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Nie sposób oddaæ tego upojenia, tego sza³u radoci,
jaki ludnoæ polsk¹ w tym momencie ogarn¹³. Po 120
latach prys³y kordony (...) Wolnoæ! Zjednoczenie! Wolne
Pañstwo (...) Cztery pokolenia nadaremno na tê chwilê czeka³y, pi¹te doczeka³o.
Jerzy Maraczewski

6 listopad 2007 r.

(dwa wywiady)

Program obchodów w Olecku
wiêta Odzyskania Niepodleg³oci
zamieszczamy na s. 3.

Ekologiczne fraszki

Nak³adem Akademii Podlaskiej w Siedlcach ukaza³ siê kolejny tomik poezji podsumowuj¹cy tegoroczny Festiwal
Nauki i Sztuki. Na 130 stronach zosta³ w nim zawarty ca³y
dorobek poetycki Festiwalu.
Odnotowaæ nale¿y, ¿e g³ówn¹ nagrodê za zbiór fraszek ekologicznych otrzyma³, tak jak na
festiwalu oleckim, Wac³aw Klejmont i to jego utwory otwieraj¹ tomik.
Tomik opracowa³ twórca
siedleckiego i oleckiego Festiwalu dr Ryszard Kowalski. Ilustracje  portrety rolin  narysowa³y Katarzyna Kubicka i Wioleta Pu³a. Wstêp napisali
dr Ma³gorzata Burta oraz dr Ryszard Kowalski.
Dbajmy o naturaln¹ przyrodê i w³asne zdrowie! Wszystko inne da siê wczeniej czy póniej kupiæ...  tak¹ sentencj¹ zakoñczy³ wstêp do publikacji dr Ryszard Kowalski. Tygodnik Olecki poleca Pañstwu tê ksi¹¿kê.
Szerzej o tym wydarzeniu czytaj na str. 11.
w artykule Ekouszczypliwoci
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WYPRZEDA¯ SPRZÊTU OGRODOWEGO
PO SEZONIE.
OBNI¯KA CEN NA SPRZÊT FIRMY HITACHI  10%
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

Cena 1,40 z³

Brudownik
w przychodni
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Do funkcjonowania gabinetu lekarskiego, który jest finansowany z NFZ, niezbêdne jest istnienie tzw. brudownika, gdzie
przechowuje siê ró¿nego rodzaju odpady medyczne. Praktycznie
ka¿dy zu¿yty produkt: strzykawka, gaza, papier, wacik  musi
trafiæ do takiego pomieszczenia w odpowiednim pojemniku.
Dalej trafia do spalarni. Ostatnio lekarze wynajmuj¹cy od gminy
gabinety w przychodni dostali pismo, w którym zostaje wymówiona im umowa na u¿ytkowanie brudownika. Dzisiaj publikujemy wypowiedzi przedstawicieli lekarzy i Burmistrza na ten
temat.
Wac³aw Olszewski:  W tej chwili robimy inwentaryzacjê.
S¹ to pomiary wewnêtrzne budynku, wyliczenia ile metrów kwadratowych zajmuj¹ poszczególne czêci budynku. Liczymy równie¿
czêci wspólne. Brudownik nale¿y do czêci wspólnej. Jest to
ta sama kategoria pomieszczeñ, co np. ³azienka i korytarz. Brudownik wynajmowa³y 21 lub 22 podmioty. Je¿eli on nale¿y do
czêci wspólnej, to nale¿y cenê jego u¿ytkowania wliczyæ do
pozosta³ych kilku pomieszczeñ. Formalnie ma to taki skutek, ¿e
musimy daæ wypowiedzenie dla wszystkich u¿ytkuj¹cych go
lekarzy. Nastêpnie powierzchniê brudownika musimy wliczyæ
do czêci wspólnej i rozliczyæ. Formalnoci musimy wykonaæ.
Natomiast wszyscy nadal bêd¹ korzystaæ z brudownika, choæ
maj¹ wypowiedzenia do koñca listopada... Z jednym wyj¹tkiem
 nie bêd¹ za u¿ytkowanie p³aciæ.
B.M.Borawski:  Lekarze twierdz¹, ¿e NFZ nie podpisze
z nimi umowy, gdy oni nie bêd¹ mieli umowy na u¿ytkowanie brudownika.
WO:  Bêd¹ mieli umowy, tylko na innych zasadach. W
czasie przejciowym bêd¹ mogli korzystaæ z brudownika. Mo¿emy
im daæ zawiadczenie o pozwoleniu na korzystanie. SANEPiD
wyrazi³ zgodê, ¿e lekarze bêd¹ korzystaæ z tego pomieszczenia bez umowy z gmin¹.
C.d. na s. 4-5.

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

(V62605)

Nr 44 (513)

Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

KRONIKA
PO¯ARNICZA
 2 padziernika o 17.47 jeden zastêp JRG
PSP pomaga³ przy ul. Sk³adowej karetce pogotowia. Kobieta zas³ab³a w mieszkaniu.
 3 padziernika o 10.36 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ na osiedlu Lesk gniazdo
szerszeni z domu mieszkalnego.
 3 padziernika o 11.01 jeden zastêp OSP
Cimochy usuwa³ wodê z piwnicy domu
mieszkalnego w Cimochach.
 3 padziernika o 15.07 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo os z domu
mieszkalnego w Rogówku.
 3 padziernika o 17.02 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Plewkach.
 4 padziernika o 18.05 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo os z domu mieszkalnego przy ul. M³ynowej.
 5 padziernika o 13.45 trzy zastêpy JRG
PSP usuwa³y zadymienie z domu mieszkalnego przy ul. Czerwonego Krzy¿a.
 6 padziernika o 8.53 jeden zastêp JRG
PSP wywarza³ zatrzaniête drzwi mieszkania na osiedlu Siejnik.
 6 padziernika o 9.14 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca
sanitarnego.
 6 padziernika o 12.13 trzy zastêpy JRG
PSP oraz jeden OSP G¹ski gasi³y po¿ar
trocin przy stolarni w Kukowie.
 6 padziernika o 12.45 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Sokó³ki usuwa³y w
Sokó³kach skutki wypadku drogowego.
 6 padziernika o 16.20 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Babkach G¹seckich.
 6 padziernika o 19.00 jeden zastêp JRG
PSP, jeden OSP Borawskie oraz jeden
OSP Plewki gas³y po¿ar samochodu stoj¹cego w gara¿u.
 7 padziernika o 16.58 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski
 8 padziernika o 15.39 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Drozdowie.
 12 padziernika o 6.51 jeden zastêp JRG

TANKUJESZ U NAS,

ZBIERASZ

PUNKTY BONUSOWE
NA DARMOWE MYCIE
STACJA PALIW  Rarytas

ul. E³cka 4

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

(V53710)

PSP usuwa³ w Doliwach skutki kolizji
drogowej.
 12 padziernika o 7.00 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z jezdni szosy wiêtajno skutki
kolizji drogowej.
 12 padziernika o 19.26 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w wiêtajnie.
 13 padziernika o 10.29 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z jezdni w Du³ach plamê
oleju.
 13 padziernika o 11.30 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca
sanitarnego.
 13 padziernika o 20.50 jeden zastêp JRG
PSP pomaga³ karetce pogotowia w transporcie osób poszkodowanych w wypadku drogowym, do którego dosz³o na alei
Wojska Polskiego.
 14 padziernika o 18.13 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Kowalach Oleckich zadymienie z mieszkania spowodowane nieszczelnym przewodem kominowym.
Informacji udzieli³a
starszy stra¿ak Katarzyna Jegliñska
 15 padziernika o 7.55 piêæ zastêpów
JRG PSP bra³o udzia³ w gaszeniu po¿aru w zak³adach Stollar na osiedlu
Lesk.
 15 padziernika o 8.45 jeden zastêp JRG
PSP pomaga³ przy ul. Sk³adowej w transporcie chorego do karetki pogotowia.
 15 padziernika o 10.10 jeden zastêp
JRG PSP usuwa³ w Dworku Mazurskim
spróchnia³e drzewo zagra¿aj¹ce budynkowi rekreacyjnemu.
 15 padziernika o 19.46 jeden zastêp
JRG PSP gasi³ przy ulicy Armii Krajowej po¿ar mieci w mietniku kontenerowym.
 17 padziernika o 12.46 dwa zastêpy JRG
PSP zabezpiecza³y teren, na którym
dosz³o do wypadku budowlanego.
 17 padziernika 13.00 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ w Dworku Mazurskim
l¹dowanie mig³owca.
 17 padziernika 15.10 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
 19 padziernika o 13.51 jeden zastêp
JRG PSP pomaga³ przy ul. Sk³adowej
w transporcie chorego do karetki pogotowia.
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Pijani kierowcy
 27 padziernika o 22.15 policjanci zatrzymali na drodze z Rosochackich do
wiêtajna jad¹cego motorowerem dwudziestodwuletniego Miros³awa Z. Mia³
on we krwi 1,46 promila alkoholu.
 27 padziernika o 23.00 zatrzymano na
trasie do wiêtajna jad¹cego rowerem
piêædziesiêciotrzyletniego W³adys³awa
G. Nie zgodzi³ siê na próbê alkomatowi wiêc pobrano od niego krew na
obecnoæ alkoholu.

