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Zaufaj trochê wiêcej ludziom,
a zmniejsz¹ siê Twoje lêki.
Joseph Fohat
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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

23 padziernik 2007 r.

Wybory do Sejmu i Senatu RP
na terenie gminy Olecko

Frekwencja w g³osowaniu do Sejmu i Senatu RP na terenie
gminy Olecko wynios³a 45,38 %. W trzynastu Obwodowych
Komisjach Wyborczych dzia³aj¹cych na terenie gminy Olecko
pracowa³o 116 osób. Praca przebiega³a sprawnie i bez zak³óceñ.
Najwiêcej g³osów z olecczan kandyduj¹cych w wyborach
do Sejmu RP otrzymali Marian wierszcz (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwoæ)  1112 g³osów i Edward Jan
Adamczyk (Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego)  796 g³osów.
Drugi pod wzglêdem iloci g³osów wynik na licie nr 20,
tj. Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica i Demokraci
SLD+SDPL+PD+UP, mia³ Marcin Czekay  otrzyma³ 228 g³osów.
Wyniki g³osowania w podziale na komitety na s. 8.

Ods³oniêcie pomnika
Fot. Boles³aw S³omkowski
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Cena 1,40 z³

wiêto Latawca 2007

Zespó³ Szkó³ Spo³ecznych STO zaprasza do udzia³u w Wielkim
Konkursie na Najpiêkniejszy Lataj¹cy Latawiec.
Wszystkich chêtnych zapraszamy!!!
Pokaz po³¹czony z konkursem odbêdzie siê 10 listopada
2007 roku o godzinie 12.00. Miejsce  teren nad jeziorem
Oleckie Wielkie na Szyjce.
Powo³ane przez organizatorów jury najpierw oceni wygl¹d
latawców, a w nastêpnej kolejnoci ich zdolnoæ do lotu. Latawce, które nie wzbij¹ siê w powietrze i nie utrzymaj¹ w nim
co najmniej 5 minut, nie zostan¹ sklasyfikowane. Ka¿dy z uczestników bêdzie mia³ piêæ minut na start latawca od chwili zg³oszenia go do lotu. Latawce musz¹ byæ wykonane samodzielnie
(nie mog¹ byæ kupione).
Zg³oszenia do udzia³u w Konkursie przyjmowane bêd¹ do
9 listopada do 14.00 w sekretariacie Zespo³u Szkó³ Spo³ecznych STO przy ul. M³ynowej 8 lub telefonicznie pod w godzinach pracy szko³y (tel. 0-87-520-24-18 .
Zawody mog¹ zostaæ prze³o¿one na dzieñ nastêpny w wypadku
bezwietrznej pogody lub opadów deszczu.
Dla latawców, które zajm¹ trzy pierwsze miejsca przewidziano cenne nagrody rzeczowe. Wszyscy, którzy wezm¹ udzia³
w zawodach, otrzymaj¹ pami¹tkowe dyplomy.
Oprócz pokazów organizatorzy przewiduj¹ inne atrakcje.
Sponsorzy: Zespó³ Szkó³ Spo³ecznych, Wydawnictwo Wir
Sponsor medialny: Tygodnik Olecki.

Relacjê z uroczystoci powiêcenia i ods³oniêcia pomnika
papie¿a Jana Paw³a II w Olecku zamieszczamy na s. 4.

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

NOWOÆ W OFERCIE

welurowe dekoracje samoprzylepne
na cianê, drzwi, meble
 szeroka gama kolorów i wzorów
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

(V64601)

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

(V62603)

MAJSTER

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

Sesja Rady Miejskiej

TANKUJESZ U NAS,

ZBIERASZ

RODZICU!!!

PUNKTY BONUSOWE
NA DARMOWE MYCIE
STACJA PALIW Rarytas

ul. E³cka 4

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

(V53708)

NAJTANIEJ W MIECIE

wydajemy karty rabatowe!

(V51809)

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

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

(L19103)

Informacji udzieli³a
starszy stra¿ak Katarzyna Jegliñska

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

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V57006)

 10 wrzenia o 14.47 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Monetach.
 10 wrzenia o 14.47 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z restauracji przy placu Wolnoci.
 11 wrzenia o 0.17 dwa zastêpy JRG PSP
oraz jeden OSP wiêtajno w Pietraszach
usuwa³y skutki wypadku drogowego.
 11 wrzenia o 9.30 jeden zastêp OSP Kowale
Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Lakielach.
 11 wrzenia o 11.05 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo os z domu
mieszkalnego w Kowalach Oleckich.
 11 wrzenia o 17.07 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ skutki kolizji z jezdni szosy
E³ckiej.
 12 wrzenia o 8.30 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu mieszkalnego w wiêtajnie.
 12 wrzenia o 10.47 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo os z domu
mieszkalnego w wiêtajnie.
 12 wrzenia o 16.31 jeden zastêp OSP
G¹ski usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Wólce Kijewskiej.
 13 wrzenia o 14.00 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Kleszczewie.
 14 wrzenia o 9.38 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
 14 wrzenia o 12.54 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z jezdni w Golubkach skutki wypadku drogowego.
 14 wrzenia o 13.24 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca
sanitarnego.

Zapraszam do udzia³u w XIII Sesji
Rady Miejskiej w Olecku, która odbêdzie siê w dniu 26 padziernika 2007
roku (pi¹tek) o godzinie 13.00 w sali
konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w
Olecku.
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku
obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci
w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej o dzia³aniach podejmowanych
w okresie od ostatniej sesji.
5. Analiza owiadczeñ maj¹tkowych.
6. Analiza dzia³alnoci Urzêdu Miejskiego w wietle dotychczasowych kontroli w 2006 roku.
7. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Wnioski radnych i Komisji Rady.
9. Uwagi i wnioski So³tysów i Przewodnicz¹cych Rad Osiedli dotycz¹ce projektów uchwa³.
10. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Oleckiemu na realizacjê zadania finansowanie dzia³alnoci Warsztatu Terapii Zajêciowej w 2008 r.;
b) udzielenia dotacji celowej Powiatowi
Oleckiemu;
c) wyboru ³awników  dwa projekty uchwa³;
d) ustalenia liczby nowych licencji na
wykonywanie transportu drogowego
taksówk¹ w 2008 roku;
e) przyjêcia rocznego programu wspó³pracy na 2008 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi
podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoæ
po¿ytku publicznego;

f) przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu po³o¿onego przy
ulicy Parkowej w Olecku;
g) przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany czêci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych czêci miasta Olecka obejmuj¹cych tereny po³o¿one w s¹siedztwie
torów kolejowych pomiêdzy drogami
wyjazdowymi do wiêtajna i Gi¿ycka,
tereny przyleg³e do drogi wyjazdowej
w kierunku E³ku, teren przy ul. Wojska Polskiego, teren miêdzy ulicami
Kasprowicza, Rzenick¹, Kociuszki i
targowic¹, teren przy skrzy¿owaniu ulic
Al. Zwyciêstwa i Kociuszki, tereny
przyleg³e do ulic Wiejskiej i Lenej, teren
po³o¿ony w s¹siedztwie osiedla mieszkaniowego Lesk oraz tereny w s¹siedztwie jeziora Oleckie Wielkie;
h) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
sportowo-rekreacyjnego nad jeziorem
Oleckie Wielkie w Olecku;
i) op³aty targowej;
j) op³aty miejscowej,
k) podatku od rodków transportowych;
l) podatku od nieruchomoci;
³) zmiany bud¿etu gminy na 2007 rok.
11. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy .
12. Zamkniêcie obrad sesji.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Karol Sobczak

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 Kaperski
 Piotr Klejment
 Adam Malinowski
 Mariusz Naruszewicz
 Jan Ociepka
 Marcin Rojek

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)
Zapraszam na XI Sesjê Rady Powiatu
w Olecku w dniu 25 padziernika 2007
roku (czwartek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
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 Komisji Sta³ych Rady.
7. Realizacja zadañ kompetencyjnych
Starosty w zakresie ochrony rodowiska, gospodarki wodnej i lenictwa
za okres 9 miesiêcy 2007 roku.
8. Ocena funkcjonowania Powiatowego
Zarz¹du Dróg, stan przygotowañ do
okresu zimowego.
9. Ocena funkcjonowania Poradni Psy-

Wypadek budowlany

17 padziernika oko³o 12.40 z rusztowania z wysokoci pi¹tego piêtra remontowanego szpitala spad³ pracuj¹cy tam
dwudziestoszecioletni Pawe³ K. Zosta³
przewieziony do szpitala w Suwa³kach.
Nie odzyskawszy przytomnoci zmar³ tego
samego dnia wieczorem.

Po¿ar

Do gronego po¿aru dosz³o w lakierni
Zak³adów Stollar. Na skutek zwarcia
instalacji elektrycznej w skrzynce rozdzielczej powsta³a iskra, która spowodowa³a samozap³on i wybuch. Po¿ar gasi³o
piêæ jednostek stra¿y po¿arnej. Straty
wyceniono na oko³o 500 tysiêcy z³otych.

chologiczno-Pedagogicznej w Olecku
za rok 2006/2007.
10. Sprawozdanie z dzia³alnoci Spó³ki
OLMEDICA oraz Samodzielnego Publicznego Zespo³u Zak³adów Opieki
D³ugoterminowej za 9 miesiêcy 2007r.
11. Analiza owiadczeñ maj¹tkowych
12. Podjêcie uchwa³:
a) w sprawie wyra¿enia stanowiska o
przebiegu drogi ekspresowej Via Baltica,
b) uchylaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia Powiatu Oleckiego do wojewódzkiego projektu pn. Platforma 112
 równoæ szans obywateli Unii Europejskiej w dostêpie do ratownictwa,
c) w sprawie okrelenia zadañ, na które
przeznacza siê rodki Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych,
d) w sprawie zmian bud¿etu powiatu na
rok 2007.
13. Wnioski i owiadczenia radnych.
14. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania,
interpelacje i wnioski radnych.
15. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski
Komisji Sta³ych Rady.
16. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
17. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marian wierszcz

Zatrzyma³ siê
na radiowozie

Do niecodziennego, nawet jak dla
policjantów, zdarzenia dosz³o 20 padziernika oko³o 23.35 na drodze we Wronkach. Na stoj¹cy radiowóz najecha³ traktor. Kieruj¹cy nim czterdziestopiêcioletni
Wies³aw F. by³ pijany. Nie uda³o siê
stwierdziæ iloci alkoholu we krwi, gdy¿
zatrzymany nie mia³ si³y dmuchn¹æ w
tzw. balonik. Alkomat wykaza³ jedynie
1,5 promila. Od sprawcy st³uczki pobrano
krew do dalszych badañ.

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

Dy¿ury aptek
(L18203)

XI Sesja Rady Powiatu

W 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.

ELF

 23-28.10.2007r.,
ul. Kolejowa 15
 29.10.- 4.11.2007r.,
ul. Zielona 35

!
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OLECKI TERMINARZ

Wystawy sta³e
 8.00  15.00  wystawa malarstwa Zbigniewa Felixa P³awskiego pt. Melancholia miejsca, Galeria Prawdziwej Sztuki
im. A. Legusa, plac Wolnoci 22.
 galeria Wies³awa Bo³tryka  Armii Krajowej (zaplecze)  Wystawa malarstwa W. £ukasik, grafika W. B. Bo³tryk, fotografia T. Kosiorowski, rzeba K. Puchalskiej.

