno-bia³ych. Rodzinna fotografia technik¹ tradycyjn¹ i cyfrow¹, retusze, poprawianie ostroci itd. Negatywy, powiêkszenia.
Tel. 0-603-440-115
(L1301)

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V1602
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, (wjazd od
Zyndrama), tel. 0-606-756-380
K30509
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne

ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73
domowych
tel. (087) 520-27-89
(V2901)

kom. 0-660-422-476 badanie miêsa
* rosyjski: matura, korepetycje, t³umaczenia, tel. 0-503-681-900 K1201
* Ryby, SKLEP, Kociuszki 6. Tel. 0-605-192-330

K33304

* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L10404

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V78305
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K31106
* SOLARIUM, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V78415

SOLARIUM

 1 minuta 80 groszy
Czynne:
1000-2000
Plac Wolnoci 15A, tel. 0-509-994-334
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V76507
* Studio reklamy Best. Tel. (087) 520-62-57
V303

STUDIO PAZNOKCI - NATALIA

* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L602
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V77206

(K33404)

BIURO RACHUNKOWE

Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10
Poleca us³ugi:
- prowadzenia ksi¹g rachunkowych
- ewidencji podatkowych (PIT, CIT, VAT)
- ewidencji pracowniczych, ZUS
- sporz¹dzania biznes planów, wniosków kredytowych
Tel. (087) 520-36-55, (087) 520-44-98, kom. 0-600-273-713

k2okna@vp.pl

(V72908)

* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K103
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
K30707
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L901
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V79804
* BIS studio reklamy, ul. Kamienna 1A, tel. 0-87-520-42-42 V73408
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L8308

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

(V73108)

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

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

(V3001)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V78205)

* Alkohole wiata, sklep TOMEK, konkurencyjne ceny,
plac Wolnoci 24, tel. 0-87-520-23-02
K30109

* modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel.
0-87-520-32-10
L78405
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V1902

(75207)

(V1401)

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

(V3101)

US£UGI

#

US£UGI C.D.
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US£UGI

Sklep rybny

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

US£UGI POGRZEBOWE

Konkurencyjne ceny!

(V79304)

wie¿e ryby morskie i s³odkowodne, wyroby z ryb

BARKA

Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
(V4001)

(wejcie od ul. S³owiañskiej),

tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
CZYNNE CA£¥ DOBÊ
Za³atwiamy wszystkie formalnoci.

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

(V79404)

* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K352
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2252
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L1001
* transport, tel. 0-508-192-094
V76517
* transport betonu, 6 m. szeciennych, tel. 0-604-514-845V71819
* transport wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel. 0-604514-845
K71809
* transportowe  bus, Mercedes, 2 tony, tel. 0-608-519-199 V1103

(K30407)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V3301

OG£OSZENIA DROBNE
KUPIÊ

* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
* domek, tel. 0-606-756-380

L11304
L8009

PRACA
* dowiadczona ksiêgowa zatrudni siê na dwa dni w tygodniu, tel. 0-509-382-995
L402
* praca w firmie kosmetycznej, atrakcyjne zarobki, tel.
0-609-600-338
K30607
* poszukujê ksiêgowej, tel. 0-507-077-359
L303
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L9007
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-31-32 L203

SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L1101
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L701
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L103
* bojler Galmet, rabat do 15%, tel. 0-87-520-22-33
L801
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L8408
* czêci u¿ywane do samochodów zagranicznych sprowadzam, tel. 0-600-377-469
L502
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L11104
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K503
* lokal, tel. 0-606-756-380
L8109
* lokal, 70 m.kw. ul. Sk³adowa, tel. 0-885-441-703
K703
Mieszkania w budowie jedno- i dwupokojowe, tel. (087)
520-21-60 (do 1500), 0-604-456-732.
(V72109)
* rower górski, dzieciêcy, stan bardzo dobry, tel. 0-601-152454
K15723
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359 L11204
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L7509
WYNAJEM
* gara¿ do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa, tel. 0-509-706-400 V3401
* gara¿e do wynajêcia na busa, 25 m.kw, 50 m.kw. , Mazurska, wjazd 2,7 metra wysokoci, tel. 0-509-706-400
K603
* Limuzyny Lincoln Towcar na luby i inne okazje
do wynajêcia, tel. 0-501-358-370
(V108)
* lokal do wynajêcia, Winiowa, 60 m.kw., tel. 0-606-286-713K1001
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L9606
* poszukujê dwupokojowego mieszkania do wynajêcia, tel.
0-510-799-380
K1101
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L10101
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L9406

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewskip

Olecko, Aleje Lipowe 3

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 800-1800

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA

(V70610)

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

L

Rozpoczêcie
kursu

5

lutego

tel. 520-23-36

$
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Kalendarz imion
23 stycznia
Fernandy, Marii, Mariki, Rajmundy, Wrocis³awy
Fernanda, Ildefonsa, Jana, Klemensa,
Rajmunda, Seweriana, Wrocis³awa, Zelmy
24 stycznia
Eryki, Felicji, Mileny, S³awy
Chwaliboga, Chwalibora, Felicjana, Feliksa, Franciszka, Rafa³a, Roberta, Tymoteusza
25 stycznia
Dolores, Elwiry, Gabrieli, Ireny, Katriony, Tacjany, Tatiany, Tiny, Tycjany
Jana, Mi³osza, Mi³owita, Paw³a, Tacjana
26 stycznia
Lutos³awy, Normy, Pauli, Pauliny, Wandy
Emanuela, Lutos³awa, Micha³a, Polikarpa, Przybys³awa, Roberta, Skarbimierza,