Wypadek

Na trasie do Wieliczek w dniu 31.10.br.
o godz. 8.59 nieznany do tej pory kierowca wymusi³ na samochodzie ciê¿arowym pierwszeñstwo. TIR musia³ zjechaæ
na skraj drugi, w wyniku czego uderzy³
w drzewo. Kierowcê przewieziono do
szpitala. Policja szuka sprawcy wypadku i prosi w zwi¹zku z tym wiadków do
zg³aszania siê do tutejszej komendy.

Narkotyki

Ochroniarze w jednej z oleckich dyskotek zatrzymali 22-letniego Sebastiana
N., który mia³ przy sobie 6 gramów marihuany. Wezwana policja odwioz³a zatrzymanego na komendê. Zosta³ on zatrzymany do wyjanienia sprawy.

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:

 Jan Archacki
 Janina Izbicka
 Piotr Klejment
 Rados³aw Olszewski
 Ewelina Pogódzka
 Jakub Zawadzki

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)

Obchody wiêta Najspokojniejszy
Niepodleg³oci weekend w roku
8.11.07 r. (czwartek)
9.00 - III Gminny Konkurs Pieni Patriotycznej
9.11.07 r. (pi¹tek)
16.00 - ods³oniêcie wystawy IPN pt.
Wypêdzeni, przypêdzeni... Kszta³towanie siê nowego spo³eczeñstwa na
Warmii i Mazurach 1945-1948
17.00 - uroczysty koncert, w programie:
* Z g³êbi dziejów spektakl s³ownomuzyczny w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w Olecku,
* koncert laureatów III Gminnego Konkursu Pieni Patriotycznej,
* koncert zespo³u instrumentów dêtych
pod kierunkiem Weroniki Kordowskiej
w wykonaniu uczniów Pañstwowej
Szko³y Muzycznej I stopnia w Olecku
11.11.07 r. (niedziela)
13.00 - Msza wiêta za Ojczyznê w Kociele NMP w Olecku
- po Mszy wiêtej z³o¿enie kwiatów pod
Pomnikiem Papie¿a, obeliskiem w parku
miejskim oraz pod krzy¿em misyjnym
Czêæ artystyczna odbêdzie siê w sali
widowiskowej Regionalnego Orodka Kultury MG.
Serdecznie zapraszamy na uroczystoci

Organizatorzy:
- Urz¹d Miasta
- Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Olecku im.
Jana Kochanowskiego
- Regionalny Oródek Kultury w Olecku
Mazury Garbate

AUTOMYJNIA od 7 30 do 18 00
ON
OLEJ
Pb95
OPA£OWY
LPG
Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V67601)

NAJTANIEJ W MIECIE

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

Akcja Znicz, która trwa³a od 31.10.
do 4.11.br., przebieg³a nadzwyczaj spokojnie. W akcji bra³o udzia³ 59 policjantów, którzy skontrolowali 112 pojazdów,
zatrzymali 4 dowody rejestracyjne, wrêczyli 30 mandatów (g³ównie za nadmiern¹ prêdkoæ i pieszym za przekroczenie
przepis w ruchu drogowym), zatrzymali
3 pijanych kierowców i zanotowali tylko 6 kolicji.

Apel do Organizacji
Po¿ytku Publicznego

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi od 1 stycznia 2007 roku zapisami art. 45 ust. 5c5g
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2000 r. nr 14, poz. 176 z pón. zm.) oraz
art. 21 ust. 3a-3d ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr
144, poz. 930 z pón. zm.) urzêdy skarbowe zosta³y zobowi¹zane do przekazywania na wniosek podatnika kwoty 1 % podatku nale¿nego, wynikaj¹cego z zeznania podatkowego na rzecz organizacji po¿ytku
publicznego
(OPP).
W zwi¹zku z tym Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Olecku zwraca siê z prob¹ do
Organizacji Po¿ytku Publicznego dzia³aj¹cych na terenie naszego Urzêdu o dostarczenie do dnia 20 listopada br. pisemnej
informacji zawieraj¹cej: NIP, nazwê, siedzibê, numer KRS i numer rachunku
bankowego w³aciwego do przekazywania
zadeklarowanych przez podatników darowizn.
Informacja w zakresie numeru bankowego winna byæ potwierdzona przez bank
oraz opatrzona podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania OPP.
Przed³o¿one przez Organizacje Po¿ytku Publicznego informacje pos³u¿¹ usprawnieniu w przekazywaniu przez urzêdy skarbowe na rzecz tych Organizacji na wniosek podatników kwoty 1% podatku nale¿nego, wynikaj¹cego z zeznañ podatkowych
za 2007r. sk³adanych po 1 stycznia 2008.

!
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OLECKI TERMINARZ

Wystawy sta³e
 8.00  15.00  wystawa batiku Barbary
Kolejnik , 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.

8 listopada (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Kolejowa 32,
(Starostwo)
9.00 - III Gminny Konkurs Pieni Patriotycznej, ROK MG, slala kina
9 listopada (pi¹tek)
16.00 - ods³oniêcie wystawy IPN pt.
Wypêdzeni, przypêdzeni... Kszta³towanie siê nowego spo³eczeñstwa na Warmii
i Mazurach 1945-1948 - hol kina
17.00 - uroczysty koncert obchodów
Narodowego wiêta Niepodleg³oci sala kina
10 listopada (sobota)
12.00  Konkurs na Najpiêkniejszy Latawiec  Szyjka na jeziorem Olecko Wielkie
17.00  Wiem kto mnie zabi³  film, kino
Mazury
19.00  28 tygodni póniej  film, kino
Mazury
11 listopada (niedziela)
13.00 - Msza wiêta za Ojczyznê w Kociele NMP w Olecku, z³o¿enie kwiatów pod Pomnikiem Papie¿a, obeliskiem
w parku miejskim oraz pod krzy¿em misyjnym
17.00  Wiem kto mnie zabi³  film, kino
Mazury
19.00  28 tygodni póniej  film, kino
Mazury
16 listopada (pi¹tek)
17.00  I ty mo¿esz zostaæ bohaterem 
film, kino Mazury
19.00  Katyñ  film, kino Mazury
17 listopada (sobota)
17.00  I ty mo¿esz zostaæ bohaterem 
film, kino Mazury
19.00  Katyñ  film, kino Mazury

Dy¿ury aptek
 6-11.11.2007r., pl. Wolnoci 25
 12-18.11.2007r., ul. Sk³adowa 6

ELF

(L20802)

ul. Armii Krajowej 24

MARKOWE CIUCHY W DOBREJ CENIE

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

(V63005)
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Brudownik w przychodni
Nikt nie zabiera brudownika, bo gdybymy zabrali to pomieszczenie, przychodnia nie mog³aby funkcjonowaæ. Jestem
tego wiadomy. Formalnie niczego nie
zabieramy.
BMB:  A je¿eli bêd¹ musieli podpisaæ umowê z NFZ?
WO:  Je¿eli bêdzie do tego potrzebne
zawiadczenie, to wydane zostanie w ka¿dej
chwili. Osobicie podpiszê i wyjaniê,
¿e gabinety maj¹ do niego w ka¿dej chwili
dostêp.
Mamy w tej chwili 21 podmiotów. Co
bêdzie jeli kto nowy wydzier¿awi pomieszczenie lub je kupi? Gabinetu bez
brudownika nie mo¿na prowadziæ. Chodzi o to, by wszyscy mieli do tego pomieszczenia dostêp. Ka¿dy nowy podmiot ma mieæ do niego dostêp.
***

Rozmowa Tygodnika Oleckiego z lekarzami Joann¹ T.
Romañczuk i Cezarym Lasot¹.