23 padziernika (wtorek)
17.00  Katyñ, film  kino ROK Mazury Garbate
19.30  Katyñ, film  kino ROK Mazury Garbate
24 padziernika (roda)
14.00  up³ywa termin zg³oszeñ do udzia³u
w konkursie wiêto Latawca
25 padziernika (czwartek)
13.00  Sesja Rady Miejskiej  Ratusz
26 padziernika (pi¹tek)
17.00  Twarda sztuka, film  kino ROK
Mazury Garbate
27 padziernika (sobota)
8.00-14.00  bezp³atne badania diagnostyczne samochodów, stacja kontroli
pojazdów Auto-Beka, ul. E³cka 2
12.00  wiêto Latawca,
14.00  Czarni Olecko  Polonia Pas³êk,
mecz pi³ki no¿nej IV ligi
17.00  Twarda sztuka, film  kino ROK
Mazury Garbate
28 padziernika (niedziela)
14.00  Czarni Olecko  Tytan £ynkiejmy, mecz pi³ki no¿nej klasy B seniorów (mecz wyjazdowy)
17.00  Twarda sztuka, film  kino ROK
Mazury Garbate
31 padziernika (roda)
* up³ywa termin zg³oszeñ w konkursie
modelarskim na mistrzowskie wykonanie
samolotu North American P-51 Mustang
3 listopada (sobota)
14.00  Czarni Olecko  Mamry Gi¿ycko, mecz pi³ki no¿nej IV ligi (mecz wyjazdowy)
8 listopada (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Kolejowa 32,
(Starostwo)

(L15807)

ul. Armii Krajowej 24

MARKOWE CIUCHY W DOBREJ CENIE

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

(V63003)

"
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Relacja z uroczystoci powiêcenia
i ods³oniêcia pomnika
papie¿a Jana Paw³a II w Olecku

16 padziernika, w 28. rocznicê wyboru kardyna³a Karola
Wojty³y na Stolicê Piotrow¹, w Olecku dosz³o do ods³oniêcia
i powiêcenia pomnika papie¿a Jana Paw³a II. Najpierw jednak ksi¹dz biskup Jerzy Mazur, ordynariusz dokona³ nadania imienia Wielkiego Polaka i powiêcenia tablicy patrona w
Zespole Zak³adów Opieki D³ugoterminowej w Jakach ko³o
Olecka.
Jeszcze przed msz¹ wiêt¹ w kociele pw. NMP monta¿
s³owno-muzyczny przedstawili uczniowie Szko³y Podstawowej nr 3 w Olecku im. Jana Paw³a II.
stawi³ historiê budowy pomnika.
- Dziêkujê przede wszystkim radnym Rady Miejskiej w
Olecku, którzy jeszcze w kwietniu 2005 roku po odejciu
papie¿a podjêli uchwa³ê o budowie tego pomnika. Kolejne
s³owa podziêkowania kierujê do autorki projektu pomnika
- pani Anny Drozd-Tutaj oraz darczyñców tego dzie³a 
mówi³ do zebranych w kociele na wzgórzu Burmistrz Olecka.
Ju¿ przy spi¿owym pomniku dosz³o do przeciêcia dwóch
wstêg: bia³o-czerwonej i bia³o-¿ó³tej. Dokonali tego ks. biskup Mazur, ks. infu³at £agód oraz Burmistrz W. Olszewski i
Starosta S. Ramotowski. Ordynariusz e³cki powiêci³ te¿ spi¿owy postument.

Potem zaczêto sk³adaæ wieñce i wi¹zanki kwiatów. Bardzo
okaza³y wieniec, z³o¿ony z bia³ych, czerwonych i ¿ó³tych kwiatów
z³o¿y³ jako jeden z pierwszych pose³ Jerzy Antoni Gosiewski.
Na koniec imprezy monta¿ s³owno-muzyczny zaprezentowa³y dzieci z SP 1 Olecko, a w finale poezje Karola Wojty³y
zapiewali cz³onkowie Lubelskiej Federacji Bardów.
Tekst: Dariusz Josiewicz
Fot. Boleslaw S³omkowski i Józef Kunicki

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
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

(V60504)

Goci celebry przywita³ gospodarz uroczystoci, ksi¹dz infu³at
Edmund £agód, wród nich Burmistrza Olecka Wac³awa Olszewskiego, Starostê Oleckiego Stanis³awa Ramotowskiego,
pos³a Jerzego Antoniego Gosiewskiego, senatora Jerzego
Szmita oraz delegacje zagraniczne: z Wi³kawiszek na Litwie i
Drohobycza na Ukrainie. Ponadto we mszy w. uczestniczy³y
poczty sztandarowe szkó³ oleckich, kombatantów, NSZZ Solidarnoæ, ZHP, policji i stra¿y po¿arnej.
Celebrê prowadzi³ sam ksi¹dz biskup Mazur, który piêknie
w homilii podsumowa³ dokonania naszego papie¿a.
- W Olecku nie tylko spi¿ bêdzie symbolizowa³ naszego
papie¿a-Polaka  zaznaczy³ ks. infu³at £agód. - Mamy te¿
widoczne oznaki ludzkiego mi³osierdzia w naszym miecie:
jest hospicjum, noclegownia dla osób bezdomnych, warsztaty terapii zajêciowej, wietlice dla dzieci z rodzin patologicznych, prowadzone przez Akcjê Katolick¹, prê¿nie dzia³aj¹ce zespo³y Caritas  doda³ infu³at.
Ju¿ po zakoñczeniu mszy w. przewodnicz¹cy Spo³ecznego Komitetu Budowy Pomnika burmistrz W. Olszewski przed-

#
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Listy do redakcji
Decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomoci dotyczy podatku,
którego wysokoæ ustalana jest corocznie. Wymiar dokonywany jest w I kwartale roku przez w³aciwych terytorialnie
urzêdników samorz¹dowych. Moje uwagi
dotycz¹ roku 2005 i 2006, poniewa¿ pierwotne decyzje w tych sprawach okaza³y siê nie ca³oroczne.
Jak wynika z pisma z dnia 4.12.2006r.,
znak FN 31106-6/06 podpisanego przez
Burmistrza Wac³awa Olszewskiego, w dniu
5.09.2005 r. organ podatkowy otrzyma³
kilka tysiêcy zawiadomieñ o zmianie od
1 lipca 2005 r., opartych na wykazach
zmian gruntowych z dnia 23.05.2005 r.
Te kilka tysiêcy zawiadomieñ zosta³o wykorzystanych do poprawnego ustalenia
podatku na 2006 r., co powinno nast¹piæ z urzêdu. Zosta³o bezpodstawnie u¿yte
(wobec mnie pod koniec padziernika 2006r.)
do zmiany decyzji dotycz¹cych roku 2005
i to od 1 czerwca, a nie od lipca, oraz
roku 2006, kiedy decyzje te by³y nie tylko ostateczne, ale i wykonane.
Z koniecznoci ustosunkujê siê tylko do
mojej sytuacji, ale zdajê sobie sprawê, ¿e w
podobnej sytuacji jest
spora liczba mieszkañców Olecka. S¹ to wszyscy, których grunty rolne  nieu¿ytki zosta³y przemianowane na
tereny mieszkalne, a
mówi¹c jêzykiem urzêdniczym na grunty sklasyfikowane jako B, Bp i Bi.
Wyj¹tkiem by³am tylko w tym sensie, ¿e odwo³a³am siê formalnie od obydwu decyzji.
Odnonie decyzji dotycz¹cej wymiaru na 2006 r. Urz¹d
dwukrotnie, decyzjami z
27.10.2006r. i 7.05.2007r. usi³owa³ zmusiæ mnie do zap³aty podwy¿szonego podatku, powo³uj¹c siê na zmianê z 23.05.2005r.
Obie decyzje wydane w wyniku przekonania, i¿ urzêdnikowi
przez 5 lat wolno ¿onglowaæ
dowolnie swymi decyzjami, zosta³y obalone przez Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze w Olsztynie. Mam wiadomoæ, ¿e urzêdnik to tak¿e cz³owiek
i ¿e ma prawo siê pomyliæ. Jednak powtórna zmiana decyzji, tak¿e bezpodstawna, nosi znamiona bezprawnego i wiadomego nêkania obywatela, a to jest ju¿
czynnoæ zabroniona prawem.
Od decyzji z lutego 2005 r. minê³o
ju¿ sporo czasu, a jeszcze nie zakoñczy³
siê mój spór o jej utrzymanie w mocy.
Decyzja zmieniaj¹ca z 27.10.2006 r. jest

ju¿ decyzj¹ kuriozaln¹. Nie wytrzymuje
krytyki pod wzglêdem logiki, matematyki, informatyki, kodeksu postêpowania
administracyjnego i ordynacji podatkowej. Mimo to nadal nie doczeka³a siê
ostatecznego rozstrzygniêcia. Doczeka³a siê jedynie stwierdzenia przez jednostkê
nadrzêdn¹: Nale¿y przyznaæ racjê odwo³uj¹cej siê, ¿e zaskar¿ona decyzja jest
ma³o czytelna i zawiera jedynie szcz¹tkowe uzasadnienie.
Cud matematyczny nie wymaga komentarza. 0+0=0, razem 81,00 z³!
Zastanowiæ siê nale¿y, dlaczego komputer u¿ywany by³ bez programu, jak
maszyna do pisania, która jest znacznie
tañsza.
Wyjanienia wymaga lakoniczny i
enigmatyczny zwrot zmiana u¿ytków w
dzia³ce. Pojemnoæ tego zwrotu jest
ogromna, mo¿e byæ interpretowany bardzo ró¿nie. Upowa¿nia to do twierdzenia, ¿e decyzja nie zawiera ¿adnego uzasadnienia dla zamiany 0 na 81 z³.
Znam prawo administracyjne, ale ¿eby
poznaæ zasadnoæ decyzji, by³a to wiedza niewystarczaj¹ca. Zosta³o mi prowadzenie postêpowania wyjaniaj¹cego i
domys³y.