Skarbimira, Teodora, Tworzymira, Tymoteusza, Tytusa
27 stycznia
Angeli, Angeliki, Anieli, Ilony, Ingrid
Jana, Jerzego, Juliana, Lotara, Przemys³awa, Przybys³awa
28 stycznia
Agnieszki, Amalii, Amandy, Anieli, Armandy, Berty, Kariny
Augusta, Augustyna, Jana, Juliana, Karola, Krzesis³awa, Lecha, Leszka, Piotra,
Radomira, Rogera, Tomasza, Walentego, Walerego, Waleriusza,
29 stycznia
Boles³awy, Gildy, Hanny, Iny, Konstancji,
Salomei, Zdzis³awy
Franciszka, Józefa, Micha³a, Walerego,
Waleriana, Zdzis³awa, Zenona

JAN GWALBERT H. PAWLIKOWSKI
Urodzi³ siê 13 lipca 1891 roku w
Medyce. Zakochany w górach i w Zakopanem dobrze pozna³ Tatry i Podhale, wietnie mówi³ gwar¹ podhalañsk¹.
W 1917 zorganizowa³ na Kalatówkach
zawody narciarskie, których jednoczenie by³ uczestnikiem (zjazd i skoki). Zbudowa³ tam skoczniê narciarsk¹, jedn¹ z
pierwszych w Tatrach. W 1919 roku wst¹pi³
do Wojska Polskiego, gdzie by³ m.in.
instruktorem w Kompanii Wysokogórskiej Brygady Strzelców Podhalañskich.
Uczestnik kampanii wrzeniowej 1939. Po
wojnie zamieszka³ w zakopiañskim Domu
pod Jedlami. Mimo postêpuj¹cej choroby reumatycznej zajmowa³ siê pisar-

stwem. Wspó³pracowa³ z Muzeum Tatrzañskim, by³ konsultantem filmów oraz
autorem scenariuszy o tematyce podhalañskiej i tatrzañskiej. By³ te¿ cz³onkiem Komisji Nazewnictwa TPN.
Zmar³ w Zakopanem 26 stycznia 1962
roku, pozostawiaj¹c bogat¹ spuciznê literack¹. Jego na pó³ baniowa powieæ
o wietrze halnym Bajda o Niemrawcu
to jedno z czo³owych dzie³ literatury tatrzañsko-podhalañskiej. Natomiast saga
rodu góralskiego Cisonie stanowi w
nowszej literaturze polskiej jedn¹ z najwybitniejszych pozycji ukazuj¹cych psychikê
ch³opsk¹ (nie tylko góralsk¹).

Nieprawd¹ jest, ¿e.....

Dobre rady nie s¹ z³e

antybiotyki staja siê nieskuteczne jeli
chory pije alkohol.
Alkohol nie os³abia dzia³ania wiêkszoci antybiotyków ani nie wchodzi z nimi
w reakcje wywo³uj¹ce niekorzystne objawy. Trzeba pamiêtaæ jednak, ¿e wysokoprocentowe trunki nie sprzyjaj¹ powrotowi do zdrowia.

Wariacje na temat wiêtego
Miko³aja wg Marka Pacyñskiego

Ocet i sól mog¹ konkurowaæ z niejednym rodkiem chemicznym - czyszcz¹, wybielaj¹, dezynfekuj¹... A co najwa¿niejsze - s¹ ekologiczne i tanie. Do
domowych porz¹dków wybieramy sól
mia³k¹, by nie zarysowaæ delikatnych
powierzchni odwie¿anych przedmiotów.
Ocet pozwala odwie¿yæ np. stare
g¹bki. Wk³adamy je na kilka godzin do
roztworu wody z octem (5 ³y¿ek octu na
l litr wody).
Nieprzyjemne zapachy w lodówce
zlikwidujemy, przecieraj¹c jej wnêtrze
octem. Tak¿e woñ ryb i cebuli zniknie,
gdy deskê do krojenia umyjemy ciereczk¹
zwil¿on¹ octem.
Przepocone ko³nierzyki dobrze jest
przed praniem przetrzeæ lekko octem, a
dopiero potem wrzuciæ do pralki.
Pozosta³oci i lady po twardej wodzie usuwamy ciereczk¹ zamoczon¹ w
occie. Pozostawiamy na pó³ godziny i

Przys³owia
i powiedzenia
 Dziadek ukocha, babka utuli i wnet siê
wnusia rozczuli. (23 stycznia)
 Dziadek z pola, babcia ze wsi, oboje
siê razem zeszli. (23 stycznia)
 Dziadka kochamy, gdy z nim bywamy.
(23 stycznia)
 Poma³u, dziadkowie, skaczcie, bo ma³o
w torebeczkach macie. (23 stycznia)
 Prêdzej dziad orzech zgryzie, ni¿ upart¹ babê przeprze. (23 stycznia)
 Szlachcic z dziada pradziada. (23 stycznia)
 ladem za dziadem, a Bóg dopomo¿e.
(23 stycznia)
 Wprowadzi³ go na dziadków ogródek.
(23 stycznia)
 Zgubi³ dziad torbê  nie p³aka³, znalaz³
 nie skaka³. (23 stycznia)
 Kiedy Pawe³ (25 stycznia) siê nawróci,
zima na wspak siê odwróci.
 Ju¿ pierwszego Franciszka (29 stycznia), patrz, gdzie jaja ma liszka.