BMB:  Pismo, które Pañstwo otrzymalicie nakazuje zdaæ i opuciæ to pomieszczenie do 30 listopada?
Joanna T. Romañczuk:  Tak! Proszê mi wiêc powiedzieæ co mam zrobiæ z
pojemnikami, w których znajduj¹ siê odpady? Dla mnie decyzja wydana przez
Pana Burmistrza jest jednoznaczna: muszê do 30 listopada pójæ do Spó³dzielni Mazury i oddaæ klucze. Przedtem
wynieæ wszystkie swoje sprzêty z brudownika. Tak rozumiem pismo w wymówieniu umowy. Po prostu  nie ma brudownika.
Cezary Lasota:  Idmy dalej. Je¿eli
nie mamy brudownika, to nawet je¿eli
pada has³o, ¿e mamy kupiæ te pomieszczenia, to po co, je¿eli nie bêdziemy mogli
funkcjonowaæ? Posiadanie tego pomieszczenia jest praktycznie podstawowym wymogiem sanitarnym.
BMB:  Burmistrz zapewnia, ¿e prowadzi w tej sprawie rozmowy z SANEPiD-em.
CL: - P³acilimy za brak takiego pomieszczenia kary. W³aciwie za niedo-

stosowanie pomieszczenia do funkcji brudownika.
JTR:  Brudownik nie mo¿e byæ byle
jakim pomieszczeniem, do którego wstawiê kosz z odpadkami.
BMB:  Z tego rozumiem, ¿e pañstwo i Burmistrz powinnicie sobie wyjaniæ...
CL:  I tutaj le¿y problem. Nam nie
uda³o siê porozmawiaæ z Burmistrzem na
temat przychodni. Nigdy, ani z ¿adnym
urzêdnikiem. Nikt nigdy z nami rozmawiaæ nie chcia³. Wystêpowalimy wielokrotnie o rozmowê: na temat przysz³oci przychodni, wstêpnych projektów
remontu. Niestety, nie pisane nam by³o
doczekaæ siê rozmowy.
BMB:  Burmistrz twierdzi, ¿e urzêdnicy musz¹ policzyæ cenê metra powierzchni czêci wspólnej. Czyli korytarzy, ³azienek i tego nieszczêsnego brudownika. Ka¿dy nowy gabinet bêdzie móg³
wynaj¹æ pomieszczenie wraz z brudownikiem.
JTR:  No w³anie! 30 listopada oddajemy brudownik. Pan Burmistrz ma
koncepcjê, ¿e byæ mo¿e kto to wynajmie. W tym czasie przychodnia staje.
Wszyscy musz¹ bowiem w miêdzyczasie korzystaæ z tego pomieszczenia. Ka¿d¹
szpatu³kê mogê po u¿yciu umieciæ tylko w tym miejscu.
CL:  Cena wynajmu brudownika ma
byæ doliczona do ka¿dego pomieszczenia?! Po co spalarnia i brudownik dla
pokoju rejestracji? Po co brudownik dla
pokoju administracyjnego? Po co wynajmuj¹cy maj¹ p³aciæ za odpady medyczne, których nigdy nie bêd¹ produkowaæ?
BMB:  Czy nie lepiej by³oby jednak porozmawiaæ bezporednio z Burmistrzem?
JTR:  Z nami nikt nie rozmawia na
zasadzie partnerskiej. Ostatnio rozmawia³am
z Burmistrzem na spotkaniu, gdzie Pani
Jankowska przedstawia³a ró¿ne mo¿liwoci
sprzeda¿y przychodni. Samo spotkanie
by³o dla mnie zaskoczeniem. Nikt nam
wczeniej nie powiedzia³, ¿e budynek idzie

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
Hurtownia w Olecku, ul. Wojska Polskiego 16
Tel. (087) 520-22-33

Rozpoczêcie kursu

s³oneczne,

(V67301)

przydomowe oczyszczalnie cieków

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

do sprzedania. Nikt przedtem nie spyta³
nas o pogl¹dy w tej sprawie. Pan Burmistrz powiedzia³ wtedy wyranie, ¿e je¿eli nie chcemy kupiæ pomieszczeñ przychodni, to bêdziemy musieli siê z niej
wyprowadziæ.
Ci¹gle mówi siê, ¿e lekarze chcieli kupiæ
przychodniê. ¯e z lekarzami nie mo¿na
siê dogadaæ. Przepraszam bardzo, lekarzy jest kilku. Tu s¹ te¿ i inne podmioty.
Tu s¹ pielêgniarki w gabinetach zabiegowym i szczepiennym, jest laboratorium,
jest rehabilitacja, tu jest mnóstwo ró¿nych podmiotów. Dlaczego wiêc ci¹gle
mówi siê LEKARZE?
Mówi siê te¿, ¿e lekarze chcieli kupiæ
przychodniê. Niech pan Burmistrz powie konkretnie: kto z lekarzy przychodzi³ do niego w sprawie kupna? Wszyscy lekarze, których znam, tam nie byli.
Kogo, kto by³ tam w sprawie kupna,
nie upowa¿nia do mówienia, ¿e lekarze
chcieli przychodniê kupiæ.
CL: - Nie mo¿na wiêc pisaæ, ¿e my
chcemy kupiæ! My nie chcemy tego kupowaæ!
JTR:  Pierwsze plany Pana Burmistrza by³y takie, ¿e wspólne czêci Urz¹d
bêdzie remontowa³. Natomiast, co jest
normalne i logiczne, ¿e nikt nie mówi ¿eby
Pan Burmistrz remontowa³ nasze gabinety. Robilimy i bêdziemy robiæ to sami.
Pan Burmistrz zobowi¹za³ siê ponadto
do przystosowania przychodni do wymogów rozporz¹dzenia ministra do koñca 2008 roku. To pismo mamy!
CL:  Nie us³yszelimy od samego
pocz¹tku dlaczego tak siê dzieje i jaki
jest tego cel. Dlaczego przychodnia ma
iæ na sprzeda¿? W jakim celu siê to robi?
Moim skromnym zdaniem doprowadzi to
do tego, ¿e jej tutaj nigdy nie bêdzie.
Nigdy nie bêdzie remontu, bo bêdzie 28
udzia³owców w jednym budynku, przy
tak ró¿nych celach ka¿dego z nich.
To, ¿e bêdziemy remontowaæ sami
gabinety, nigdy nie podlega³o dla nas
dyskusji. To oczywiste! Jeli chodzi o
korytarze, to na ca³ym wiecie istnieje
zwyczaj, ¿e jak kto jest w³acicielem i
wynajmuje, to remontuje wliczaj¹c kosz-
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Brudownik w przychodni

ci¹g dalszy
ty takiego remontu w czynsz wynajmuj¹cego. Naturalnie podniesienie czynszu musi byæ czasowe. Bo w czynszu jest zawarta op³ata na remonty czêci wspólnej i zysk w³aciciela. W
chwili obecnej ogranicza siê to jedynie do zysku gminy. Nikt
tutaj nie chce aby gmina do interesu dok³ada³a. My chcemy,
aby pieni¹dze, które p³acimy, nie by³y haraczem, ale by³y przeznaczone na remont. Je¿eli kto mówi, ¿e ma byæ dobry podjazd, to nie dla nas, ale dla pacjentów. Je¿eli mówi siê, ¿eby
drzwi by³y szersze, to po to, aby pacjent na wózku móg³ wjechaæ. Winda nie mnie jest potrzebna, ale pacjentowi, któremu
ciê¿ko jest wejæ po schodach. Pytam siê wiêc: czy gmina jest
po to, aby pozbywaæ siê problemów, czy aby je rozwi¹zywaæ?
JTR:  Po przejêciu tego budynku gmina zainwestowa³a.
Zrobiono remont i m.in. wymieniono okna. Jednak na spotkaniu, o którym ju¿ wspomina³am, poinformowano nas, ¿e ubieg³y rok przyniós³ ju¿ dochody. Jest to kwota ok. 20 tysiêcy
z³otych. Dochody pojawi³y siê ju¿ po trzech latach!
Inn¹ sprawa jest problem taki, ¿e wliczono nam op³aty za
ciep³o w pustostanach. Za 55 metrów w mieszkaniu na Sk³adowej p³acê tyle samo co za 12,5 metra gabinetu w przychodni. Tak wiêc gmina do nas nie dok³ada.
Brudownik  jego likwidacja jest praktycznie zamkniêciem
przychodni. Nie wiem jak sobie wyobra¿a to pan Burmistrz.
Dla mnie jest to jednoznaczne  z dniem 30 listopada mam
klucze oddaæ do administratora. Pojemniki za z brudami wynieæ i... nie wiem gdzie postawiæ.
CL:  Nikt nas nie traktuje jako partnera do rozmowy. Robi
siê... a póniej ewentualnie klei siê dziury. Nie by³o nigdy
okazji do rozmowy. Nigdy! Systematycznie s³yszymy o sobie,
¿e jestemy tymi, z którymi nie mo¿na siê dogadaæ. Trudno
siê z nami dogadaæ, je¿eli siê z nami nie gada!
Tak te¿ by³o na tym spotkaniu. Zaprasza siê nas na rozmowê na temat przysz³oci przychodni i na dzieñ dobry s³yszymy, ¿e przychodnia idzie na sprzeda¿! Mówi siê nam o formach sprzeda¿y. Wyra¿amy swoje zdumienie, a wtedy s³yszymy: z wami dogadaæ siê nie mo¿na.
JTR:  A jeli nie chcecie to wyprowadzajcie siê z przychodni.
CL:  W³adza ma swoje prawa i je pokazuje. Ja nie chcê
udowadniaæ swoich praw! Ja chcê normalnie pracowaæ. Ja nie
jestem biznesmenem, który bêdzie kupowa³ lokale i je remontowa³. Nie jestem budowlañcem! Chce siê zaj¹æ swoj¹ prac¹.
JTR:  Mamy czynsze jedne z najwy¿szych w ca³ej Polsce. Mymy siê na to zgodzili. By³a wymiana okien.
CL:  Owiadczamy tutaj, ¿e jeli w przysz³oci dosz³oby
do tego, ¿e gmina posz³aby w remont, a koszty tego przedsiêwziêcia mia³y byæ wysokie, to my zap³acimy wy¿sze czynsze.
Naturalnie, do czasu ich sp³acenia. Jeden jest jednak warunek, ¿e remont ten zostanie uzgodniony z nami, bo on bêdzie
dla nas i to my bêdziemy te pomieszczenia po remoncie wynajmowaæ. Nie mo¿e byæ tak, aby jaki urzêdnik gminny z kim
kto jest jakim projektantem i oni wiedz¹ lepiej co jest dla nas
potrzebne. Znamy przyk³ady, gdzie gmina wyda³a na remont i
10 milionów, a przychodnie nie s¹ dalej dostosowane do potrzeb medycznych.
JTR:  Je¿eli jest problem z brudownikiem, to Pan Burmistrz powinien spotkaæ siê z nami i powiedzieæ o tym: jest
przepis, ¿e wspólne czêci muszê Pañstwu wypowiedzieæ.
I przedstawiæ ustalenie, chocia¿by te z SANEPiD-em. S³owne
zapewnienia tutaj nie wystarcz¹.
Rozmawia³: B.M. Borawski