Ustali³am, co powinno byæ uwidocznione w owych decyzjach, czyli co zosta³o przez urzêdnika ukryte. Owa zmiana
u¿ytków zosta³a u¿yta dla ukrycia faktu, ¿e przed zmian¹ jako posiadacz nie-

u¿ytków rolnych korzysta³am z nale¿nej
mi na podstawie cytowanej decyzji uchwa³y  ulgi podatkowej. Czyli decyzje pierwotne przyznawa³y mi prawo do ulgi. Nie
wiem nadal, czy przed zmian¹ istnia³a
kategoria tereny mieszkalne, ale wiem,
¿e powo³uj¹c siê na ow¹ zmianê odebrano mi nale¿n¹ za 2005 rok i przyznan¹ ulgê podatkow¹.
Tymczasem art. 253a ordynacji podatkowej mówi: Decyzja ostateczna, na
mocy której strona naby³a prawo, mo¿e

byæ za jej zgod¹ uchylona lub zmieniona przez organ podatkowy, który j¹ wyda³...
O zgodê jednak nikt mnie nie pyta³.
Ma³o tego. Wiem, ¿e kilkoro mieszkañców jawnie i stanowczo wyra¿a³o swój
sprzeciw wobec zmiany decyzji, bez ¿adnego skutku.
Nie umiem dzi powiedzieæ, jak zareagowa³abym na pytanie o zgodê na zmianê
decyzji. Pewnie zale¿a³oby to od formy
pytania i jego zasadnoci. Nie wiem te¿
jak zachowaliby siê inni mieszkañcy. W
zaistnia³ej sytuacji jest to bez znaczenia. Z ca³¹ powag¹ i naciskiem mogê natomiast powiedzieæ, ¿e moja d³uga i uporczywa walka o uchylenie wszystkich,
to jest trzech zmieniaj¹cych decyzji, spowodowana zosta³a skandalicznym postêpowaniem Urzêdu w mojej sprawie, jego
nonszalancja i brak szacunku dla obywatela.
Szacunek w wydaniu urzêdniczym
wyra¿a siê w poszanowaniu prawa i nie
nadu¿ywaniu w³adzy wobec obywatela.
Prawem ustalono obowi¹zki urzêdnika,
tak¿e samorz¹dowego. Nale¿y do nich
m.in.:
- czuwanie nad tym, aby strony i inne
osoby uczestnicz¹ce w postêpowaniu nie ponios³y szkody z powodu nieznajomoci prawa,
- wyjanienie stronom zasadnoci
przes³anek, którymi kieruje siê przy
za³atwieniu sprawy,
- umieszczenie w decyzji uzasadnienia
faktycznego i prawnego z przytoczeniem treci przepisu w³¹cznie, zw³aszcza w decyzji zmieniaj¹cej,
- za³atwienia spraw bez zbêdnej
zw³oki, nie póniej ni¿ w ci¹gu 2
miesiêcy,
- prowadzenia postêpowania w taki
sposób, aby pog³êbiæ zaufanie obywateli do urzêdu oraz wiadomoæ
i kulturê obywateli.
Zastanawiam siê, czy mo¿na
tê sprawê zakwalifikowaæ jako pojedynczy wypadek przy pracy
czy te¿ jako sta³¹ tendencjê naszego urzêdu. Zastanawiam siê te¿,
czy le ukierunkowane zdolnoci dotycz¹ tylko urzêdników podatkowych.
Jest wielka mo¿liwoæ rozwoju Olecka. Jest te¿ wielka potrzeba tego rozwoju, choæby przy pomocy funduszy z Unii
Europejskiej. Opisany przyk³ad nieumiejêtnoci w pozyskiwaniu pieniêdzy z podatków pozwala w¹tpiæ tak¿e w skutecznoæ innych dzia³añ miejscowych urzêdników.
Imiê i nazwisko
do wiadomoci redakcji
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Spotkanie Zespo³u Zadaniowego
ds. promocji i rozwoju Powiatu Oleckiego
W dniu 9 padziernika 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Olecku odby³o
siê spotkanie Zespo³u Zadaniowego ds.
promocji i rozwoju Powiatu Oleckiego.
W spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciele samorz¹dów powiatowego i gminnych: Maria W. Dzienisiewicz  Starostwo Powiatowe w Olecku, Alicja Mieszuk  Urz¹d Miejski w Olecku, Krzysztof
Locman  Urz¹d Gminy w Kowalach Oleckich, Janusz Hendzel  Urz¹d Gminy w
wiêtajnie, Marek Kowalewski  Urz¹d
Gminy w Wieliczkach oraz Maria £angowska  Punkt Informacji Turystycznej w Olecku.
resowanie naszym regionem.
Nastêpnie Anna Jaroszuk przybli¿y³a g³ówne za³o¿enia, cele i rezultaty projektu ,,Znakowanie turystyczne regionu Warmii i
Mazur, który w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury bêdzie realizowany przez Samorz¹d Województwa Warmiñsko-Mazurskiego w partnerstwie z samorz¹dami powiatowymi.
Celem turystycznego
znakowania regionu jest
przede wszystkim budowa
kompleksowego systemu informacji turystycznej, któ-

ry umo¿liwi efektywne wykorzystanie
potencja³u turystycznego. Za efektem
prawid³owego znakowania regionu bêdzie wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymuluj¹cego rozwój spo³eczno-gospodarczy.
Komplementarnymi projektami, których realizacjê w latach 2009-2012 planuje Urz¹d Marsza³kowski w Olsztynie,
bêd¹:
- punkty ,,it  modernizacja i wyposa¿enie w sprzêt biurowy, przystosowanie do obs³ugi osób niepe³nosprawnych;
- punkty ,,it  zakup sprzêtu komputerowego z oprogramowaniem oraz stworzenie turystycznego portalu internetowego o Warmii i Mazurach.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

Fot. Archiwum Starostwa Powiatowgo w Olecku

Wród uczestników spotkania by³a
Anna Jaroszuk  pracownik Departamentu Turystyki Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Warmiñsko-Mazurskiego
w Olsztynie. Spotkanie otworzy³a i prowadzi³a Maria Dzienisiewicz  Wicestarosta Olecki.
Podczas spotkania Alicja Mieszuk
przedstawi³a swoje spostrze¿enia i uwagi dotycz¹ce promocji na targach turystycznych, które odby³y siê w Katowicach i w Warszawie. Stoisko promocyjne musi posiadaæ ofertê, powinno siê
wyró¿niaæ i zwracaæ uwagê, miêdzy innymi poprzez organizacjê ró¿nych quizów i konkursów z nagrodami, uczestnictwo twórców ludowych. Targi turystyczne pokaza³y, ¿e zaczyna siê zainte-
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Pozarz¹dowe EGO

Na szkolenie przybyli uczestnicy w
wieku od 20 do 60 lat z powiatów e³ckiego, oleckiego i go³dapskiego w liczbie 50 osób.
Organizatorem spotkania by³o Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania
Lider w EGO. Zajêcia prowadzili Zbigniew Tochwin  trener Orodka Wspierania Inicjatyw Pozarz¹dowych w Bia³ymstoku i Maciej Juchniewicz  cz³onek Stowarzyszenia Lider w EGO.
W pierwszym dniu szkolenia od rana
do pónego wieczora uczestnicy po
wstêpnej czêci teoretycznej pracowali
w podgrupach na temat: Analiza mocnych i s³abych stron sektora pozarz¹dowego EGO: mo¿liwoci i strategia
rozwoju oraz przyk³ady modelowych projektów sieciowania i wsparcia inicjatyw
spo³ecznych.
Drugi dzieñ szkolenia przebiega³ pod
has³em Wypracowywanie modelowych
rozwi¹zañ dotycz¹cych wspó³pracy i

Przez dwa dni  13 i 14.10.2007r. odbywa³o siê szkolenie dla organizacji
pozarz¹dowych w orodku Skarpa.
Pozarz¹dowe EGO  modelowe projekty rozwoju i wspó³pracy, tworzenie sieci
wsparcia sektora pozarz¹dowego oraz ród³o finansowania inicjatyw spo³ecznych
 to g³ówny temat zajêæ.

wspierania dzia³añ sektora pozarz¹dowego w EGO oraz prezentacja potencjalnych róde³ finansowania w perspektywie finansowej 2007-2013.
Na zakoñczenie kursu-szkolenia odby³o siê uroczyste wrêczenie certyfikatów wszystkim uczestnikom.
Takie szkolenia zapewne pomog¹
organizacjom pozarz¹dowym lepiej przygotowaæ siê do poznania potrzeb spo³ecznoci lokalnych, pisania projektów
i pozyskiwania rodków pomocowych.
BOS
Fot. Boles³aw S³omkowski
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Wybory do Sejmu i Senatu RP
na terenie gminy Olecko
Wyniki g³osowania w podziale na
komitety wyborcze, na terenie naszej gminy
kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co (dane pochodz¹ ze strony Pañstwowej Komisji Wyborczej  http://wybory2007.pkw.gov.pl):
Wybory do Sejmu
 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy  78 g³osów
 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin  129 g³osów
 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwoæ  2241 g³osów
 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2813 g³osów
 Komitet Wyborczy Polskiego StronnicPowiat olecki:
Liczba uprawnionych: 26962
Liczba wydanych kart: 11022
Liczba wa¿nych kart: 11020
Liczba g³osów wa¿nych: 10737
Liczba mandatów: 10
Udzia³ w g³osowaniu - 40.88%
 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy  121 (1.13%)
 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin  225 (2.10%)
 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwoæ  3083 (28.71%)
 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  3820 (35.58%)
 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego  1814 (16.89%)
 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej  235 (2.19%)
 Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
 1439 (13.40%).

twa Ludowego  1049 g³osów
 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej  93 g³osy
 Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica
i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP  1075
g³osów
Wybory do Senatu
Wyniki g³osowania na kandydatów:
1. Górecki Ryszard Józef  2826 g³osów
2. Konopka Marek  2206 g³osów
3. Lorenz Janusz Józef  1364 g³osów
4. Mrozek Jacek Janusz  1936 g³osów
5. Na³êcz Wies³aw 1402 g³osów
6. Szmit Jerzy  1871 g³osów
Senat -g³osowanie na kandydatów w powiecie:
1. GÓRECKI Ryszard Józef  3942
2. KONOPKA Marek  3144
3. LORENZ Janusz Józef  2269
4. MROZEK Jacek Janusz  2753
5. NA£ÊCZ Wies³aw  2047
6. SZMIT Jerzy  2670
Nr
listy

Liczba uzyskanych % uzyskanych
g³osów
g³osów

2

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

3

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

188 264

1,28

6

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwoæ

4 695 018

32,04

148 486

1,01

8

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6 101 305

41,64

10
15

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

1 293 127
225 640

8,83
1,54

19

Komitet Wyborczy Wyborców „Mniejszoæ Niemiecka”

31 361

0,21

20

Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci
SLD+SDPL+PD+UP

1 929 472

13,17

21

Komitet Wyborczy Partii Kobiet

37 874

0,26

22

Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna

1 859

0,01

Listy
ze Shrewsbury

DZIWIÊ SIÊ
Dziwiê siê, prasa internetowa w Polsce (wp.pl) pyta dzi, czy Madonna w
szponach sekty?
Có¿, du¿o mówi¹ te s³owa o praniu
mózgu, jakiemu podczas ostatnich lat
poddano polskie spo³eczeñstwo. Dalej
podobnymi tekstami siê je urabia.
Czy Pañstwo wiecie, ¿e nazywanie
kogo sekciarzem jest przestêpstwem?
To brzydkie okrelenie jest bowiem otwartym atakiem na jego godnoæ ludzk¹
gwarantowan¹ przez konstytucjê, wolnoæ religijn¹, prawo  wiête prawo 
do wyznawania Boga w sposób, jaki siê
wybiera. Doæ powiedzieæ, ka¿da szanuj¹ca
siê konstytucja zapewnia prawo do godnego ¿ycia nawet osobom niewierz¹cym
w Boga wcale, co dopiero wyznawcom
Boga w dowolnej religii czy grupie. A
czy mo¿na ¿yæ godnie, jeli kto bez-

PAÑSTWOWEJ KOMISJI
WYBORCZEJ
o cz¹stkowych nieoficjalnych wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych o godz. 08:22
w dniu 22 padziernika 2007 r.
Na podstawie otrzymanych drog¹ elektroniczn¹ informacji o wynikach g³osowania w 23 150 obwodach stanowi¹cych
90,87% ogólnej liczby obwodów, Pañstwowa Komisja Wyborcza informuje, ¿e cz¹stkowe nieoficjalne wyniki wyborów, w
zakresie liczby oddanych g³osów na listy poszczególnych komitetów wyborczych
oraz podzia³u mandatów miêdzy komitety wyborcze, ustalone na podstawie danych z tych obwodów, s¹ nastêpuj¹ce:
1) liczba osób uprawnionych do g³osowania wynios³a 27 818 366 osób;
2) liczba kart wydanych 14 974 512;
3) frekwencja wynios³a 53,83%.
4) liczba kart wa¿nych 14 959 058 kart;
5) liczba g³osów wa¿nych oddanych ³¹cznie
na wszystkie listy okrêgowe w skali
kraju wynios³a 14 652 406 g³osów.