Nasz przepis
Nasz przepis
Koktajl mleczny
600 ml mleka
5 dojrza³ych bananów
1/2 ³y¿eczki kakao
1 ³y¿ka cukru pudru
1/2 ³y¿eczki cynamonu
bia³ko
czerwone cukrowe pere³ki do dekoracji
4 s³omki
Roztrzepujemy bia³ko i za pomoc¹
pêdzelka zwil¿amy nim brzegi czterech
szklanek. Posypujemy je pere³kami.
Mleko miksujemy wraz z czterema
pokrojonymi bananami i cukrem pudrem. Przelewamy je do szklanek. Ostatniego banana obieramy i kroimy w
plasterki. Nadziewamy je na cztery s³omki
lub drewniane patyczki, które wk³adamy
do szklanek. Kakao mieszamy z cynamonem i oprószamy banany oraz wierzch
koktajlu.
sp³ukujemy:
drzwi od kabin prysznicowych, dzbanki
i wazony, gdzie czêsto przetrzymujemy
wodê itp.
Aby pozbyæ siê kurzajki, nale¿y na³o¿yæ kilka razy papkê z soli lub watkê z
octem, a zgin¹. Wypróbowane!

Koty...

s¹ wra¿liwe na cz¹steczki azotu i unikaj¹ miejsc, w których one wystêpuj¹.

%
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Listy
ze Shrewsbury

Grzegorz Leoñczuk

8 stycznia 2006

Pozytywnym dowiadczeniem z Anglii jest to, czego siê mo¿e Polak nauczyæ
z ich jêzyka. Oto jest on pokojowy i pe³en
szacunku.
Anglik nie powie: Nie zgadzam siê z
Panem! Pan siê myli! Co za pogl¹dy?
jak czêsto chcia³by rzuciæ lub rzuca w
oponenta co bardziej krewki Polak, czy
S³owianin ogólnie. Anglik powie. It is
not quite the way I see it...  to niezupe³nie to, w jaki sposób ja to widzê
Pozytywni w jêzyku, a wiêc maj¹
z tego mniej k³opotów w ¿yciu. Pomiêdzy sob¹. U¿ywaj¹ wiêcej dobrych s³ów,
nawet na okrelenie sytuacji ma³o dobrych. Oto drugi przyk³ad, z kursu powrotu do nauczycielstwa, jaki rozpocz¹-

³em w ubieg³ym czerwcu w Robert Owen
Learning Academy ja, nauczyciel historii z Polski, ze sta¿em rocznym ze szko³y
spo³ecznej w Olecku - dodajmy dla czytelnika oleckiego. Pewna pani, chyba
wicedyrektor szko³y w Hereford opowiada
jak traktowaæ uczniów, jakie problemy
wychowawcze oni tu w Anglii sprawiaj¹. ¯e nie wolno biæ, ¿e mog¹ byæ aroganccy, ¿uæ gumê, ¿e trzeba tê gumê
zabraæ. Umiecha siê. Uczniowie, szko³a
to jej ¿ywio³. Lubi to i kocha.
Opowiada, jak wa¿ne jest, by nauczyciel mia³ swoj¹ osobowoæ, ¿eby ona siê
odznacza³a, ¿eby jego przedmiot wyk³adany, lekcje z nim, by³y t¹ osobowoci¹
nacechowane. Bez urowni³owki wiêc,
odwrotnie. ¯eby stosowaæ indywidual-

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

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

(V2701)

noclegi w warunkach schroniskowych. Nale¿y zabraæ ze
sob¹ swój piwór i ewentualnie materac (karimatê).
Miejsc wystarczy na pewno
wszystkim, wiêc nie bawmy
17 lutego 2007
siê w rezerwacjê...
- 17:00 Projekcja filmowa
Projekcje filmowe
- 17:30 Laureat konkursu O lad
Bêd¹ to przede wszyst- 18:30 Tomasz Lewandowski
kim dokumentalne filmy na- 20:00 Czerwony Tulipan
krêcone przez nasz¹ m³odzie¿,
Wszystkie koncerty i filmo- zrzeszon¹ wokó³ projektu Arwe projekcje odbêd¹ siê w sali chiwici Pó³nocy. Nie zabrakwidowiskowej Gminnego Cen- nie te¿ krótkich form fabutrum Kultury i Sportu w Kowa- larnych. Naprawdê  nie ma
lach Oleckich.
siê czego obawiaæ, wszystNoclegi
kie materia³y s¹ bardzo inWszystkim przyjezdnym, a teresuj¹ce.
nie wymagaj¹cym apartamentoWystawy
wych komfortów, zapewnimy
Wystawa rysunku i grafiki Wies³awa Bo³tryka. HuWariacje na temat wiête- mor i przewrotnoæ  niektóre
go Miko³aja wg Marka
prace zwi¹zane bezporednio
Pacyñskiego
lub nie, z zim¹ i nasz¹ imprez¹.
Atrakcje
Wspania³e wyroby wêdliniarskie, pieczywo, babka
i kiszka ziemniaczana, pierogi, kartacze  wszystko prosto z naszej lokalnej kuchni, masarni, piekarni...
Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
GRÜNLAND
Szkó³karzy Polskich