Inwestorzy w Olecku

19 i 20 listopada bêd¹ przebywaæ w Olecku przedstawiciele zagranicznych firm, który sonduj¹ ju¿ od d³u¿szego czasu
mo¿liwoæ inwestycji w naszym miecie. Chodzi tutaj o fabrykê biopaliw oraz elektrociep³owniê.
W spotkaniu oprócz w³adz miejskich uczestniczyæ bêdzie
równie¿ Bo¿ena Cybulska  Prezes Warmiñsko-Mazurskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego. Burmistrz ma nadziejê, ¿e
spotkanie to sk³oni inwestorów do podjêcia ostatecznej decyzji.
Brane pod uwagê tereny to dzia³ki le¿¹ce w pobli¿u torów
kolejowych. Jeden teren, to dzia³ka przylegaj¹ca do bocznicy
pomiêdzy PKN Orlen, a Central¹ Nasienn¹. Drugi, to teren
przylegaj¹cy do torów rozjazdowych na Suwa³ki  E³k.
Miasto bada mo¿liwoci zakupu gruntów, gdy¿ firma potrzebuje do zbudowania fabryki ok. 8 hektarów. £¹czna powierzchnia gruntów Centrali Nasiennej i PKN Orlen, to w³anie powierzchnia ok. 8 hektarów. Jednak koszt zakupu tej
dzia³ki by³by ogromny.
Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej Burmistrz przedstawi³
koncepcjê zakupu od prywatnego w³aciciela dzia³ki na Lesku. Jest to 18 ha gruntu. Dzia³ka przylega bezporednio do
torów kolejowych. W jednym miejscu do nie u¿ywanych torów, które praktycznie s¹ bocznic¹. Jest to niezwykle atrakcyjny dla inwestorów teren i w miarê tani. Teren ten jest
równie¿ uzbrojony.
W chwili obecnej Urz¹d Miejski koñczy negocjacje z w³acicielem gruntu. Zostanie on kupiony za oko³o 400 tysiêcy
z³otych. Inwestorzy bêd¹ mogli od miasta kupiæ tyle gruntów, ile bêd¹ potrzebowali.
Ostro¿noæ inwestorów t³umaczy fakt, ¿e chc¹ zainwestowaæ w Olecku od 40 do 100 milionów euro. Prowadz¹ oni
jednoczesne rozmowy z Litw¹, Estoni¹, £otw¹ i Bia³orusi¹ na
temat dostawy rzepaku. Czyli traktuj¹ inwestycjê w Olecku
jako centralnie po³o¿onym punkcie bardzo powa¿nie.

Nowe lampy

Ukoñczono monta¿ nowego owietlenia w przejciu z ulicy Sembrzyckiego do ulicy Letniej. Ten sam projekt obj¹³
owietlenie skateparku. Owietlenie zaczê³o funkcjonowaæ od
30 padziernika.
Ukoñczono równie¿ dowietlanie okolic bloku mieszkalnego Sk³adowa 5a, chodnik i jego owietlenie pomiêdzy ulic¹
Zielon¹ a Wie¿¹ Cinieñ, w mini parku na ul. Kolejowej obok
budynku stra¿y po¿arnej.
Rozstrzygniêto równie¿ przetarg na owietlenie parku przy
dworcu PKS i PKP. Inwestycja zostanie ukoñczona do koñca
listopada.

cie¿ka rowerowa

Zosta³ rozstrzygniêty przetarg na budowê cie¿ki rowerowej omijaj¹cej Zajazd przy rozwidleniu dróg na Suwa³ki i Go³dap. Budowaæ cie¿kê bêdzie firma z E³ku za oko³o 120 tysiêcy. Urz¹d planowa³ inwestycjê na 200 tysiêcy z³otych.
cie¿ka bêdzie po ukoñczeniu przebiegaæ w pobli¿u drogi
do Suwa³k, omijaj¹c budowany orodek wczasowy.
Nasuwa siê pytanie; co zrobi gmina, je¿eli równie¿ w³acicielowi Dworku Mazurskiego nie spodoba siê umiejscowienie Wiewiórczej cie¿ki na terenie jego posesji? Nasuwa siê
te¿ inne pytanie: czy rowerzysta lub spacerowicz z Olecka to
nie jest turysta? Czy przeszkadza on w orodku wypoczynkowym, czy raczej jest potencjalnym klientem? S¹ to, mimo
pozorów, bardzo powa¿ne pytania.

$

Tygodnik Olecki nr 43 (512)

Mini wywiad z Burmistrzem Zwrot podatku akcyzowego
Od dwóch lat przys³uguje rolnikom zwrot podatku akcyzoWac³awem Olszewskim
wego zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywane-

Tygodnik Olecki:  Panie Burmistrzu, dlaczego ostatnio
tak du¿o sprzedaje siê dzia³ek pod mieszkaniowe budownictwo indywidualne? Czy nie spowoduje to spadku cen?
WO:  Sprzedajemy dzia³ki budowlane tam, gdzie mamy
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W ostatnich
trzech latach sporo takich planów opracowalimy i przygotowalimy te tereny do sprzeda¿y. Nie mo¿emy ograniczaæ sprzeda¿y
dzia³ek. Bardzo du¿o dzia³ek sprzedawanych jest przez mieszkañców Olecka: okolice Jasiek, Mo¿nych, Sedrank oraz osiedle z lewej strony szosy na Gi¿ycko.
TO:  Polityka miejska w sprzeda¿y gruntów polega³a
na tym, ¿e wystawiano na licytacjê dwie, trzy dzia³ki, które
osi¹ga³y zawrotn¹ cenê.
WO:  Nie og³aszamy wystawienia na licytacjê dwudziestu dzia³ek. Sprzedajemy jednorazowo od trzech do czterech
dzia³ek. Chcemy utrzymaæ ci¹g³oæ oferty.

go do produkcji rolnej. Ma to na celu obni¿enie kosztów produkcji rolniczej, a tym samym podniesienie konkurencyjnoci
polskich produktów na wspólnym rynku.
W 2006 roku z tej pomocy skorzysta³o zaledwie 53 producentów rolnych. Pobrali oni zwrot podatku w wysokoci 115.102
z³otych.
Powierzchnia u¿ytków rolnych w gminie objêta podatkiem
wynosi 18.400 hektarów. Z tego tylko 6665 hektarów zosta³o
zg³oszonych do zwrotu podatku. Pozwoli³o to uzyskaæ limit w
wysokoci 257.954 z³otych. Wykorzystano tylko 115 tysiêcy.
W 2007 zainteresowanie zwrotem akcyzy znacznie wzros³o. Do Urzêdu wp³ynê³o 141 wniosków. W pierwszym pó³roczu rolnicy wykorzystali ju¿ 104.783 z³ote. W drugim  144.346
z³otych. Wyp³ata przewidziana jest na 20 listopada.
Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi³ dla naszej gminy 870.320z³, z czego wykorzystano jedynie 28,62 %.

Remont szaletu...

Akty w³asnoci w padzierniku

... przy ul. Kasprowicza bêdzie kosztowa³ 99.770 z³otych.
Remont wykona firma z Olecka. Remont bêdzie dotyczy³ elewacji
budynku, wymianê dachu oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Zostanie te¿ na nowo zamontowana instalacja sanitarna i elektryczna. Remont powinien zostaæ ukoñczony do 20
listopada.

Wymiana ³awek na stadionie

... zostanie dokonana na zasadzie zamówienia z tzw. wolnej
rêki. Nikt na dotychczasowych trzech przetargach nie wniós³
¿adnej oferty.