Nazwa komitetu

Grzegorz Leoñczuk
19.09.2007

KOMUNIKAT

C.d. ze s. 1.

prawnie obrzuca kogo b³otem, nazywaj¹c
to, co go interesuje, sekt¹? Co gorsza,
jeli wówczas prawo takiej osoby nie os³ania. A dodam, ¿e wyzywanie od sekt
jest wbrew prawu równie¿ miêdzynarodowemu. Kto za tym stoi, jakie diaboliczne si³y w Polsce, ¿e mo¿na innych
bezkarnie szkalowaæ i w ten sposób
gwa³ciæ ich prawo do szacunku? Stwarzanie atmosfery strachu, przed czym?
Kto ma w tym interes?
Wiem, ¿e jeszcze oko³o roku 1994 by³o
w Polsce normalnie. Jako d³ugoletni
wyznawca Sathya Sai wiem, ¿e spotkania informuj¹ce o tej Boskiej Postaci mo¿na
by³o swobodnie organizowaæ. Odby³o siê
takie m.in. w Bibliotece Wojewódzkiej.
Ludzie bowiem powinni wiedzieæ. Czy kto
poczuje w tym TO Boskie, którego dowiadcza³em i dowiadczam sam, czy nie,
ka¿dy ma prawo wiedzieæ co siê dzieje

w Indiach, ¿e jest taka Postaæ. Kiedy
kto powiedzia³by bowiem  a ja nie
wiedzia³em ! Potem co zaczê³o siê psuæ.
Tu¿ po moim zakoñczeniu studiów w 1999
roku, a przed wyjazdem pierwszym do
Sai, dowiedzia³em siê, ¿e kto oddzia³ywa³ na kuratorium, które posy³a³o jakie
nazwijmy ostrze¿enia przed sektami do
szkó³ (!). Powiedzia³em ju¿, ¿e podobne
oszczerstwa kogokolwiek godz¹ w konstytucjê. Jeli kto bowiem dokonuje
przestêpstwa, ciga go prawo. Dobrze.
Wówczas jest to sprawa kryminalna.
Oszczerstwa i szczucie psychiczne 
wiêc skrajna, przestêpcza nietolerancja
pod has³em sekt to te¿ sprawa kryminalna. Mo¿e by siê za ni¹ wzi¹³ rz¹d?
Niewa¿ne kto sieje te kryminalne nowomody sekciarskich chwytów. Bo inaczej to siê cz³owiek musi zamyliæ na d³ugo,
rozwa¿aj¹c powrót do Polski.
W Anglii nazwanie kogo podobnie
obel¿ywie jest nie do pomylenia. Pod
tym wzgl¹dem jest tu normalnoæ.
A¿ wstyd mi o tym pisaæ.
19 wrzenia 2007 r.
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Zakoñczenie sezonu 2007 w Oleckim Klubie Wodnym
wygra³a za³oga Boles³awa S³omkowskiego. Drugie miejsce zajê³a za³oga Andrzeja
Knociñskiego, a trzecie Konrada Lasoty. W klasie Optymist zwyciê¿y³ Hubert
Klimaszewski-Wróblewski.
W tym sezonie Klub zorganizowa³:
1) regaty na otwarcie sezonu ¿eglarskiego,
2) regaty Oldboyów i z okazji Dnia
Dziecka,
3) regaty wspólnie z ZPU Prawda,
4) regaty B³êkitna Wstêga jez. Oleckie
Wielkie,
5) regaty wspólnie z Foto Studio B.
Interewicz,
6) regaty na zakoñczenie sezonu 2007.
Najlepszymi zawodnikami w tym sezonie byli: Boles³aw S³omkowski, Andrzej
Knociñski oraz za³oga Waldemar Czarnecki i Sylwester Ruszczyk.
W ostatni¹ niedzielê wrzenia cz³onkowie i sympatycy Oleckiego Klubu
Wodnego regatami ¿eglarskimi Jesienny Liæ zakoñczyli sezon ¿eglarski 2007.
Przy piêknej, s³onecznej pogodzie,
wietrze 2-30B szeæ Omeg i trzy Optymisty wystartowa³y po trasie trójk¹ta
spod przystani Klubu.
Po rozegraniu czterech wycigów i
odrzuceniu najgorszego wyniku regaty

Fot. Boles³aw S³omkowski

Ponadto, jak co roku, na przystani Klubu odby³y siê obchody
Nocy wiêtojañskiej, które przygotowali cz³onkowie Klubu. Nad
brzeg jeziora licznie przybyli mieszkañcy i turyci, w liczbie ponad 500 osób.
W tym sezonie wykonywane by³o zadanie publiczne Prowadzenie wypo¿yczalni ¿aglówek, z której skorzysta³o 170 osób,
g³ównie spoza Olecka, a przewa¿nie z Warszawy, P³ocka, Bia³egostoku, Grudzi¹dza, Bydgoszczy, Wroc³awia, Gliwic, Tomaszowa Mazowieckiego, Wo³omina i Go³dapi. Za czêæ pieniêdzy przeznaczon¹ na realizacjê tego zadania zakupiono nowy maszt z olinowaniem, osprzêt i ¿agle do Omegi.
Bezpieczeñstwa ¿eglarzy strzeg³ olecki WOPR pod wodz¹ Jerzego Sulimy oraz kilka razy patrol wodny oleckiej policji, a podczas Nocy wiêtojañskiej równie¿ oleccy stra¿acy.
Dziêkujemy w³acicielom stoczni jachtowej Delphia Yachts
za pomoc w postaci maty i ¿ywicy do remontu ¿aglówek oraz
firmie Znicze za podarowanie wiec na obchody Nocy wiêtojañskiej. Dziêkujemy wszystkim, którzy pomagali przy organizowaniu regat i Nocy wiêtojañskiej  osobom prywatnym, wspomagaj¹cym, LOK Olsztyn i ¿eglarzom za aktywny udzia³ w pracach Klubu.
Do zobaczenia w nowym sezonie. Ahoj, ¿eglarze!
Komandor Grzegorz Chiliñski
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Jest taki dzieñ
Dzieñ Edukacji Narodowej
W tym roku nauczyciele, a przede wszystkim uczniowie,
mieli malutkiego pecha, bowiem zwany popularnie przez wszystkich Dzieñ Nauczyciela wypad³, niestety, w niedzielê! Na szczêcie
uczniowie Zespo³u Szkó³ w Olecku (tj. Szko³y Podstawowej
nr 4 i Gimnazjum nr 1) nie zapomnieli o tych, co krzewi¹ owiatê
i kulturê i innych pracownikach szko³y i w pi¹tek 12 padziernika tradycyjnie przygotowali s³odki poczêstunek, uroczysty
apel, obowi¹zkowo z czêci¹ artystyczn¹. Tegoroczny kabarecik przyci¹gn¹³ uwagê uczniów nie tylko ze wzglêdu na atrakcyjn¹ obsadê, ciekawe teksty czy piêkny piew dziewczyn
Nareszcie wszystko by³o dobrze s³ychaæ, a to dziêki wietnemu nag³onieniu, które w czasie wakacji zainstalowano w sali
gimnastycznej. I tu nale¿y siê g³êboki pok³on z podziêkowaniami naszej szkolnej Radzie Rodziców, która dofinansowa³a
zakup sprzêtu nag³aniaj¹cego.

Po wystêpie i ¿yczeniach wrêczono wszystkim pracownikom szko³y bukieciki kwiatów wykonane w³asnorêcznie przez
uczniów, a w rêce p. dyrektora powêdrowa³ wielki figus beniaminek, który potem zaj¹³ nale¿ne mu miejsce w pokoju nauczycielskim.
Po czêci apelu przygotowanej przez uczniów dyrektor Zespo³u
Szkó³ w Olecku p. Stanis³aw Kopycki wrêczy³ nagrody nauczycielom i pracownikom placówki, którzy w szczególny sposób
wyró¿nili siê w pracy. Otrzymali je: wicedyrektor Jaros³aw
Kossakowski,Jadwiga Zdan, Wies³awa Stankonowicz, Ma-

rzena winiarska, Antoni Marcinkiewicz, El¿bieta Smokowska-Grzanka, Tomasz Winiewski, Emilia Piliszek, Irena
Kuskowska, Monika Zdan, Anastazja Sad³owska, Halina
S³omska.

Swoj¹ nagrodê ,,ZA SERCE dla nauczyciela, który w
szczególny sposób wyró¿nia siê ¿yczliwoci¹ i sercem dla
m³odzie¿y, przyzna³a Rada Rodziców. Otrzyma³ j¹ kandydat
zg³oszony przez Samorz¹d Uczniowski Gimnazjum nr 1 w
Olecku  p. Micha³ Janiszewski. Wyniki konkursu og³osili
obecni na apelu przedstawiciele RR  p. Krzysztof Tez i p.
Krystyna Ko³odziejska, którzy do ¿yczeñ do³¹czyli ogromny tort w kszta³cie tarczy w podziêce za trud nauczycieli
wk³adany w pracê z dzieæmi i z m³odzie¿¹.
A.K.
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Obchody VII Dnia Papieskiego
w Gimnazjum nr 1 w Olecku
i lubowanie klas pierwszych
Poniedzia³ek 15 padziernika 2007 r. by³ dniem szczególnym dla spo³ecznoci szkolnej Gimnazjum nr 1 w Olecku. Tego
dnia obchodzilimy VII Dzieñ Papieski pod has³em Jan Pawe³ II  obroñca godnoci cz³owieka i lubowanie klas I.
Na czwartej godzinie lekcyjnej odby³ siê z tej okazji apel.
Monta¿ s³owno-muzyczny wykonali uczniowie przygotowani
przez p. Micha³a Janiszewskiego, p. Emiliê Mas³owsk¹ i p.
El¿bietê Smokowsk¹-Grzankê. Tym samym z³o¿yli ho³d wielkiemu Polakowi  Janowi Paw³owi II.
Po czêci artystycznej p. dyrektor Stanis³aw Kopycki wrêczy³
nagrody panu Jaros³awowi Kosakowskiemu i p. Micha³owi
Janiszewskiemu, którzy byli nieobecni na obchodach Dnia
Edukacji Narodowej.
Nastêpnie g³os zabra³a opiekunka Samorz¹du Uczniowskiego p. Anna Klimasara i cz³onkowie zarz¹du, ¿ycz¹c uczniom
klas pierwszych samych sukcesów w nauce, trwa³ych przyjani i obrania w³asnej drogi ¿yciowej.
W dalszej czêci uczniowie z³o¿yli lubowanie, zostali pasowani na gimnazjalistów wielkim o³ówkiem, a nastêpnie z³o¿yli podpisy pod rot¹ lubowania, u¿ywaj¹c d³ugopisów ufundowanych przez Samorz¹d Uczniowski.
Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e dotrzymaj¹ s³ów lubowania,
czego serdecznie im ¿yczymy.
Anna Klimasara