ne metody radzenia sobie. A dyrekcja
poprze, oczywicie. ¯e im uczniowie nie
sprawiaj¹ k³opotu. Jest kodeks zachowania w klasie. Uczniowie maj¹ mundurki,
bo tu jest wszêdzie ten dobry obyczaj,
zniszczony w Polsce, ¿e dzieci i m³odzie¿
chodz¹ w mundurkach, od razu jest to
porz¹dniejsze, jakie bardziej uroczyste,
odwiêtne. Bo nauka jest odwiêtna, jest
wiêtem zdobywania wiedzy, przynoszenia
do domu coraz wiêcej, dojrzewania jako
osoba posiadaj¹ca wiedzê.
Pani wicedyrektor w pewnej chwili
mówi o jakiej klasie, konkretnej, przy
okazji mówienia o trudnych dzieciach. I
wyczuwam, z dzieciakami z tej klasy nauczyciele mieli, oj... ¯e to wymaga³o...
Spodziewam siê gromów.
Zamieram, przyczajony w sobie na
okrelenia, jakie padn¹ o tej m³odzie¿y...
A ona mówi, ¿e mia³a kiedy pewn¹ klasê, która nie by³a jaka szczególnie ³atwa... I to jest to.
Grzegorz Leoñczuk

Adam Siemieñczyk
Rysunki:
Wies³aw B. Bo³tryk

AFORYZMY

 Jak siê odbiæ od podwójnego dna?
 Jestem dnem? Ale... ale podwójnym.
 Czy lewica mo¿e walczyæ o prawa?
 Znosi³ przeciwnoci losu. By zostaæ kustoszem w ich muzeum.
 Zaprzecza³. Zak³amywa³. Za wszê.
 Jak pion moralny mo¿e osi¹gn¹æ odpowiedni poziom?
 Pó³g³ówek nie powie - Co dwie g³owy to nie jedna.
 ¯e go skopalimy?! A co siê robi z kopalni¹ informacji?
 Na polu do dzia³ania nie s³ychaæ k³ótni o miedze.
 Nawet ciany maj¹ uszy. Sk¹d tylu niewys³uchanych?
 Globalizacja sp³aszcza.
 Nieprzebieraj¹cy w rodkach szczególnie ceni¹ sobie pó³rodki.

&
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K¹cik szachowy (21)
Garri Kasparow

(ur. 13_kwietnia 1963 roku w Baku jako
Garri Weinstein)  szachista rosyjski ormiañskiego pochodzenia, mistrz wiata w
latach 1985-1993, obecnie najsilniejszy
szachista na wiecie.
Pocz¹tki kariery
Kasparow zainteresowa³ siê szachami bardzo wczenie, za przyczyn¹ swoich rodziców, którzy dawali mu do rozwi¹zania problemy szachowe. Gdy mia³
dwanacie lat, zmar³ jego ojciec. Pierwszym sukcesem Kasparowa na arenie
miêdzynarodowej by³ wystêp w turnieju
arcymistrzowskim w Banja Luce w 1979
roku. Szesnastoletni Kasparow zosta³
wys³any na ten turniej przez pomy³kê,
poniewa¿ w Rosyjskiej Federacji Szachowej
pomylono tê imprezê z turniejem juniorów. Kasparow osi¹gn¹³ w tym turnieju
wynik rankingowy 2595 punktów, dziêki
czemu bardzo szybko awansowa³ na licie rankingowej FIDE. W nastêpnym roku
zdoby³ tytu³ mistrza wiata juniorów,
wygrywaj¹c turniej mistrzowski w Dortmundzie.
Wschodz¹c¹ gwiazdê szachów szybko dostrze¿ono i zaczêto upatrywaæ w nim
kandydata na nastêpnego mistrza wiata. Kasparow musia³ najpierw wygraæ cykl
meczów pretendentów. Pierwszym przeciwnikiem w meczach pretendentów by³
Aleksander Bielawski, którego Kasparow
pokona³ zadziwiaj¹co ³atwo. Kolejnemu
meczowi zagrozi³a polityka. Kasparow mia³
spotkaæ siê z Wiktorem Korcznojem w
Pasadenie (Kalifornia), który po emigra-