Zajdy  lepie

Sporz¹dzono akty notarialne na sprzeda¿ mieszkañ by³ym
najemcom. Mieszkania zmieni³y w³acicieli w budynkach po³o¿onych przy Przytorowej 7, 1 Maja 15 oraz w Zajdach. Akt
notarialny sporz¹dzono na sprzeda¿ gruntu przy ul. Wiejskiej,
Rzemielniczej oraz trzech gara¿y na zapleczu alei Zwyciêstwa. Aktem notarialnym usankcjonowano umowê na nieodp³atne u¿ytkowanie drogi w obrêbie Babek Oleckich. Aktem
notarialnym przekaza³ równie¿ darowiznê Powiat Olecki.
Aktem notarialnym przekazano te¿ nieruchomoæ po³o¿on¹ przy ul. Kasprowicza, a przeznaczon¹ na poprawienie warunków zagospodarowania. Sprzedano równie¿ trzy nieruchomoci
gruntowe po³o¿one przy ul. Targowej.

12 padziernika nast¹pi³ odbiór budowlany drogi Zajdy 
lepie. Olecka firma wykona³a remont za 279.956,71 z³otych.
Wykonano odcinek asfaltowy d³ugoci 300 metrów. Gmina
otrzyma³a na tê inwestycjê 70 tysiêcy z³otych dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

0-504-065-770

PROMOCJA

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

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

(V55709)

Tel.

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

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 15 00-1800  doradca zawodowy
czwartek 1500-1800  prawnik
Projekt wspó³finansowany przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo³ecznej

(V56309)

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
DEMBUS

(L14310)

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

Biblioteka Pedagogiczna wspiera
doskonalenie zawodowe nauczycieli

W padzierniku odby³y siê w Bibliotece Pedagogicznej w Olecku trzy szkolenia dla nauczycieli.
Opiekun grupy samokszta³ceniowej m³odych nauczycieli
Jan Grzyb we wspó³pracy z Mazurskim Orodkiem Doskonalenia Nauczycieli w E³ku zorganizowa³ szkolenie Doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli. Zajêcia przeprowadzi³a Hanna Zienkiewicz, konsultant Centrum
Edukacji Nauczycieli w Suwa³kach. W trakcie spotkania pedagodzy mieli okazjê zapoznaæ siê z metodami, które pomagaj¹ budowaæ dobre relacje z uczniami i rodzicami, a tak¿e
jak postêpowaæ w trudnych sytuacjach konfliktowych.
W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem tematyk¹ Biblioteka zaprezentowa³a nauczycielom najnowsz¹ literaturê przydatn¹ do pracy wychowawczej.
26 padziernika mia³y miejsce kolejne dwa szkolenia,
które zosta³y zorganizowane przez Gdañskie Wydawnictwo
Owiatowe. Nauczyciele polonici wziêli udzia³ w warsztatach Jak czytaæ, aby zrozumieæ prowadzonych przez konsultanta GWO Jana Bieleckiego.
Warsztaty dla matematyków pt. Magiczna matematyka przeprowadzi³a konsultant Ma³gorzata Grzyb.
W ostatnim dniu padziernika Biblioteka mia³a przyjemnoæ gociæ tak¿e Zespó³ Samokszta³ceniowy Logopedów.
Na to spotkanie przygotowalimy wystawê dotycz¹c¹ pracy
terapeutycznej logopedy szkolnego oraz wykaz literatury na
ten temat.
Agnieszka Makarewicz

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

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

(V53910)

(K20306)

Samodzielne Ko³o Terenowe Nr 177 STO w Olecku zaprasza uczniów gimnazjów do udzia³u w Lotnym Pikniku, czyli w
wiêcie Latawca organizowanym w ramach programu Równaæ Szanse 2007.
Piknik i pokaz po³¹czony z konkursem odbêdzie siê 10
listopada 2007r. o godz. 1200 .
Powo³ane przez organizatorów jury oceni samodzielnie
wykonane latawce.
Ocenie podlegaj¹:
· wygl¹d latawca: pomys³owoæ i starannoæ wykonania,
· zdolnoæ lotu,
· efekt wizualny podczas lotu.
Ka¿dy uczestnik ma piêæ minut na start latawca od chwili
zg³oszenia go do lotu.
Zg³oszenia do udzia³u w Konkursie przyjmowane bêd¹ do
7 listopada 2007 roku do godz. 14.00 w sekretariacie Zespo³u
Szkó³ Spo³ecznych STO przy ul. M³ynowej 8 lub telefonicznie
w godzinach pracy szko³y (tel. 0-87-520-24-18) .
Dla osób, których latawce, zajm¹ trzy pierwsze miejsca,
przewidziano cenne nagrody rzeczowe. Wszyscy, którzy wezm¹ udzia³ w zawodach, otrzymaj¹ pami¹tkowe dyplomy.
Sponsorzy:
- Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y
- Wydawnictwo Wir
- Sponsor medialny: Tygodnik Olecki
Miejsce zostanie ustalone w terminie póniejszym. Zawody mog¹ zostaæ prze³o¿one na dzieñ nastêpny w wypadku
niesprzyjaj¹cej pogody.

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.
2. OKRESOWE BADANIA techniczne przyczep, naczep,
ci¹gników rolniczych i motocykli.
3. PIERWSZE BADANIA techniczne przeprowadzane przed
pierwsz¹ rejestracj¹ wszystkich
rodzajów i typów pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy
w Polsce.
4. DODATKOWE BADANIA techniczne wszystkich rodzajów i typów pojazdów: pojazdów skierowanych do
badañ przez organ kontroli ruchu drogowego, pojazdów
skierowanych do badañ przez wydzia³y komunikacji po
zmianie stanu faktycznego wymagaj¹cego zmiany danych
technicznych w dowodzie rejestracyjnym, pojazdów po
wypadku, kolizji drogowej.
Prezes Zarz¹du
Krzysztof Gryniewicz

&
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Spotkanie
z podró¿nikiem

Dnia 24.10. 2007r. w internacie ZSLiZ
w Olecku odby³o siê spotkanie klas
ucz¹cych siê jêzyka rosyjskiego z podró¿nikiem panem Andrzejem Malinowskim. Spotkanie zosta³o zorganizowane przez nauczycieli jêzyka rosyjskiego
pani¹ Urszulê Zaborowsk¹ i Anetê Dra¿ba-Puchalsk¹.
Pan Andrzej opowiedzia³ o swojej
wyprawie i pobycie na Syberii z którym
to tematem uczniowie spotkali siê na
lekcjach jêzyka rosyjskiego, lecz tym razem
mogli us³yszeæ relacjê i prze¿ycia naocznego wiadka z tych tak trudnych i ekstremalnych miejsc i zak¹tków Ziemi.
Barwne i fascynuj¹ce opowieci uzupe³nione by³y licznymi fotografiami oraz
pami¹tkami przywiezionymi z mronej
Syberii. By³a to ciekawa lekcja geografii, historii, ale równie¿ lekcja ¿ycia.
Uczniowie zobaczyli w jak trudnych i
czêsto niebezpiecznych warunkach ¿yj¹
tamtejsi ludzie, jak ró¿ne s¹ kultury i
mentalnoæ Europejczyków i Azjatów.

Fot. Archiwum szkolne.
Spotkanie przebiega³o w mi³ej i sympatycznej atmosferze, wszyscy z wielkim
zainteresowaniem ws³uchiwali siê w opowiadane historie, dowiaduj¹c siê wielu
ciekawych, ma³o prawdopodobnych i

czêsto komicznych rzeczy. Byæ mo¿e w
niejednym z uczniów zaszczepi³ bakcyla
podró¿y.
Urszula Zaborowska
i Aneta Dra¿ba-Puchalska

Uroczystoæ by³a du¿ym prze¿yciem
dla wszystkich uczestników, przede wszystkim dla dzieci i ich rodziców, a tak¿e dla
na,s nauczycielek, gdy¿ po raz kolejny
przychodzi refleksja, ¿e za kilka miesiêcy

trzeba bêdzie rozstaæ siê z dzieæmi, z którymi zd¹¿y³ymy siê z¿yæ. Za rok bowiem
rozpocznie siê kolejny etap w ich ¿yciu
 nauka w szkole.
Wychowawczyni 5, 6 latków
Joanna Mrozowska

Starszakiem byæ...
... to wa¿ny etap w ¿yciu wszystkich
ma³ych dzieci, szczególnie tych, które
tworz¹ spo³ecznoæ przedszkoln¹. Starszaki bowiem to najstarsza grupa, która
za rok pójdzie do szko³y.
Dzieci s¹ dumne z faktu, ¿e jako najstarsze w przedszkolu s¹ samodzielne,
m¹dre, mog¹ byæ wzorem do naladowania dla swoich m³odszych kolegów,
pomagaæ im w ró¿nych sytuacjach, zapraszaæ ich na uroczystoci przez siebie przygotowane.
23 padziernika 2007 roku, w Przedszkolu z Oddzia³ami Integracyjnymi, w
grupie dzieci 5-6 letnich prowadzonych
przez Bo¿enê Budzyñsk¹ i Joannê Mrozowsk¹, pani dyrektor Ma³gorzata Puchalska pasowa³a na starszaka czternacioro szeciolatków. Uroczystoæ
odby³a siê w obecnoci zaproszonych
Rodziców. Akt pasowania poprzedzony by³ wystêpami artystycznymi wszystkich dzieci z grupy. Starszaki otrzyma³y
pami¹tkowe dyplomy a na koniec wszystkie dzieci czêstowa³y siê s³odyczami.