Szkolne ko³o Caritas w Zespole
Szkó³ Licealnych i Zawodowych

Pocz¹tek
Ko³o rozpoczê³o dzia³aæ w 2002 roku akcj¹ zbiórki pieniêdzy
na rzecz ludzi ubogich, przeprowadzon¹ wród uczniów w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku i akcj¹ zbiórki
¿ywnoci na rzecz potrzebuj¹cych w wyznaczonych sklepach w
Olecku w listopadzie 2002 roku, w której wziê³o udzia³ 37 uczniów
z ZSLiZ i trzeci¹ akcj¹  Wielkanocn¹ Zbiórk¹ ¯ywnoci w 2003
roku.
Rozwój i dalsza dzia³alnoæ w latach 2003-2005
W roku szkolnym 2003/2004 opiekun Ko³a napisa³ program,
który zosta³ przyjêty przez ks. inf. Edmunda £agóda i dopuszczony przez dyrekcjê Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych
w Olecku do dzia³alnoci. Czwart¹ akcj¹ by³a zbiórka pieniêdzy
na zakup sprzêtu medycznego do szpitali powiatowych z terenu
diecezji e³ckiej. Kolejna akcja to zbiórka ¿ywnoci na rzecz ludzi

Zdjêcie ze wietlicy Nasz Dom, do której chodzi
m³odzie¿ ze szkolnego Ko³a Carittas

ubogich, w której bra³o udzia³ oko³o 60 uczniów. Nastêpnie znów
Wielkanocna Zbiórka ¯ywnoci oko³o 70 uczniów . Nastêpna
akcja to zbiórka na zakup sprzêtu medycznego do szpitali powiatowych z terenu Diecezji E³ckiej.
Pod koniec padziernika 2004 r. za porednictwem Pani Dyrektor Beaty Stypu³kowskiej do szkolnego Ko³a zwróci³a siê
dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespo³u Zak³adów Opieki
D³ugoterminowej w Jakach o przeprowadzenie zbiórki w Parafiach w Olecku na rzecz tej placówki. M³odzie¿ ze szko³y, która w
wiêkszoci nie jest z Olecka, zadeklarowa³a przyjazd autobusem,
aby w niedzielê po Mszach wiêtych w trzech parafiach w Olecku zbieraæ pieni¹dze na rzecz placówki w Jakach k. Olecka. Dodatkowo w ramach Caritas powsta³ wolontariat m³odzie¿y, który
zacz¹³ odwiedzaæ pacjentów w Zak³adzie Opieki D³ugoterminowej.
Wszystkie te dzia³ania-akcje charytatywne zaowocowa³y
tym, ¿e 71 uczniów ze szko³y przyst¹pi³o do Samorz¹dowego
Konkursu Nastolatków Omiu Wspania³ych w Olecku. W marcu 2004 roku Bo¿ena Ofierowicz, uczennica ZSLiZ, zosta³a wybrana sporód wszystkich zg³oszonych osób do ogólnopolskich
eliminacji w Warszawie.
Dzia³alnoæ Ko³a w latach szkolnym 2005-2007
Powiatowe zbiórki pieniêdzy na szpitale zorganizowane przez
diecezjaln¹ Caritas.
Diecezjalne zbiórki ¿ywnoci w ramach e³ckiej Caritas
zbieraj¹cych ¿ywnoæ w szeciu sklepach na terenie Olecka.
Zbiórka pieniêdzy na Zak³ad Opieki D³ugoterminowej w Jakach. Zbiórka na pomnik Jana Paw³a II w Olecku.
W roku szkolnym 2005/06 zosta³a równie¿ nawi¹zana wspó³praca Szkolnego Ko³a Caritas z Parafialnym Oddzia³em Akcji
Katolickiej z parafii NMP Królowej Polski w Olecku, która prowadzi wietlicê Nasz Dom, otaczaj¹c opiek¹ dzieci.
Katecheta
Darek Ga³aszewski
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US£UGI
(V56207)

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

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

(V62803)

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

(V51909)

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

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* hurtownia odzie¿y u¿ywanej, Stary Rynek 14/16, E³k, tel.
0-87-610-45-49, 0-504-138-644
V63103
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V63602
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V58505
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L17804
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V62703
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47

JULIA  nowy sklep, ul. Targowa 12

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V19907

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

Przemys³aw Atkielski

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

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K22501
* autogaz, monta¿, tel. 0-87-523-94-31
L18403
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L19203
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V65902
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L20301

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

V39517
V58405

T
POR
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A
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K

(V52509)

* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V50710
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L18903
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
L13910
* WESELA, przyjêcia, imprezy studenckie, ORGANIZUJEMY SYLWESTER PRZY ORKIESTRZE, UWAGA: du¿a
atrakcyjna przestrzeñ do tañca, Dom Weselny Eden, Gdañska
1, tel. 0-87-520-40-50, 0-600-431-203
V61114
* ZIELONY KOT - przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-660432-109
K17910

ADLER

FHU D@RKOMP

V58205

* karma dla zwierz¹t na telefon  oferuje Market Zoologiczny Niebieski, ul. Zielona 37, tel. 0-513-433-038
K21902
* kompleksowe us³ugi lubne, Foto Centrum, tel. 0-87-52014-00
K21802
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V52409
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 0-87-520-31-70 L12315
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V60604
* mechanika pojazdowa, diagnostyka, tel. 0-87-523-94-31 L18303
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V51010
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V51919
* okrêgowa stacja kontroli pojazdów, tel. 0-87-523-94-31 L18503
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V50910
PRODUCENT ODZIE¯Y ROBOCZEJ; ARTYKU£Y BHP
Wykonujemy hafty, loga
Go³dapska 22, tel. (087) 520-26-31

(V64801)

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy na krêgle od 1200 do 2200

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

(V52109)

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

* biuro rachunkowe, Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713
V60904
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79942
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V55108
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V56507

(V64202)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

(V64002)

Turystyka, noclegi, rozrywka
* Centrum  hotel  tel. 0-87-520-12-00
V61124
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V51509
* GUSIEW  regularna linia autobusowa, tel. 0-504-065-770 V51519
* 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
V60704
* Mazury  hotel, tel. 0-87-520-40-50
V61134
* ORBITA  biuro podró¿y: bilety autobusowe, lotnicze, promowe, wczasy, plac Wolnoci 4, tel. 0-87-520-37-73 V55907

Franciszka Jegierska
Us³ugi w zakresie: ul. Zielona 35/2 19-400 Olecko
 ksiêgi rachunkowe (pe³na ksiêgowoæ)
 kadry i p³ace
 rozliczenie z ZUS i US
 ksi¹¿ka przychodów i rozchodów oraz rycza³t
Tel. 0-604-439-634; 0-509-382-995

(V65001)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V50810

BIURO RACHUNKOWE

(V52709)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

!
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US£UGI

OG£OSZENIA DROBNE

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V57506)

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V52209)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V62903

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K27306)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V60904
* skup z³omu, Lesk 31, tel. 0-87-523-44-28, tel. 0-516-199-095 V52609
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.

V43315

* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094V58905
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K19507
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K4634
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K21603
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L17504
* us³ugi ogólnobudowlane, domowe instalacje elektryczne,
hydrauliczne i c. o., tel. 0-508-375-194, 0-87-523-41-43K20007

(V52309)

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

(V63702)

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

(K21403)

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
V52009

OLECKIE CENTRUM
L
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Olecko, Aleje Lipowe 3
Jerzy Miliszewski
Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800

Rozpoczêcie kursu

tel. 520-23-36
www.olecko.prawojazdy.com.pl

INNE
* mieszkanie w E³ku 97 m. kw. zamieniê na mniejsze w Olecku (Lesk, Siejnik) z dop³at¹ lub sprzedam, 160.000 z³, tel.
0-691-616-992
K22401
* pokoik w zamian za opiekê nad starsz¹ pani¹, tel. 0-693841-421
L19802
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L20002
* drewno: sosna, wierk, osika, topola, lipa, tel. 0-608-335960, 0-602-438-499
L16805
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V51819
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 L20202
* pomocnika ksiêgowego z wykszta³ceniem ekonomicznym
zatrudniê, tel. 0-507-077-359
L18602
* potrzebna pomoc do opieki nad starsz¹ pani¹, tel. 0-693841-421
L18103
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32 L20102
* zatrudniê pracowników budowlanych, Olecko, tel. 0-604145-272
L18003
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
K20805
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L15009
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L17304
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L20401
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L16107
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L18703
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
L17004
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
L17404
* mieszkania trzypokojowe 63m 2, mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e, lokale handlowo-us³ugowe. Oddanie  sierpieñ 2008.
Tel. 0-604-456-732
(V59704)

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m.kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L15507
* siedlisko ko³o Olecka, tel. 0-783-494-315
K22002
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 L17104
* zlew emaliowany, szafka, tel. 0-609-732-209
K22301
WYNAJEM
* do wynajêcia 17 pokoi z przeznaczeniem na gabinety odnowy biologicznej, lekarskie, biura lub handel, przy placu Wolnoci
8c, , tel. 0-600-431-203, 0-87-520-40-50
V61104
* mieszkanie 160 m. kw. do wynajêcia, tel. 0-604-184-868
K21004

* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-502-264-901
V64701
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L17604
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00

L19603
L17204

"
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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 za darmo
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
wykorzystaniem modelu.
7. Nagrody zostan¹ przyznane za najlepsze wykonanie modelu:
- pierwsze miejsce 100 z³,
- drugie 60 z³,
- trzecie 30 z³.
Zostan¹ równie¿ przyznane wyró¿nienia po 15
z³otych.
Jury ma prawo w inny
sposób podzieliæ pule na-

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

Motto
chopperowców
(L19003)

gród. Nagrodzone modele staja 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 Szkól Spo³ecznych STO, Regionalny Orodek Kultury Mazury
Garbate.
Konsultacje udzielane s¹ w redakcji Tygodnika Oleckiego mieszcz¹cej
siê przy ul. Zielonej 37 (naprzeciw przychodni zdrowia).
(V58605)

#
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Kalendarz imion
23 padziernika
Edyty, Hiacynty, Honoraty, Igi, Iwety,
Marceliny, Marleny, Natalii, Odylii
Edwarda, Filipa, Gedymina, Hiacynta,
Ignacego, Jana, Romana, Seweryna, Sylwestra, Teofila, Teodora, W³acis³awa,
¯egoty
24 padziernika
Antoniny, Arety, Arlety, Hortensji, Marty
Alojzego, Antoniego, Baleczeta, Filipa,
Marcina, Rafaela, Rafa³a
25 padziernika
(Dzieñ Pracownika £¹cznoci)
Blanki, Chryzanty, Darii, Ingi, Maury,
Wilhelminy
Bonifacego, dariusza, Hilarego, Inga,
Kryspina, Maurycego, Sambora, Teodozego, Teodozjusza, Wojmira
26 padziernika
Amandy, Ewarysty, Lucyny, Ludmi³y,