cji ze Zwi¹zku Radzieckiego by³ najsilniejszym nieradzieckim szachist¹. Ówczesna
sytuacja miêdzynarodowa, a zw³aszcza
wzrost napiêcia pomiêdzy ZSRR i USA
spowodowa³y, ¿e mecz siê nie odby³ i
Kasparowowi grozi³a dyskwalifikacja.
Korcznoj rozwi¹za³ trudn¹ sytuacjê w
sposób wielkoduszny i zgodzi³ siê na
powtórzenie meczu w Londynie. Mecz
zakoñczy³ siê zwyciêstwem Kasparowa.
W meczu fina³owym Kasparow zmierzy³ siê ze wskrzeszonym Wasilijem Smys³owem, który doæ niespodziewanie wygra³
pó³fina³ z Robertem Huebnerem. Smys³ow
by³ siódmym mistrzem wiata w 1957 roku.
W latach osiemdziesi¹tych jego wola walki
w znacznym stopniu by³a ju¿ ograniczona. Dla m³odego Kasparowa by³ ³atwym
przeciwnikiem i ostatecznie m³odzieniec
z Baku zwyciêsko zakoñczy³ cykl eliminacji.
Mecz o mistrzostwo wiata
Mecz w 1984 roku pomiêdzy Kasparowem a Anatolijem Karpowem by³ najbardziej kontrowersyjnym meczem o mistrzostwo wiata w historii. Regulamin
meczu nie ogranicza³ liczby rozegranych
partii, grano do szeciu zwyciêstw. Karpow rozpocz¹³ mecz w doskona³ej formie,
po dwunastu partiach mia³ cztery wygrane i ¿adnej przegranej. Spodziewano siê
szybkiego pogromu Kasparowa 6:0 w co
najwy¿ej osiemnastu partiach. Jednak
Kasparow dzielnie stawia³ opór, remisuj¹c siedemnacie kolejnych partii. Karpow
wygra³ nastêpn¹ i by³ ju¿ o krok od wygrania ca³ego meczu. Nast¹pi³a kolejna
seria remisów, a¿ w koñcu Kasparow
wygra³ trzydziest¹ szóst¹ partiê. Karpow,
o dwanacie lat starszy od swego opo-

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
F kupiê
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nenta, wygl¹da³ ju¿ na kompletnie wyczerpanego, w niczym nie przypomina³
zawodnika, który rozpocz¹³ mecz seri¹
zwyciêstw. W kilku nastêpnych partiach
Kasparow odniós³ dwa zwyciêstwa. Po
piêciu miesi¹cach zmagañ, przy stanie 5:3
dla Karpowa, mecz zosta³ przerwany przez
prezydenta FIDE Florencio Campomanesa i uznany za nierozstrzygniêty. Przerwanie meczu wzbudzi³o spore kontrowersje.
Na konferencji prasowej Campomanes
t³umaczy³ swoj¹ decyzjê trosk¹ o stan
zdrowia zawodników, jednak obaj uczestnicy meczu wyra¿ali chêæ do kontynuowania meczu. Szczególnie Kasparow
uwa¿a³ siê za pokrzywdzonego, poniewa¿
mimo niekorzystnego stanu meczu poczu³
siê faworytem, uzyska³ psychiczn¹ przewagê nad Karpowem i w drugiej fazie meczu
gra³ pewniej od przeciwnika. Dziennikarze komentowali decyzjê Campomanesa
jako ko³o ratunkowe rzucone Karpowowi. Jedn¹ z konsekwencji przerwanego
meczu by³a nieskrywana wrogoæ Kasparowa wobec Campomanesa, która zaowocowa³a w 1993 roku secesj¹ Kasparowa
z FIDE. Nastêpny mecz o mistrzostwo
wiata odby³ siê w 1985 roku. Regulamin
meczu zosta³ zmieniony. Liczba partii zosta³a ograniczona do dwudziestu czterech.
Zdobywca 12,5 punktu wygrywa³ mecz.
Remis w meczu oznacza³ obronê tytu³u
przez aktualnego mistrza, Karpowa. Kasparow udowodni³, ¿e wiele nauczy³ siê
podczas poprzedniej batalii. Chocia¿ mecz
mia³ wyrównany przebieg, kilka spektakularnych zwyciêstw w Obronie sycylijskiej przynios³o sukces Kasparowowi.
Zosta³ on trzynastym mistrzem wiata w
szachach. Tytu³ zdoby³ w wieku 22 lat,
czym pobi³ dotychczasowy rekord Michai³a
Tala, który by³ o rok starszy detronizuj¹c w 1960 roku Michai³a Botwinnika.
Marta & Czes³aw Spisak
I TURNIEJ Z CYKLU GRAND PRIX
Zapraszamy na turniej, który odbêdzie siê w dniu 27 stycznia 2007r. (sobota) o godz. 9.00 w Gimnazjum nr 2 w Olecku,
przy ul. S³owiañskiej 1, w sali nr 27 (wejcie od boiska). Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie
7 rund  kojarzenie komputerowe. Tempo gry P-15 (15 minut dla ka¿dego zawodnika na rozegranie ca³ej partii)
Wpisowe: seniorzy  10z³, juniorzy
do 18 lat  5z³, juniorzy do 12 lat  0z³.
Nagrody: I - 60z³, II - 50z³, III - 40z³,
IV - 30z³, V-20z³. W zale¿noci od liczby uczestników nagrody mog¹ ulec zwiêkszeniu! Wszelkie dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem tel.
0-600-446-356.
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Olecka Liga Pi³ki No¿nej Halowej
Wyniki z 20 stycznia:
 Drink TEAM  EKIPA 1:8 (0:5); bramki:
Szymon Bojarski  Micha³ Wasilewski 2, Marcin Jegliñski 2, £ukasz Gierak 2 i Rados³aw G¹siorowski 2.
 Drink TEAM - FC Gi¿e 5:3 (5:2); bramki:
Robert Ratuszny 2, Tomasz Tomczyk
i Maciej Konrad 2  Hubert Brodowski, Jacek Marciniak i Mariusz Makowski.
 Joga BANDITO  EKIPA 0:3 (0:1);
bramki: Micha³ Wasilewski, Marcin Jegliñski i Mariusz Jegliñski.
 GALAKTIKOS  BIANCONERI 0:6
(0:3); bramki: Wojtek Koz³owski 2, Karol
Koz³owski i Piotr Klimaszewski 3.
 FC Gi¿e  EKIPA 2:8 (0:3); bramki:
Adrian Hanc i Mariusz Makowski Marcin Jegliñski 2, Adam Pu³ecki 2, Radek
G¹siorowski 2 i £ukasz Gierak 2.
 GALAKTIKOS - Joga BANDITO 3:10
(3:4); bramki: Patryk Witusik 2 i Tomasz Zubowicz  Kamil Sowa 2, Kamil Pratko 2, B³a¿ej Tusznio 4 i Micha³
M³ynarczyk 2.
 GALAKTIKOS  EKIPA 1:8 (1:5);
bramki: Tomasz Zubowicz  Marcin
Jegliñski 3, £ukasz Gierak 2, Radek G¹siorowski, Micha³ Wasilewski i Adam
Pu³ecki.
 TSV Victory - Joga BANDITO 8:3
(2:2); bramki: Filip Judycki 2, Dominik Ga³¹zka 2, Krzysztof Czuper, Marcin Rudziewicz, £ukasz Senkowski I
£ukasz Aleszczyk  Kamil Pratko, Dawid
Raducha i B³a¿ej Tusznio.
 TSV Victory - EKIPA 5:2 (3:1); bramki:

Artur Pajewski 2, Kamil Jurewicz, £ukasz Senkowski i Marcin Rudziewicz
 £ukasz Gierak i Marcin Jegliñski.
 Liderzy Hamasu  EKIPA 8:9 (3:7);
bramki: Pawe³ Sadowski, Marcin Pietraszewski 2, Adam Konopko 2, Karol
Ska³ka 3  Marcin Jegliñski 3, Micha³
Wasilewski 3 i £ukasz Gierak 3.

FERYJNA LIGA KOSZYKÓWKI
Organizatorzy:
- Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Olecku
- Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w
Olecku
- Oleckie Towarzystwo Sportu Szkolnego
zapraszaj¹ wszystkich fanatyków koszykówki do udzia³u w feryjnej Lidze Koszykówki.
TERMIN: 3  5 luty 2003.
MIEJSCE: Hala Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Olecku, ul. Kociuszki 29.
Skrócony regulamin
- Dru¿yny graj¹ w sk³adzie 3 osobowym
( plus rezerwowi).
- Zawodnicy ca³y czas graj¹ w jednej
dru¿ynie.
- Czas gry w eliminacjach 2x10 min, w
finale 2x15 min.

- Ka¿da dru¿yna wystêpuje w jednolitych strojach.
- Wpisowe do turnieju  15 z³ od dru¿yny.
System gier
System uzale¿niony od iloci zg³oszonych dru¿yn.
ZG£OSZENIA
Zg³oszenia dru¿yn przyjmuje organizator do dnia 3.02.2003 do godz. 9.00.
w hali LO w Olecku p.p. Krystyna
Stasiak, Krzysztof Suchocki, Wojciech
Pilichowski lub do dnia 31.01.2003. w biurze
MOSiR Olecko.
Pierwsze mecze rozpoczynaj¹ siê 10.00.
w poniedzia³ek 3.02.2003.
Nagrody:
I miejsce  puchar Dyrektora LO Olecko
II miejsce  puchar Dyrektora MOSiR
Olecko

oraz 21 stycznia:
 Belfers - Bu³a i Spó³a 6:3 (1:1); bramki: £ukasz Dêbski 3, S³awek Jarmo³owicz 2 i Tomasz Karniej  Piotr Klimko i Rafa³ Rant 2.
 Liderzy Hamasu - FC Gi¿e 7:1 (3:0);
bramki: Karol Ska³ka, Adam Konopko
2, Marcin Pietraszewski 2, Pawe³ Sadowski i Daniel Bogdanowicz  Rados³aw Houbowicz.
 BIANCONERI - Bu³a i Spó³a 8:4 (5:1);
bramki: Wojtek Koz³owski 2, Piotr Klimaszewski 2, £ukasz Ja³owski, Marcin Drê¿ek 2 i Karol Koz³owski  Piotr
Klimko 2, Rafa³ Rant i Tomek Parfieniuk.
 Belfers - Liderzy Hamasu 4:6 (2:4);
bramki: Robert Smyk, Kamil Szarnecki, Adam Wyszyñski i £ukasz Dêbski
 Pawe³ Sadowski 3, Karol Ska³ka 2 i
Adam Konopko.
 Liderzy Hamasu - Bu³a i Spó³a 5:3
(3:1); Marcin Pietraszewski, Adam Konopko, Pawe³ Sadowski, Karol Ska³ka
i Daniel Bogdanowicz  Rafa³ Rant 2 i
Piotr Klimko.