'
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OFICJALNIE PRZYJÊCI

Niew¹tpliwie pasowanie na oficjalnego cz³onka szkolnej braci jest dla ka¿dego pierwszaka emocjonuj¹cym prze¿yciem.
Z pewnoci¹ takich prze¿yæ dostarczy³
najm³odszym uczniom Szko³y Podstawowej w Sto¿nem dzieñ 30 padziernika 2007
roku. Tego dnia oficjalnie przyjêlimy do
grona uczniów naszej szko³y dzieci klasy

odpowied na pytanie o nazwisko i obowi¹zki naszej Pani Dyrektor. Brzmia³a ona
nastêpuj¹co: Naszym dyrektorem jest pani
Alina Ko³pak. Pani Alina Ko³pak rz¹dzi
szko³¹!. Takich odpowiedzi z pewnoci¹
oczekuje Pani Dyrektor podczas swoich
lekcji  krótkich i na temat.
Oprócz tego pierwszaki deklamowa³y

Uroczyste odpiewanie hymnu narodowego.
pierwszej.
Pani¹ Dyrektor, ca³e grono pedagogiczne, rodziców oraz uczniów klas starszych w imieniu pierwszoklasistów przywita³a ich wychowawczyni, Pani Basia
£ukaszewicz.
Na chwilê przed rozpoczêciem czêci
artystycznej wprowadzono sztandar i
odpiewano hymn narodowy. Po tej podnios³ej chwili pierwszaki odtañczy³y poloneza, a nastêpnie rzucono je na ³askê uczniów klasy drugiej. Drugoklasici
przetestowali wiedzê swoich m³odszych
kolegów z zakresu matematyki, przyrody,
ortografii. Nasi milusiñscy nie mieli tak¿e
problemu z okreleniem tego, jak bezpiecznie
przejæ przez jezdniê. Umiech na twarzach wszystkich zgromadzonych wywo³a³a

wierszyki, piewa³y i tañczy³y  wszystko pod czujnym okiem wychowawczyni.
Po przewspania³ych wystêpach przysz³a
pora na uroczyste powtórzenie tekstu
lubowania. Dyrektor, Alina Ko³pak, osobicie pasowa³a maluchów, nadaj¹c im
oficjalny tytu³ uczniów naszej szko³y.
Pierwszoklasistów serdecznie przyjê³y do uczniowskiego grona dzieci z klas
IV, V i VI. Przygotowa³y one swoim m³odszym kole¿ankom i kolegom czêæ artystyczn¹, podczas której obiecali sw¹ pomoc i ¿yczyli dobrych wyników w nauce, po czym wrêczyli im symboliczne
prezenty. Maluchy zosta³y równie¿ hojnie obdarzone s³odyczami przez swoich
rodziców, obecnych na sali.
Pomimo tego, i¿ dzieñ ten niew¹tpliwie nale¿a³ do pierwszoklasistów, pamiêtali oni równie¿ o swoich nauczycielach.
Ca³e grono pedagogiczne, z Pani¹ Dyrektor na czele, a tak¿e pracownicy administracji otrzymali po piêknej ró¿y.
Po lubowaniu, wie¿o upieczeni
pe³noprawni uczniowie naszej szko³y udali
siê do swojej klasy na s³odki poczêstunek. Tam z pewnoci¹ poczuli siê ju¿ du¿o
swobodniej.
Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Szko³y Podstawowej w Sto¿nem przyjê³y do

Grono pedagogiczne, uczniowie i rodzice z uwag¹ obserwuj¹ wystêpy uczniów.

Czêæ artystyczna pierwszoklasistów.

braci uczniowskiej uczniów: Kamilê Jaworsk¹, Mirellê Miszkiel, Agatê Kowalewsk¹, Kamila Salamona, Weronikê Sikorsk¹, Paulinê Stefañsk¹, Juliê Sznel
i Rafa³a Zarzeckiego.
Niew¹tpliwe gratulacje za wspaniale
przygotowany wystêp nale¿¹ siê wychowawczyni klasy pierwszej  Pani Basi
£ukaszewicz, która przeprowadzi³a dzieci przez artystyczne wystêpy na forum z
du¿¹ cierpliwoci¹ i wyrozumia³oci¹.
Moglimy dowiadczyæ tego, i¿ nawet
z³oliwy sprzêt graj¹cy, pomimo swoich
psikusów nie zdo³a³ zak³óciæ tej ciekawej uroczystoci.
Ewa Omilian
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,,Kim ja jestem, wie ka¿dy z was, do pierwszej klasy idê pierwszy raz 

lubowanie klas pierwszych w SP4

24 X 2007 r. w Szkole Podstawowej nr 4 odby³o siê uroczyste lubowanie klas pierwszych. Na tê okolicznoæ wychowawczynie klas: I a  Alicja Czerniecka i Anetta Borawska oraz
kl.I b  Anna Kossakowska nie tylko
przygotowa³y bardzo ciekaw¹ czêæ artystyczn¹, do której zaanga¿owa³y
wszystkie dzieci, ale równie¿ zatroszczy³y siê o wizualizacjê swoich podopiecznych. Pierwszoklasici mieli przypiête pod szyj¹ gustowne kokardy, które
cieszy³y oczy widzów, i nadawa³y powagi uroczystoci.
Przyby³ych licznie goci przywita³a w imieniu nauczycieli i uczniów A.
Czerniecka, która wraz z przewodnicz¹c¹ Samorz¹du Szkolnego  Gabrysi¹ Raczykowsk¹  prowadzi³a uroczystoæ.
Zanim dzieci zosta³y przyjête do
spo³ecznoci szkolnej, musia³y zaprezentowaæ swoje wiadomoci i umie-

jêtnoci. Na pocz¹tku udowadnia³y,
¿e s¹ Polakami, potem, ¿e potrafi¹ piewaæ i tañczyæ. Werdykt wyda³a, bliska
sercom dzieci, publicznoæ.
Po czêci artystycznej nast¹pi³a ceremonia pasowania na uczniów klasy
pierwszej. Ka¿dy uczeñ otrzyma³ z r¹k
dyrekcji akt pasowania na ucznia.
W prezencie klasom pierwszym,
uczniowie Ko³a Teatralnego Czwóreczka, prowadzonego przez Joannê Cichanowicz i Alicjê Czernieck¹, przygotowali przedstawienie pt. Kopciuszek w
wersji nowoczesnej. Po przedstawieniu
ksi¹¿ê zaprosi³ uczniów, ich rodziców i
przyby³ych goci na dyskotekê. Uroczystoæ zakoñczy³a siê s³odkim poczêstunkiem.
Chwile te up³ynê³y w mi³ej atmosferze i d³ugo pozostan¹ w pamiêci dzieci,
rodziców i nauczycieli.
Nauczycielka kszta³cenia
zintegrowanego - Aneta Skrzypiec
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EKOUSZCZYPLIWOCI

Puchar Marsza³ka Województwa Mazowieckiego trafi³ znów
do Olecka. W fina³owych rozgrywkach IX Festiwalu Nauki i
Sztuki w Siedlcach w konkursie na fraszkê ekologiczn¹,
tak samo jak przed rokiem, triumfowa³ Wac³aw Klejmont.
Dostojne Jury pod przewodem prof.dr hab. Zbigniewa Lisowskiego i dr Ma³gorzaty Burty 20 padziernika 2007 roku
przyzna³o olecczaninowi I nagrodê. Dwie II otrzymali  Wac³aw P³onka i Kazimierz S³omiñski, a dwie III  Jan Migielicz i Józef Banasiak. By³o te¿ osiem wyró¿nieñ dla autorów
ró¿nych pokoleñ, ró¿nego satyrycznego sta¿u z rozlicznych
miejscowoci ca³ej Polski. Ekofraszkowy konkurs nabiera znaczenia, tempa i rozmachu, a jego pok³osie wydano na 130.
stronach piêknie ilustrowanej pokonkursowej antologii z sympatycznym Portretem Ekologa na ok³adce i bogatym w treæ
S³owem wstêpnym  dr Ryszarda Kowalskiego, niestrudzonego organizatora siedleckich festiwali oraz I Festiwalu
Nauki i Sztuki w Olecku pod auspicjami Wszechnicy Mazurskiej.
Naszemu Laureatowi na 60-lecie gratulujemy wigoru twórczego a na ucho, przys³oniête nowym moherowym beretem ze
wspania³¹ antenk¹  ¿yczymy, by nikt Mu nie ogranicza³ konstytucyjnego prawa mówienia prawdy, z niez³omn¹ wiar¹, ¿e
¿adnemu cenzorowi nie da na kokardkê zawi¹zaæ tak wspaniale rozwiniêtego jêzyka. Jeszcze raz Klejmont udowodni³, ¿e nie
truje, a jego uszczypliwoci s¹ jak najbardziej proekologiczne. Za zgod¹ laureata drukujemy wybór najnowszych ekofraszek z pachn¹cego jeszcze drukiem siedleckiego wydawnictwa, które wczoraj dotar³o do Olecka.
Romualda Mucha-Marciniak

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

E K O F R A S Z K I
POGODA DLA WSZYSTKICH
Na przedostatniej chmurce
pod niebem jak z bajki
Pan Andrzej wplata w têczê
niezapominajki.