Ludomi³y, Lutos³awy, £ucji
Albina, Bonawentury, Damiana, Dymitra, Dymitriusza, Ewarysta, Fabiana, Lucjana, Lutos³awa, £ucjana, Rustyka
27 padziernika
Antonii, Antoniny, Ilony, Iwony, Iwy,
Sabiny, Zoi
Florencjusza, Nestora, Siestrzemira, Stoigniewa, Wincentego
28 padziernika
Alfredy, Fredy, Judyty, Ksymeny, Noemi
Alfreda, Judy, Salwiusza, Szymona, Tadeusza, Wszeciecha
29 padziernika
Dalii, Donality, Euzebii, Narcyzy, Palii,
Sylwii, Wiolety, Wioletty
Dalemira, Dalis³awa, Felicjana, Franciszka, Gintera, Jacka, Longina, Lubogosta,
Narcyza, Serafina, Teodora, Zdenka,
Zenobiusza

23 padziernika
 23 listopada
Skorpion jest
ósmym znakiem Zodiaku, a drugim jesiennym, odpowiadaj¹cym okresowi
zasiewów.
Znak przeciwny i dope³niaj¹cy, to Byk.
Kolory: zieleñ natury, szmaragdowa
lub kobaltowa, równie¿ czerwieñ i czerñ.
Osoby urodzone w tym znaku s¹ znawcami cia³a i duszy, cierpliwe i wytrwa³e.
Charakter maj¹ impulsywny i agresywny, ale jednoczenie zdolny do ogromnej samokontroli. Skorpiony s¹ zawsze
zdecydowane na wszystko, nawet za cenê
samopowiêcenia. Lubi¹ zapêdzaæ swoich oponentów w kozi róg. Kochaj¹ irracjonalnie, absolutnie i namiêtnie. S¹
jednym z najbardziej zmys³owych znaków Zodiaku! Musz¹ stale kontrolowaæ
zdrowie oraz panowaæ nad innymi obszarami swego ¿ycia. Maj¹ sk³onnoci
do wyolbrzymiania swych dolegliwoci.
I to powinny staraæ siê poskramiaæ.

Odchudzaj¹ca kuracja
winogronowa

Stosowaæ mog¹ j¹ tylko osoby zupe³nie zdrowe i tylko po konsultacji z
lekarzem.
Przez 3 dni jeæ po 25 dag owoców 4
razy dziennie, zaspokajaj¹c g³ód surow¹
marchewk¹. Mleko chude mo¿na piæ bez
ograniczeñ. Przez nastêpne cztery dni
zwiêksza siê dawkê do 2 kg winogron
dziennie. Po tygodniu kuracjê nale¿y
przerwaæ. Jej efekt to spadek wagi cia³a
do 3 kg.

Majeranek

Majeranek dzia³a wybitnie przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i lekko przyspiesza wydzielanie soków trawiennych.
Zalecany przy kolce jelitowej, czêstych
skurczach ¿o³¹dka i chorobach nerwowych.



Pieczywo

...bêdzie wie¿e przez kilka dni, jeli bêdziemy je przechowywaæ szczelnie zawiniête w foliê w lodówce.

Redakcja

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

w godzinach 12 -17
(we wtorek nieczynna)
00

F kupiê

Przys³owia
i powiedzenia

 Kto siê prawuje i pieniactwo mno¿y,
adwokatów pasie, a siebie ubo¿y.
 Lepiej dziesiêæ razy ciê¿ko chorowaæ,
ni¿ raz lekko umrzeæ.
 Od Marcina (24 padziernika) s³ota siê
zaczyna.
 Kiepski rok siê zapowiada, gdy na Szymona nie pada. (28 padziernika)
 Na w. Szymona i Judy spodziewaj
siê niegu albo grudy. (28 padziernika)
 Pierwszy nie¿ek w b³oto pada s³ab¹
zimê zapowiada.
 Gdy padziernik ciep³o chadza, w lutym mrozy naprowadza.

Nasz przepis
Papryka marynowana
z miodem

kg papryki
szklanka octu 6%
szklanka wody
25 dkg miodu
5-6 ³y¿ek oleju sojowego albo s³onecznikowego
Str¹ki papryki dok³adnie umyæ,
oczyciæ z nasion, wrzuciæ na 2-3 minuty do wrz¹tku. Odcedziæ i obraæ ze
skóry, nastêpnie pokroiæ wzd³u¿, a potem
w paski i u³o¿yæ w s³oikach. Zagotowaæ zalewê z wody z octem i miodem.
Gor¹c¹ zalew¹ nape³niæ s³oik, a na powierzchniê wlaæ po ³y¿ce oleju. Pasteryzowaæ w garnku z gor¹c¹ wod¹ przez
10 minut w temperaturze 90°C.

Twoje d³onie

... bêd¹ bielsze, jeli zanurzysz je na 10
minut w ciep³ym oleju wymieszanym z
sokiem z cytryny.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne
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.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?
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Obs³ugiwani na koñcu
Dzieñ rozpocz¹³em o godz. 9.15, ale
noc by³a ma³o przyjemna  za oknem (nie
ma szyb) g³ona muzyka, odg³osy, rozmowy. W kawiarence przy pla¿y zjedlimy niadanie. Ja wzi¹³em omlet z kaw¹,
a Micha³ sma¿one jajka.
Bayahibe to przede wszystkim niewielka pla¿a. Mnóstwo kolorowych, a
wród nich i my. Trzy godziny wygrzewalimy siê na s³oñcu i co jaki czas
k¹palimy siê w lazurowej wodzie, która
by³a bardzo ciep³a. Miejscowi nie za bardzo
umiej¹ p³ywaæ. Wchodz¹ do wody, zanurzaj¹ siê i wychodz¹. A mo¿e maj¹
wszystkiego dosyæ. Sam ju¿ nie wiem.
Widzia³em dziêcio³a palmowego (palmowca) przy pracy. Lata³ nawet jeden
pelikan, tam i z powrotem. Palmowiec z
Haiti i Dominikany na Morzu Karaibskim jest gatunkiem towarzyskim, buduj¹cym wysoko na drzewach palmowych gniazda
zbiorowe. Ca³e gniazdo o rednicy do 2 metrów jest luno
uwite w piêæ lub wiêcej pojedynczych komór lêgowych. Ka¿da taka komora posiada osobne tunelowe wyjcie na zewn¹trz.
Wysiadywanie jaj trwa oko³o 2 tygodni. Te ha³aliwe ptaki
korzystaj¹ z gniazda równie¿ w czasie odpoczynku i snu.
Jak na wszystkich karaibskich wyspach, tak i na Dominikanie, poza krowami i koñmi nie spotyka siê wiêkszych zwierz¹t. W morzu mo¿na zobaczyæ krowy morskie zwane manatami i delfiny. Spotykane zim¹ w zatoce Samana walenie przy-

Andrzej Malinowski
p³ywaj¹ tu z innych regionów na poród. Jedynie wiat ptaków jest liczny i kolorowy. Od mikroskopijnych kolibrów, poprzez
wróble do pelikanów i flamingów.
W miejscowym sklepie muzyka na full, jedna wielka speluna, pijani Murzyni, pewnie wiêkszoæ naæpana. Obs³uga nieprzytomna. Oczywicie najpierw obs³uguje siê tu czarnoskórych, a potem takich jak my z Micha³em.
Samotna czapla

Z racji niedzieli chcielimy uczestniczyæ we mszy w., ale
nikt z miejscowych nie potrafi³ nam powiedzieæ, kiedy siê ona
odbêdzie. Wniosek nasuwa siê sam  miejscowa spo³ecznoæ
jest bardziej zajêta turystyk¹ ni¿ kocio³em. A koció³ek tu
niewielki, drewniany. Samotny.
Na obiadokolacjê jedlimy ró¿ne dania. Ja spaghetti Boloneise, a Micha³ rybê. Póniej czyta³em ksi¹¿kê Podró¿
karaibska.
Lataj¹ tu ma³e komary i gryz¹. Micha³ zabawia jakie dwie
Mulatki, czêstuje je piwem, a ja ogl¹da³em hiszpañsk¹ operê
mydlan¹, nie wiedz¹c o co w niej chodzi.
Dzisiejszy dzieñ by³ typowo relaksacyjny, a takich nie lubiê.
C.d.n.

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V51709)

Wyprawa do Ameryki
rodkowej 2006 (17)
Dominikana i Haiti

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

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

(V22201)

(V63502)

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

%
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Dzieñ Walki z Ubóstwem

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT

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

(V55707)

PROMOCJA

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

OG£OSZENIE

K22101

Wójt Gminy wiêtajno k/Olecka informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu wywieszono wykaz nieruchomoci stanowi¹cej mienie komunalne gminy przeznaczone do
sprzeda¿y Zarz¹dzeniem nr 49/07 z dnia 15 wrzenia 2007 r.
obejmuj¹cy:
- nieruchomoæ gruntow¹ o pow. 1115m2 oznaczon¹ nr
geod. 225/3 obrêbu Zalesie, gm. wiêtajno (sprzeda¿ w
trybie art. 37 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomociami jt. Dz. U. z 2004
r. nr 261, poz. 2603 ze zm.).

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

(V53908)

(K20304)

17 padziernika 2007r. w Starostwie Powiatowym w Olecku
odby³a siê debata z okazji Miêdzynarodowego Dnia Walki z
Ubóstwem. Dzieñ taki obchodzony jest ju¿ od 20 lat. W roku
bie¿¹cym obchodzono go pod has³em Walka z ubóstwem 
wiele robimy osobno, zróbmy to wspólnie.
W debacie udzia³ wziêli przedstawiciele jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarz¹dowych. Dyskutowano o
czynnikach powoduj¹cych powstawanie ubóstwa, tych niezale¿nych od ludzi i ich dzia³añ oraz tych zwi¹zanych z ich cechami jednostkowymi.
Przybyli na spotkanie zwracali uwagê na trudn¹ codziennoæ ubogich zamieszkuj¹cych nasz powiat, ale przede wszystkim
szukali sposobów trwa³ego zapobiegania temu zjawisku.
Podczas spotkania podkrelano, ¿e przy³¹czenie siê ka¿dego jest szans¹ wzmocnienia skutecznoci wspólnych dzia³añ
w walce z ubóstwem, czy skutkami niepe³nosprawnoci.

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 800-1400:
1. OKRESOWE BADANIA techniczne wszystkich pojazdów samochodowych: samochody osobowe, samochody ciê¿arowe, autobusy, ci¹gniki siod³owe i balastowe, samochody specjalne i ciê¿arowe specjalizowane.

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

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.
Prezes Zarz¹du

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
DEMBUS
Tel.

0-504-065-770

(L14309)

(V56307)

Zapraszamy do 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

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.