 Drink TEAM - Liderzy Hamasu 2:3
(1:1); bramki: Tomasz Tomczyk i Szymon Bojarski  Adam Konopko 2 i
Karol Ska³ka.
 Belfers - BIANCONERI 5:2 (2:0);
bramki: Jacek Matwiejczyk 2, Wies³aw
Bukpa, Kamil Szarnecki i £ukasz Dêbski  Wojtek Koz³owski 2.
W klasyfikacji króla strzelców nadal prowadzi z 24 trafieniami do bramki
przeciwników Wojciech Koz³owski przed
Marcinem Jegliñskim (EKIPA) - 17
i Karolem Ska³k¹ (Liderzy Hamasu) 13 goli.
Tabela Ligi:
1. TSV Victory
9 24 53:26
2. EKIPA
10 24 56:21
3. The Belfers Olecko 7 18 36:20
4. BIANCONERI
9 18 63:34
5. Liderzy Hamasu
9 18 52:48
6. Joga BANDITO
6
9 37:26
7. Bu³a i Spó³a
8
7 32:36
8. Dynamo TEAM
7
6 16:55
9. GALAKTIKOS
8
4 20:53
10. Drink TEAM
7
3 18:36
11. FC Gi¿e
8
0 20:52
Kolejno: miejsce, nazwa zespo³u, liczba
rozegranych spotkañ, punkty zdobyte,
stosunek goli zdobytych do straconych.
Nastêpna tura gier 28 stycznia br.
(niedziela) od godz. 11.00:
 11.00. GALAKTIKOS - Drink TEAM
 11.30. Joga BANDITO - Bu³a i Spó³a
 12.00. GALAKTIKOS - Dynamo TEAM
 12.30. TSV Victory - BIANCONERI
 13.00. Drink TEAM - Bu³a i Spó³a
ben
III miejsce  puchar Przewodnicz¹cego
OTSS
UWAGA: najlepsi koszykarze zg³oszeni bêd¹ drog¹ internetow¹ do szerokiego zaplecza oczekuj¹cych do gry w
NBA.

Wariacje na temat wiêtego
Miko³aja wg Marka Pacyñskiego
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Pamiêtnik znaleziony
w kaftanie bezpieczeñstwa
DZIEÑ 239
Ale mija nam ten Nowy Rok. Niby nic, a trzy tygodnie
zlecia³y... szast, prast i ju¿. I ju¿ cz³owiek starszy o te 21 dni.
Ale czy m¹drzejszy? No, mo¿e bardziej dowiadczony. Mimo,
¿e istnieje przekonanie, ¿e z wiekiem cz³owiek m¹drzeje, to ja
mylê, ¿e niewiele jest w tym prawdy. Po prostu robi siê bardziej uparty i to, co mo¿na nazwaæ m¹droci¹, jest zwyczajnym uporem os³a. Czêsto przez sam upór w³asnego zdania nie
przyjmuje do wiadomoci, ¿e co siê zmieni³o. Ale od razu
nazywaæ to m¹droci¹? Czêsto oprócz wieku m¹droæ wi¹¿e
siê z siwymi w³osami. I te¿, jeli bêdziemy kierowaæ siê porównaniami do zwierz¹t, to koz³y powinny byæ najm¹drzejszymi ze zwierz¹t. Czyli kozio³ symbolem m¹droci. Innym zwierzêcym symbolem m¹droci jest sowa. To ciekawe, bo wg
ornitologów jest to jeden z g³upszych ptaków. To, ¿e kto
siedzi z szeroko otwartymi oczami i m¹drze i w milczeniu
rozgl¹da siê wokó³ nie oznacza wielkiej m¹droci. Zazwyczaj
milczenie jest tylko prób¹ ukrycia tego, ¿e przy otwarciu ust
mo¿emy us³yszeæ g³upoty. Ale to tylko tak na marginesie. Bo
ja na przyk³ad nie czujê, by ostatnie trzy tygodnie co zmieni³y. Jak przegl¹dam wiadomoci, to mam wra¿enie, ¿e wszystko normalnieje. Upór w³adzy nad materi¹ UK£ADU zaczyna
przewa¿aæ. Cz³owiek czytaj¹c np. wyniki sonda¿y dotycz¹ce
zmian w Polsce w prawie, szkolnictwie, gospodarce itd. a¿
otwiera oczy ze zdziwienia. Ka¿da zmiana jest popierana, zauwa¿ana i dobrze przyjmowana. Wrêcz s³ychaæ oklaski. Wzrasta
zaufanie do s¹downictwa, policji, ekonomii, gospodarki. Co
do zaufania do rz¹dz¹cych nie jest ani lepiej, ani gorzej. W³adzê zawsze okrela siê le. Tylko jak po³¹czy siê to co siê
dzieje z w³adz¹ to nawet najwiêksi malkontenci musz¹ przyznaæ, ¿e dokonuje to w³anie ta nielubiana grupa. To jest
zupe³nie normalne: nie lubimy tych, którym co siê udaje.
Mamy tendencjê do szukania drugiego dna. Taki ju¿ nasz
folklor. Nie podoba siê nam, ¿e by³ego premiera i pe³ni¹cego
obowi¹zki prezydenta Warszawy ustawia siê na czele jednego z najwiêkszych polskich banków. Bo co? Bo nie ma dowiadczenia w bankowoci. No tak... problem. Ale przejrza³em sobie jak to drzewniej bywa³o w Polszcze. I proszê:
stanowiska w bankach, spó³kach skarbu pañstwa itd. obsadzano kolegami partyjnymi nie maj¹cymi pojêcia nawet czym
siê te instytucje zajmuj¹. I jako ci sami co dzi krzycz¹ o
kolesiach wtedy nie mieli wobec tego przeciwwskazañ. A
jak to zrobiæ by nadal kolesie zajmowali te stanowiska i byli
nieusuwalni? Proste! Po prostu wprowadza siê zapis, ¿e obejmuj¹cy dane stanowisko musi mieæ kilkuletni¹ praktykê i dowiadczenie w danej dziedzinie... i przypadkowo czas dowiadczenia trwa tyle co kadencja na sto³ku. Proste. Po up³ywie
kadencji niewielu jest chêtnych do tego sto³ka maj¹cych dowiadczenie na takim stanowisku czy funkcji. To jest po prostu samoograniczenie siê danej grupy do w³asnego i zamkniêtego krêgu. Wielki krzyk, ¿e Prezesem NBP (no, tym od
podpisywania banknotów) jest cz³owiek z partii. Uuuu... jaki
to wielki problem! Zapomnia³ wó³ jak cielêciem by³... A cilej
Szefem Partii jak obejmowa³ tê prezesurê. Wtedy to nie by³o
problemem. Wielki problem te¿, ¿e to nie profesór. Spoko,
dam sobie rêkê uci¹æ, ¿e w ci¹gu najbli¿szych lat kadencji
przybêdzie nam najpierw doktór, a potem profesór ekonomii.
Dlaczego wystêpuje tak wielki opór materii w opozycji?
Dlatego, ¿e wiele zmian wprowadzanych przez w³adzê wytr¹ca argumenty przeciwnikom. To rzeczywicie mo¿e wkurzaæ.