T R Z E C I E

Prorokowi Dobrej Pogody
Panu Andrzejowi Zalewskiemu

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
Mam serdeczn¹ probê do architektury,
by nie poprawia³a Boga i natury.
PROGNOZA WRÓ¯ONA NA DWOJE
Ozonowa dziura
Reszta kraju w chmurach.
NIECH PÓKI CZAS NIE IDZIE NAUKA W LAS
Nie pora liczyæ na odmianê,
gdy rodowisko zdewastowane.
CZYSTOÆ INTENCJI W OCHRONIE RODOWISKA
Oto byæ albo nie byæ
powietrza, wody, gleby
ZIÓ£KO
Zwykle zaprzêgamy
do leczenia chemiê,
ale z m¹drym zió³kiem
zdrowiej i przyjemniej.

Zdjêcie przedstawia dwukrotnego laureata w konkursie
na ekofraszkê Wac³awa Klejmonta. Dwukrotnego, poniewa¿ Pan Wac³aw przys³a³ fraszki zarówno do Olecka na I
Festiwal Nauki i Sztuki zorganizowany przez Wszechnicê
Mazursk¹, jak i do Siedlec na IX Festiwal Nauki i Sztuki.
Na zdjêciu laureat trzyma puchar ufundowany przez Marsza³ka Województwa Mazowieckiego za I miejsce zajête w
tym konkursie. Wczeniej otrzyma³ puchar J.M. Rektora Wszechnicy Mazurskiej. W ubieg³ym roku puchar Marsza³ka Mazowsza tak¿e trafi³ do mistrza krótkich rymowanek z ekologi¹ w tytule. Oj, trudno bêdzie te puchary zmieciæ w domu.
Ryszard Kowalski
NIEPOKOJ¥CE OCIEPLENIE
Ocieplenie klimatu nasz¹ trwogê budzi,
bo dzieje siê na zewn¹trz, a nie wewn¹trz ludzi.
O PTASZKU LOBBYSZKU
Nie zawsze ptasi¹ piosenkê piewa
ten, kto przykuwa siê do drzewa.
KTO TUTAJ MIESZKA ?
Nawet przy betonowym bloku
mo¿na mieæ ogród lub
mietnik wokó³.
U RÓD£A
Stan¹³em nad strumieniem
Strumieñ to czy sumienie ?
ZABETONOWANA PUSTKA
Zwar³ siê beton z ceg³¹
w zwartej zabudowie.
Tonie w nim po uszy
wydr¹¿ony cz³owiek.
WRZASK O BRZASKU
Wystraszony dwuczub
nurkuje w g³êbinie,
je¿eli zbyt g³ono
brzmi ekolog w trzcinie.
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* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V66002
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L20902
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
L20502
* 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
V61116
* ZIELONY KOT - przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-660432-109
K17911

US£UGI
(V56209)

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

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

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

(V62805)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V67801)

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

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

V58207

* hurtownia odzie¿y u¿ywanej, Stary Rynek 14/16, E³k, tel.
0-87-610-45-49, 0-504-138-644
V63105
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V63604
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V58507
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L21901
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V62705
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K22503
* autogaz, monta¿, tel. 0-87-523-94-31
L18405
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L19205
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V65904
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L20303
* biuro rachunkowe, Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713
V60906

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

V39519
V58407

T
POR
J - IM
A
R
K

* karma dla zwierz¹t na telefon  oferuje Market Zoologiczny Niebieski, ul. Zielona 37, tel. 0-513-433-038
K21904
* kompleksowe us³ugi lubne, Foto Centrum, tel. 0-87-52014-00
K21804
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V68001
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o. tel. 0-87-520-31-70 L21801
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V60606
* mechanika pojazdowa, diagnostyka, tel. 0-87-523-94-31 L18305
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V65702
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V67811
* okrêgowa stacja kontroli pojazdów, tel. 0-87-523-94-31 L18505
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V65802
PRODUCENT ODZIE¯Y ROBOCZEJ; ARTYKU£Y BHP
Wykonujemy hafty, loga
Go³dapska 22, tel. (087) 520-26-31

(V52112)

Plac Wolnoci 15A, tel. (087) 520-10-89

JULIA  nowy sklep, ul. Targowa 12

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V19909

ADLER

KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
SERWIS GSM, KASY FISKALNE

(V67501)

PUB PIWNICA

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

Przemys³aw Atkielski

(V64803)

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

D@RKOMP

(V64204)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

(V64004)

* Centrum  hotel  tel. 0-87-520-12-00
V61126
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V51511
* GUSIEW  regularna linia autobusowa, tel. 0-504-065-770 V51521
* 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
V60706
* Mazury  hotel, tel. 0-87-520-40-50
V61136
* ORBITA  biuro podró¿y: bilety autobusowe, lotnicze, promowe, wczasy, plac Wolnoci 4, tel. 0-87-520-37-73 V55909

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
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79944
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V55110
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V56509
(V65003)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V65902

BIURO RACHUNKOWE

(V67901)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

!
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OG£OSZENIA DROBNE

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V68101)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

SERWIS OGUMIENIA

(V57508)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

* serwis opon Stan Marino zaprasza, Go³dapska 31: opony zimowe, bie¿nikowane, u¿ywane + serwis, tel. 0-504-065457, 0-87-520-16-93
V65602

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K27308)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V62905
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V60906
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094V58907
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.

V43317

* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K19509
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K4636
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K21605
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L17506
* us³ugi ogólnobudowlane, domowe instalacje elektryczne,
hydrauliczne i c. o., tel. 0-508-375-194, 0-87-523-41-43K20009
* Transport, bus+przyczepka. TANIO, tel. 604-571-902.K22701

(V68201)

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

(V63704)

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

(K21405)

Henryk Kozielski
WYWÓZ MIECI
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
V67701
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

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
K22403
* pokoik w zamian za opiekê nad starsz¹ pani¹, tel. 0-693841-421
L19804
KUPIÊ
dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L20004
* drewno: sosna, wierk, osika, topola, lipa, tel. 0-608-335960, 0-602-438-499
L16807
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V67611
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 L20204
* pomocnika ksiêgowego z wykszta³ceniem ekonomicznym
zatrudniê, tel. 0-507-077-359
L18604
* potrzebna pomoc do opieki nad starsz¹ pani¹, tel. 0-693841-421
L19904
* praca na budowie w Olecku, tel. 0-504-919-923
K22801
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32 L20104
* zatrudniê pracowników budowlanych, Olecko, tel. 0-604145-272
L22001
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
K20807
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L21501
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L21301
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L20403
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L16109
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L18705
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
L21601
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
L21401
(L21002)

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

Komputer na gwiazdkê  notebook 1999z³
MTL Creation,
tel. 600936589, www.mtl.olecko.pl

* mieszkania trzypokojowe 63m 2, mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e, lokale handlowo-us³ugowe. Oddanie  sierpieñ 2008.
Tel. 0-604-456-732
* Opel Omega, 2,0i, + gaz, 1991, tel. 0-660-706-035
L21201
* Opel Omega, 2,5TD, 1997, tel. 0-87-520-41-00
K22602
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m.kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L15509
* siedlisko ko³o Olecka, tel. 0-783-494-315
K22004
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 L21701
* Zetor 12145, 1988, tel. 0-603-604-127, 0-89-751-31-24 L21101
* zlew emaliowany, szafka, tel. 0-609-732-209
K22303
(V59706)

US£UGI

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
V61106
* mieszkanie 160 m. kw. do wynajêcia, tel. 0-604-184-868 K20602
* mieszkania do wynajêcia, tel. 0-502-264-901
V64703
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L17606
* 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

L19605
L20702

"
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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.

AKCJA
BEZP£ATNEGO
ANONIMOWEGO
TESTOWANIA
W KIERUNKU HIV
codziennie
do 30.11.2007
w godz. 1500-1800
WOJEWÓDZKA
STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Olsztynie,
ul. ¯o³nierska 16,
pokój nr 15  parter

Jury ma prawo w inny sposób podzieliæ pule nagród. 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 30 listopada 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).