Krzysztof Gryniewicz

&
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Towarzyski Turniej Siatkówki
o Puchar dyrektora LO
W zesz³ym tygodniu w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Olecku odby³ siê turniej siatkówki 4-osobowej o puchar Dyrektora p.
Leszka Olszewskiego.
Sporód 10 zg³oszonych dru¿yn (grupa A: E³k, S³onie, Exportowi, wiêtajno; grupa B: Old Boys, Czerwony Dwór, PRO; grupa C: Kwiatki, LO Olecko i ¯ó³wie) najlepiej zaprezentowali siê
zawodnicy EXPORTOWI (kpt. Szymon Wrzyszcz, Sebastian
Romañczuk, Krzysztof ¯abiñski i Wojciech Kêdzierski), którzy wygrali wszystkie pojedynki grupowe i fina³owe. II miejsce
zajê³a dru¿yna z E³ku graj¹ca w sk³adzie: Piotr Zawistowski,
Daniel Jaroszewicz, Adam Ko³anczuk i Andrzej Wo³kowycki,
III m. Old Boys (kpt. Jerzy Wrzyszcz, Leszek Stypu³kowski,
Pawe³ Czajkowski i Maciej Mularczyk) i IV m. LO Olecko
(Wojciech Pilichowski, Hubert Mo¿ejko, Grzegorz Dani³owicz
i Piotr Fejfer).

Dyplomy pami¹tkowe otrzyma³y zespo³y, które awansowa³y
do najlepszej czwórki. Natomiast za miejsca I-III organizatorzy
wrêczyli puchary.
Zawody przygotowali i przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego Wojciech Pilichowski (LO w Olecku) i Robert
Smyk (MOSiR).

TAEKWONDO

 LUKS HIDORI Olecko

Przyszli mistrzowie na macie

Pe³n¹ par¹ ruszy³y treningi grupy
pocz¹tkuj¹cej dzieci i doros³ych. M³odzi
adepci pod okiem trenera Doroty Miszczak poznaj¹ tajniki sportu walki Taekwondo Olimpijskiego. Wszyscy æwicz¹ z wielkim zaanga¿owaniem. Na treningi przychodz¹ rodzice ze swoimi dzieæmi i razem z nimi æwicz¹ nawzajem siê mobilizuj¹c.
Mamy nadziejê, ¿e w przysz³oci bêd¹
z powodzeniem reprezentowaæ Olecko na
zawodach mistrzowskich. Ju¿ dzi niektórzy dopytuj¹ siê, kiedy bêd¹ mogli
braæ udzia³ w zawodach. Miejmy nadziejê,
¿e zapa³ w nich nie zganie.
Nasze zajêcia s¹ bezp³atne dziêki
dotacji Urzêdu Miejskiego w Olecku. W
zwi¹zku z tym odpowiadamy na czêsto
pojawiaj¹ce siê pytania: Ile czasu treningi bêd¹ za darmo?
Zajêcia s¹ nieodp³atne od kilku lat i
nie zamierzamy tego zmieniaæ. Wystarczy tylko przyjæ, wype³niæ ankietê i mo¿na
trenowaæ.

Nasz wywiad
Micha³ Dunaj  17 lat

Stopieñ taekwondo  1 kup (obecnie przygotowuje siê do egzaminu na
czarny pas).
Klub: LUKS Hidori Olecko
 Co daje mi uprawianie Taekwondo?
- Uprawianie Taekwondo poprawia mi
samopoczucie, dziêki tej dyscyplinie
jestem sprawniejszy fizycznie, jak i
psychicznie, no i oczywicie jestem
pewniejszy siebie.
 Mój najwiêkszy sukces?

Konkurs fotograficzny

Woda w obiektywie

Organizator konkursu: Krajowy
Zarz¹d Gospodarki Wodnej.
Cel konkurs: fotograficzna rejestracja jednego z aspektów szerokiego oddzia³ywania wody na rodowisko i cz³owieka, zobrazowania miejsca wody w
otoczeniu cz³owieka, jej wp³ywu na cz³owieka, przyrodê, gospodarkê, integralnej
roli wody nie tylko podczas wyjazdów
wakacyjnych, aktywnoci wypoczyn-

kowej, ale tak¿e w ¿yciu codziennym.
Udzia³ w konkursie mo¿e wzi¹æ
ka¿dy.
Nagrody dla zwyciêzców: aparaty
cyfrowe, akcesoria fotograficzne, nagrody ksi¹¿kowe.
Termin nadsy³ania prac: 30.11.2007r.
Wiêcej szczegó³ów na stronie:
www.kzgw.gov.pl
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

- Moim najwiêkszym sukcesem jest udzia³
w Mistrzostwach Polski. Wprawdzie
medalu nie przywioz³em, ale zdoby³em
trochê dowiadczenia.
 Moje plany na przysz³oæ?
- Mylê o Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, ale o specjalizacji dok³adnie jeszcze nie myla³em. Na pewno chcê kontynuowaæ Taekwondo.
 Co rodzice myl¹ o pasji swojego dziecka?
- Ogólnie rodzice s¹ zadowoleni, ¿e trenujê Taekwondo. Zawsze mogê liczyæ
na ich wsparcie.

'
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Pi³ka no¿na
Czarni Justyna Olecko Jeziorak I³awa 0:0

dzo dobr¹ gr¹ i nie wiadomo czy tym samym nie wywalczy³ sobie miejsca w pierwszym sk³adzie. Inaczej mówi¹c, Rytwa wykorzysta³ szansê i chyba na dobre zadomowi³ siê w pierwszym zespole. Gratulacje dla niego za mecz.
Na gratulacje zas³u¿y³a ca³a dru¿yna,
która zagra³a bardzo m¹drze. Jak stwierdzi³ spikieruj¹cy to spotkanie, by³ to jeden z najlepszych meczów naszej dru¿yny w historii. Po 18 minutach pierwszej
po³owy spotkanie musiano przerwaæ ze
wzglêdu na l¹dowanie helikoptera, który
zabiera³ ciêzko chorego. Do tej pory mo¿na by³o zauwa¿yæ, ¿e Czarni chyba za bardzo
czuli respekt przed Jeziorakiem, po wznowieniu gry mecz by³ wyrównany, ale i ciekawy, dostarcza³ emocji dla zgromadzonej publicznoci. O dobrym meczu mówili
obecni na nim pi³karze i dzia³acze P³omienia E³k oraz kadra trenerska Reprezentacji
Polski U-19.
W drugiej po³owie gra siê nie zmieni³a, ale Czarni zaczêli stwarzaæ sytuacje strzeleckie. Naj³adniejszy strza³ meczu odda³
Kamil Szarnecki, który bezporednio po
dorodkowaniu strzeli³. Tylko dlatego, ¿e
bramkarz Goci by³ w odpowiednim miej-

scu, nie pad³ gol, bo po prostu zosta³ trafiony pi³k¹. Wszyscy twierdzili, ¿e gdyby
strza³ by³ trochê obok, pad³aby jedna z
naj³adniejszych bramek w ca³ej rundzie.
Reasumuj¹c, Jeziorak zostawi³ po sobie bardzo dobre wra¿enie, ale Czarni rozegrali mecz m¹drze tajktycznie i by³ to kolejny
mecz bez pora¿ki, mecz, w którym pi³karze
zostawili wiele zdrowia na boisku. Podziêkowania im za wolê walki i ambicjê oraz za
to, ¿e dali nam swoj¹ postaw¹ po raz kolejny powód do zadowolenia. Szkoda Adasia
Wyszyñskiego, który po jednym ze staræ
musia³ opuciæ boisko. Ca³e szczêcie, ¿e
dobrze dysponowany by³ Przemek Drozd,
który godnie go zast¹pi³.
Remis tym bardziej cieszy, ¿e jestemy
drug¹ dru¿yn¹ IV ligi, która zdo³a³a urwaæ
punkty Jeziorakowi. To po raz drugi w tym
sezonie aktualnie lideruj¹cy zespó³ traci u
nas punkty. Piersza by³a Zatoka Braniewo, a teraz Jeziorak.
Na s³owa uznania zas³uguj¹ nasi kibice. Dopingowali nasz¹ dru¿ynê g³ono i
kulturalnie. Nasi kibice pokazali, ¿e mo¿na
byæ 12. zawodnikiem druzyny, dziekujemy
im za to! Dziêki remisowi Czarni awansowali w tabeli i zajmuj¹ 9 miejsce.

Zamek - Czarni  1:1

odda³ Szarnecki z dalszej odleg³oci, ale
niestety nie pad³a z nich bramka. Zespó³
gospodarzy mia³ sytuacjê strzeleck¹ podczas wykonywania rzutu wolnego, ale pi³ka
po strzale minimalnie minê³a nasz¹ bramkê35 min. boisko opuci³ Rytwiñski, który
odniós³ kontuzjê, na boisko wszed³ za
niego Raducha. Obraz gry nie zmienia
siê, Czarni atakuj¹, ale coraz groniejsze
kontry przeprowadza Zamek.
40 min. Czarni nie mog¹ wypracowaæ
dogodnej sytuacji strzeleckiej, akcje zatrzymywane s¹ przed polem karnym gospodarzy. Zamek natomiast coraz mielej zaczyna graæ, co wiadczy o tym, ¿e
bêdzie ciê¿ko o wywalczenie dobrego
wyniku.
Koniec pierwszej po³owy  wynik 0:0.
Wymienit¹ sytuacjê mia³ Piszta, który
bêd¹c w sytuacji sam na sam nie strzeli³
gola.
Pocz¹tek 2 po³owy  niestety, nadal
nic nie wynika z przewagi Czarnych, oddawane ewentualne strza³y s¹ niecelne
albo zbyt s³abe. W naszym zespole chyba panuje niemoc strzelecka, nie mo¿emy udokumentowaæ swojej przewagi i tym
samym nadal jest 0:0
70 min.  niestety nie ma najlepszych
wiadomoci z Kurzetnika, mimo, ¿e jest
nadal 0:0, to poziom meczu wyrówna³ siê,
Czarni nie s¹ ju¿ dru¿yn¹ posiadaj¹c¹
przewagê.

75 min.  zmiana w dru¿ynie czarnych.
Za M³ynarczyka wszed³ Pu³ecki, obraz gry
nie zmienia siê.
76 min. Golllllll !!!!!!!!! 1:0 dla nas.
Bramkê strzeli³ Ryba.
77 min.  na pust¹ bramke nie strzeli³
Pawe³ek, szkoda.
80 min  niestety, 1:1!
85 min.  Czarni graj¹ w os³abieniu
czerwon¹ kartkê dosta³ Raducha. 88 min.
 wolny dla nas z oko³o 18 m, ale strza³
Szarneckiego wysoko nad bramk¹ Kurzêtnika
Koniec meczu  1:1. Trochê ¿al 2 punktów, ale nastêpny mecz bez pora¿ki.
Dobre i to.