W³adza chce deubekizacji... I tu jest wielki problem dla opozycji.
Jak by nie chcieli  to musz¹ to poprzeæ i pomóc znaleæ
rodek dla stworzenia takiego prawa, by bandytom w mundurach odebraæ ich przywileje finansowe. Niestety, po 1989
roku trzeba by³o zrobiæ nie weryfikacjê, a STALINIZACJÊ
ludzi z SB! Zg³upia³em? Nie. Nie chodzi o fizyczn¹ likwidacjê
pracowników SB, ale o likwidacjê ich mo¿liwoci i dojæ. Chodzi tylko o prawo powoduj¹ce natychmiastowe odsuniêcie
SB od biurek, szaf, dokumentów. W ci¹gu jednej nocy wydane zosta³oby polecenie o nie wpuszczanie pracowników SB
do ich biur. Bezprawie? Niemo¿liwe? Sk¹d¿e, mo¿liwie i ca³kowicie zgodne z prawem. Przecie¿ co takiego wydarzy³o siê w
czerwcu 1992 roku. W ci¹gu jednej nocy wprowadzono prawo zamykaj¹ce biura dla wielu ludzi z rz¹du Olszewskiego.
Nawet nie mogli zabraæ swoich prywatnych rzeczy! Odes³ano
je im do domu w pud³ach... po kilku tygodniach. Gdyby wprowadzono to samo dla SB-eków  to w ci¹gu jednego dnia
wówczas rozwi¹zanoby wiele dzisiejszych problemów wielu
ludzi.
Nie tak dawno przecie¿ dokonano identycznego posuniêcia. Przy likwidacji wywiadu wojskowego. Kilkuset pracowników tej firmy mia³o anulowane przepustki do biura i nie mog³o nawet zabraæ rzeczy prywatnych. Wszystko to w celu
apobie¿enia wyciekowi dokumentów. Tak jak to siê sta³o podczas
weryfikacji SB-eków. Ci wiedz¹c, ¿e s¹ na wylocie, zaopatrzyli siê w wybrane strony dokumentów, które okaza³y siê w
przysz³oci lepszym papierkiem ni¿ wype³nione kupony totolotka. Wiêc trzeba by³o doprowadziæ do tej stalinizacji i
dokonaæ egzekucji mo¿liwoci i uk³adów dla tej grupy ludzi.
Jak dzi przygl¹dam siê ¿yciu znanych mi Sbeków, to siê
naprawdê dziwiê, sk¹d u takich ludzi  TAKIE MO¯LIWOCI! le... powinienem po prostu napisaæ, ¿e siê nie dziwiê.
PAC

Ziemia
poetów

Micha³ Ba³ucki
Zimowym wieczorem

Na mlecznym niebie blady ksiê¿yc siedzi,
Jak jezuita, gdy s³ucha spowiedzi,
Nachyli³ g³owê i ciekawie s³ucha,
Co grzeszna ziemia szepce mu do ucha.
Ziemia, dewotka i stara grzesznica,
W niegowy r¹bek ustroi³a lica
I taka smêtna by³a, taka bia³a,
Tak pokutnica piêknie wygl¹da³a,
¯e ksiê¿yc roli zapomnia³  i pani¹
Zamiast spowiadaæ  zapatrzy³ siê na ni¹.