W rozegranym 17.10.2007. zaleg³ym
meczu Czarni Justyna Olecko po bardzo
dobrym meczu zremisowali z liderem IV ligi
Jeziorakiem I³awa 0-0. Gratulacje za mecz!
Czarni Justyna Olecko grali w sk³adzie:
G¹siorowski, Wasilewski Micha³, Pietkiewicz, Ryszkiewicz, Rytwiñski, Cwaliñski,
Wyszyñski, Szarnecki, Jegliñski Marcin,
Strychalski, Jarmo³owicz, na zmiany weszli: Drozd, M³ynarczyk, Puniszkis.
By³ to zaleg³y mecz z 29 sierpnia. Jeziorak przyjecha³ ju¿ do nas dzieñ wczeniej, co wiadczy o powa¿nym potraktowaniu meczu przez lidera naszej ligi. Natomiast w naszej dru¿ynie dzieñ zacza³ siê
od fatalnej wiadomoci, poniewa¿ bêd¹cy
na studiach podstawowy nasz gracz Raducha zadzwoni³, ¿e dzi nie da rady graæ,
gdy¿ ma problemy z bólem pleców. Tak
wiêc trener musia³ siê zastanawiaæ kogo
wstawiæ w miejsce Raduchy. Podj¹³ w sumie
odwa¿n¹ decyzjê i postawi³ na debiutanta
Rytwiñskiego. Ten odwdziêczy³ siê barDru¿yna Czarnych Justyna Olecko uda³a
siê na mecz w dniu 20.10.2007r. Wyjazd
by³ oko³o godziny 16.30. Niestety, na mecz
nie mogli pojechaæ Wyszyñski, Wasilewski
Pawe³ i Jarmo³owicz  ze wzglêdu na kontuzje oraz Pietkiewicz  ze wzglêdów rodzinnych. Na miejsce pi³karze przybyli
pónym wieczorem, gdzie zostali ulokowani w pokojach dwuosobowych w hotelu MOSiR- u w Nowym Miecie Lubawskim. Kurzêtnik od Nowego Miasta
Lubawskiego jest oddalony o oko³o 3
km. Mecz odby³ siê w dniu 21.10.2007.
Czarni wyszli na mecz w doæ eksperymentalnym sk³adzie: G¹siorowski, Rytwiñski, Micha³ Wasilewski, Ryszkiewicz,
Mariusz Jegliñski, Cwaliñski, Drozd, Marcin
Jegliñski, M³ynarczyk, Szarnecki, Strychalski.
Koniec meczu 1 - 1.
Poczatek spotkania  Czarni s¹ stron¹ atakuj¹c¹, ale w strza³ach po równo,
najpierw z 8m strzela³ Ryba (strza³ obroniony przez bramkarza gospodarzy), nastêpnie kontra i strza³ obroniony przez
G¹siorka.
10 min.  przewaga Czarnych , ale nie
powoduje stwarzania sytuacji strzeleckich
20.min  na boisku trwa walka, z której
nic nie wynika, ¿aden z zespo³ów nie stworzy³ sytuacji strzeleckiej. 30 min.  Zamek ogranicza siê do kontr, dwa strza³y

TABELA po XIII kolejce:
1. Jeziorak
- 34 pkt
2. Vêgoria
- 29 pkt
3. Huragan
- 29 pkt
4. Zatoka
- 27 pkt
5. Start
- 27pkt
6. Mragovia
- 26 pkt
8. Concordia
- 21 pkt
7. P³omieñ
- 18 pkt
9. Czarni
- 16 pkt
10. Sokó³
- 15 pkt
12. Polonia
- 13 pkt
11. Motor
- 11 pkt
13. Zamek
- 10 pkt
14. Granica
- 7 pkt
15. Mamry
- 7 pkt
16. Szczytno
- 3 pkt
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Witam Pañstwa! I jak tam po wyborach? Nie bêdê pisa³ o tygodniach i dniach,
bo nie ma na to czasu. WYBORY  to
jest temat! Zapewne niektórzy spodziewaj¹ siê, ¿e jestem z³y, rozczarowany, a
wrêcz wciek³y... W pierwszym momencie myla³em, ¿e co z tego we mnie drzemie.
Poszuka³em tego w sobie i wywo³a³o to
moje zdziwienie. Chyba zawiod³em tych
co myleli, ¿e ze wciek³oci bêdê gryz³ i
kopa³. Wynik mojej partii i tak mnie ucieszy³. Po prawie dwóch latach plucia, kopania, czepiania siê, wymylania, poni¿ania przez media i opozycjê praktycznie
uda³o siê zdobyæ kilka punktów wiêcej.
Jak powiedzia³ pewien polityk z PO: liczono na wiêksz¹ ró¿nicê i wiêksze iloci
g³osów na LiS i PSL. No...
ju¿ witano siê z g¹sk¹...
¯yczê Wszystkiego
Najlepszego dla Platformy Obywatelskiej. Bêd¹
potrzebowali naprawdê
du¿o ¿yczliwoci ze strony
wyborców. Jak cz³owiek
wemie siê za mylenie
to jednak stwierdzi, ¿e
przys³owiowe 3 miliony
mieszkañ to pryszcz w
przypadku obiecanego
CUDU i Drugiej Irlandii.
:)
Jeli ma byæ z cudami, to premier Tusk zacznie pierwszy tydzieñ
rz¹dów: Poniedzia³ek: rz¹d wyczarteruje
10 tys. jumbo-jetów i 3 miliony Polaków
wraca do kraju. Wtorek: premier wydaje
zarz¹dzenie i jednym podpisem udaje siê
zlikwidowaæ wypadki samochodowe. Wieczorem, z nudów, Pan Premier obni¿y podatki PIT, CIT i VAT do 1%. A w rodê
niespodzianka dla sfery bud¿etowej: zwiêkszy siê wynagrodzenia. Pielêgniarki bêd¹
zarabiaæ rednio 5780 z³ netto, a lekarze
27 140 z³ netto. Nauczyciele zarobi¹ od
rody 7500 z³ netto, a urzêdnicy 6500. Przez
zachodni¹ granicê Polski przekraczaæ bêd¹
tysi¹ce lekarzy z Niemiec Francji i Irlandii
by podj¹æ pracê w polskich szpitalach i
przychodniach. W czwartek Premier Tusk
tak gwa³townie podniecie presti¿ Polski
na wiecie, ¿e Unia Europejska og³osi
wprowadzenie Nicei i pierwiastka jedno-

czenie, a Niemcy zrezygnuj¹ z Gazoci¹gu Pó³nocnego. Po³o¿ona na dnie Morza
Ba³tyckiego rura bêdzie s³u¿y³a do eksportu miêsa z Polski do Rosji. Do pi¹tku
wybuduje siê 2780 kilometrów autostrad,
840 p³ywalni i 320 stadionów. Hanna Gronkiewicz-Waltz jako nowa minister infrastruktury przetnie 6000 wstêg w ci¹gu 18
godzin, co bêdzie w transmisji najbardziej
obiektywnej TVP na wszystkich kana³ach.
Sama telewizja zatrudni tylko bezpartyjny zarz¹d z³o¿ony z m³odych dzia³aczy
Platformy, która  jak sama nazwa wskazuje  parti¹ nie jest, a jest taka zwyk³a i
obywatelska. W sobotê premier rozda akcje,
rednio 70 tysiêcy na g³owê. Ponadto
wprowadzi poszóstne becikowe i ulgê na
dziecko  bez kozery  piñcet tysiêcy.
A w niedzielê? Po zrobieniu tych

wszystkich cudów, siódmego dnia, Donald Tusk odpocznie. Tylko wieczorem,
tak od niechcenia, zniesie jednym podpisem przymrozki, aby jab³ka i kapusta ju¿
nigdy nie podro¿a³a.
Same cuda, jak przed Bo¿ym Narodzeniem. I wiat bêdzie piêkniejszy. To
cudownie, ¿e w tym kraju jest tylu wierz¹cych. Wiara w cuda powinna siê tym
osobom op³aciæ.
Ja tam zamierzam dobrze siê bawiæ.
Nie muszê ju¿ byæ prorz¹dowy. Mogê
wreszcie pozwoliæ sobie na antyrz¹dowoæ.
Przez ostatnie dwa lata tak wielu chcia³o
bym wreszcie zacz¹³ pisaæ co przeciw
rz¹dowi, bo taki jest ogólnie TRYND i
¿eby byæ w tym kraju autorytetem i inteligentem trzeba koniecznie byæ antyrz¹dowym krytykantem. OK! Ta rola mi bardzo odpowiada. Tylko czekam, ¿e ten rz¹d
wprowadzi walkê z
antykorupcj¹. Tak...
bo walka z korupcj¹
jest taka fe...No, po
Bogus³aw Marek Borawski
prostu nie jest to es-

Felieton powyborczy
Uffff!

tetyczne. Tyle lat w naszym kraju by³o
tak dobrze, a tu siê jakiej grupie malkontentów nie podoba, ¿e lekarze bior¹.
I co? Mieli ich pozamykaæ wszystkich?
To u kogo bymy siê leczyli? U Babci
Zielarki? Zanim Pan Tusk zrobi cud, to
lekarze musz¹ te¿ z czego ¿yæ, a taki lekarz chleba z salcesonem to nie zje. Albo
ciganie biznesmenów przez prokuraturê
i CBA! To ju¿ skandal na skalê europejsk¹. Przecie¿ wiadomo, ¿e z³odziejem jest
siê do wysokoci 1 mln z³ (nie znam ostatnich danych GUS na ten temat), powy¿ej
siê ju¿ jest szanowanym biznesmenem.
Oczywicie nie wszyscy biznesmeni to
ta sama klasa, bo wiêkszoæ robi³a pieni¹dze uczciwymi drogami. Tylko najbardziej niepewni czuj¹ siê ci, którzy nie potrafi¹ wyjaniæ sk¹d w ogóle maj¹ pieni¹dze, a ich opowieæ
o zdobyciu fortuny zaczyna siê w biografii od
jednego zdania: handlowa³ ¿yrandolami przywo¿onymi z Austrii. Powa¿nie piszê. Wystarczy
przejrzeæ
numery
Wprost z rankingami
najbogatszych Polaków...
Jak¹ hurtowniê tego
owietlenia prowadzili czy
jak. A i wszyscy jak jeden m¹¿ mieli rodzinê na
WSI... Tylko dlaczego jej
siê wstydz¹ i pisz¹ z
du¿ej litery... Ale te czasy siê skoñczy³y. Tylko
NOWY RZ¥D zapewni ciê, ¿e nie bêdziesz
siê martwi³. Tylko on mo¿e wyci¹gn¹æ ciê
z depresji nabytej wyjazdem ludzi z kraju. On zapewni twoim dzieciom, ¿e zostan¹ zdjête mundurki i kamery w szko³ach.
Zostan¹ te¿ usuniête s¹dy 24-godzinne,
bo to niegodne lekko rozochoconych kibiców stawiaæ przed takimi s¹dami. Po
co te s¹dy? Czy cz³owiek nie ma prawa
wypiæ trochê przed jazd¹ samochodem?
Na odwagê, bo takie z³e drogi. Nowy rz¹d
zapewni, ¿e nie bêd¹ zwiêkszone kary dla
ludzi którzy lubi¹ ciebie trochê poturbowaæ  dla rozrywki, czy mo¿na tak bezwzglêdnie karaæ tych co ciebie trochê
okradn¹. Bezczelnoæ. Kobieta trochê
chcia³a dorobiæ na rzecz partii i wziê³a trochê
pieniêdzy i tu taki wielki szum. Zostawcie kobietê w spokoju. Co to znaczy aby
nie mo¿na by³o wykupiæ jaki tam szpitali czy przychodni. Przecie¿ w rêkach prywatnych przynosz¹ dochody.
Jak widzicie jestem ZA! Czeka nas czas
cudów i dobrobytu... Siadam sobie spokojnie, w pierwszym rzêdzie. :)
PAC