(V58607)

#
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Kalendarz imion

6 listopada
Arletty, Arlety, Beaty, Bogdany, Krystyny, Leny, Leonardy
Adolfa, D³ugomira, Feliksa, Gustawa, Jacka,
Leonarda, Melaniusza, Trzebowita, Ziemowita
7 listopada
Antoniny, Florentyny, Flory, Floryny,
Kaliny, Kariny, Przemi³y
Achillesa, Antoniego, Engelberta, Ernesta, Florencjusza, Florentego, Florentyna, Melchiora, Przemi³a, Rudolfa, Wincentego, ¯ytomira
8 listopada
Hadrianny, Klaudii, Seweryny, Wiktoryny
Bogdana, Dymitra, Godfryda, Hadriana,
Klaudiusza, Radosta, Sewera, Seweryna, Sêdziwoja, Wiktora, Wiktoriusza, Wiktoryna
9 listopada
Anatoli, Debory, Genowefy, Gracji, Joanny, Liliany, Lilii

Aleksandra, Anatola, Bogdana, Bogurada, Bo¿ydara, Czcibora, Gorzys³awa,
Ludwika, Nestora, Oresta, cibora, Teodora, Ursyna, Waltera
10 listopada
Florencji, Leny, Leony, Leonory, Luby,
Ludmi³y, Natalii, Nel, Neli, Nelly, Nimfy
Andrzeja, Leona, Lubomira, Ludomira,
Modesta, Stefana, Tyberiusza
11 listopada
(Narodowe wiêto Niepodleg³oci)
Anastazji, Gertrudy, Miny, Trudy
Aleksandra, Bart³omieja, Emila, Felicjana, Jana, Macieja, Marcina, Piotra, Prota, Spycis³awa, Teodora, Waldemara
12 listopada
Chrysty, Emiliany, Konradyny, Krystyny, Renaty
Astrydy, Benedykta, Czcibora, Emiliana,
Flawiana, Flawiusza, Izaaka, Izadiusza,
Jonasza, Józefata, Konrada, Krystiana,
Krystyna, Marcina, Mateusza, cibora,
Witolda

Gimnastyka oczu

Winogrona s¹ dobre
na wszystko

Przy kaszlu z zaflegmieniem bierzemy garstkê suszonych winogron i zalewamy po³ow¹ szklanki letniej wody. Po
2-3 godzinach gotujemy zalane owoce
pod przykryciem przez 10 minut. Odcedzamy, dodajemy 3 ³y¿eczki wie¿o wyciniêtego soku z cebuli i wypijamy w
trzech dawkach w ci¹gu dnia. Stosujemy a¿ do ust¹pienia objawów.

Kolendra

Kolendra dzia³a wiatropêdnie i ogranicza gwa³towna fermentacjê jelitow¹. Przyspiesza procesy trawienia t³ustych potraw i przyswajania zawartych w nich
sk³adników od¿ywczych. Polecana dla osób
cierpi¹cych na niedokwanoæ, zw³aszcza na tle nerwowym. Nadu¿ywanie zmniejsza w organizmie witaminy z grupy B.



Dla wzmocnienia miêni ocznych
mo¿emy wykonywaæ nastêpuj¹ce æwiczenia:
1. Maj¹c otwarte oczy, patrzymy w lewo, potem w prawo, w górê i w dó³.
Wykonujemy ruch okrê¿ny ga³k¹ w
lewa, a nastêpnie w prawa stronê (po
4 razy ka¿de æwiczenie). Te same æwiczenia wykonujemy maj¹c oczy zamkniête.
2. Szeroko otwieramy oczy i spogl¹damy w górê (nie marszcz¹c czo³a), liczymy do 10, opuszczamy powieki. Æwiczenie nale¿y powtórzyæ 8 razy. Æwiczenie to wzmacnia miênie powiek.
3. Otwieramy oczy i spogl¹damy w górê, w lewo, liczymy do 10, opuszczamy powieki. To samo w prawo. Æwiczenie powtarzamy 10 razy, po 5 razy
w ka¿d¹ stronê.
Gimnastykê oczu powinno siê
wykonywaæ rano i wieczorem, najlepiej
le¿¹c w ³ó¿ku.

Przet³uszczone w³osy

... mo¿esz umyæ na sucho, wcieraj¹c w
nie ubit¹ pianê z bia³ka. Po wyschniêciu
w³osy nale¿y starannie wyszczotkowaæ.

Redakcja

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

w godzinach 12 -17
(we wtorek nieczynna)
00

F kupiê

Przys³owia
i powiedzenia

 Lepszy w wolnoci k¹sek ladajaki ni¿
w niewoli przysmaki.
 Na w. Teodora ci¹gaj krupy do cha³upy (9 listopada).
 Gdy listopad suchy, zima pe³na pluchy.
 Gdy licie przed Marcinem nie opadaj¹, to mron¹ zimê przepowiadaj¹. (11
listopada).
 Na w. Marcina (11 listopada) lód, na
Trzy Króle wody w bród.
 Gdy w. Marcina (11 listopada) po
wodzie  Bo¿e Narodzenie po lodzie.
 Dzieñ w. Marcina (11 listopada) du¿o
gêsi zarzyna. (Tradycyjnie by³ to termin bicia gêsi).
 Na Marcina (11 listopada) gê na stole, któr¹ nade wszystko wolê. (Z koloru koci ptaków prognozowano przebieg zimy  bia³a oznacza³a mróz i nieg).
 Wiatr od po³udnia na w. Marcina (11
listopada)  Bêdzie lekka zima.

Nasz przepis
Rosó³ z kurczaka po polsku

Kurczak ok. 1,5 kg, 2 du¿e marchewki , pietruszka, pól niedu¿ego selera,
niewielki por, ma³a cebula, 3 grzyby
suszone, od 5 do 10 ziaren czarnego
pieprzu, sól, przyprawa warzywna , 2
³y¿ki posiekanej natki pietruszki.
Kurczaka kroimy na czêci. Tak
przygotowanego zalewamy 2,5 litrem
wrz¹cej wody i gotujemy. Dodajemy
obrane warzywa, suszone grzyby,
pieprz, sól , przyprawê. Gotujemy oko³o
godziny w taki sposób, by nie spowodowaæ wrzenia.
Podajemy rosó³ z oddzielnie zagotowanym makaronem, posypany natk¹ pietruszki.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne

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

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

00

Podpis: .................................................................................................................
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K¹cik szachowy (50)
Mamy finalistów
Mistrzostw Polski!!!

dziewcz¹t do lat 15 mielimy dwie reprezentantki Martê Gryglas i Joannê
Grzyb. Marta z dorobkiem 5 pkt zajê³a
drugie miejsce i wywalczy³a sobie awans
do fina³u Mistrzostw Polski. Niestety,

W dniach 21-28 padziernika w Bêsi ko³o Biskupca rozegrane zosta³y Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów w
Szachach. Od lat udzia³ w nim bior¹ najlepsi szachici województwa warmiñsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. Jest to
jedna z najwa¿niejszych imprez szachowych w roku, poniewa¿ zwyciêzcy otrzymuj¹ przepustkê do grona najlepszych
w Polsce. Turniej rozegrany zosta³ w piêciu kategoriach wiekowych: do lat 9, 11, 13, 15, 17  zarówno dziewcz¹t, jak i
ch³opców. System rozgrywek oraz liczba rund uzale¿niona by³a
od liczby uczestników w ka¿dej grupie wiekowej. W kategorii

Kamil Gryglas odbiera nagrodê.

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V67401)

Marta Gryglas
i Joanna Grzyb.

Joasi nie uda³o siê awansowaæ, zajê³a
siódme miejsce, a awansem premiowana by³a pierwsza czwórka. Bardzo dobrze wypad³ nasz najm³odszy reprezentant Kamil Gryglas. W grupie ch³opców do lat 9 Kamil uzyska³ 5,5 pkt i ostatecznie zaj¹³ czwarte miejsce. Ze wzglêdu na du¿¹ liczbê uczestników turniej
ten rozgrywany by³ systemem szwajcarskim, a awansem premiowane by³o piêæ
pierwszych miejsc.
Marcie i Kamilowi serdecznie gratulujemy i ¿yczymy sukcesów na Fina³ach
Mistrzostw Polski.
Marta i Czes³aw Spisak

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

(V22203)

(V63504)

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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Listy
ze Shrewsbury

Grzegorz Leoñczuk
17.09.2007

O Rudrakszy (2)

DOBRZE
Bracia muzu³manie mówi¹ przed rozpoczêciem czegokolwiek - Bismillahir
Rahmanir Rahim. W imiê Boga Litociwego i Przebaczaj¹cego. Równie¿ Hindusi rozs¹dnie odwo³uj¹ siê do Ojca, zw¹c
go na tê okolicznoæ Panem Wszystkiego, Wszechw³adc¹ (sanskryckie Ganesza).
My mo¿emy zawo³aæ Ojcowskiej pomocy
jak nasi pradziadowie zapewne przed bitwami, choæ szanujê z serca powy¿sze odniesienia, one s¹ równie¿ moje. Bo ludzkoæ jest jedna i On jest jeden, nazywany
ró¿nymi imionami i przez ró¿ne religie inaczej okrelany.
Zatem, w imiê Bo¿e, zacznijmy. I oby
owoce tego s³u¿y³y Polsce. Obymy my,
Polacy, znaleli sobie miejsce, przytulisko; my, co siê obecnie b³¹kamy z jednej
czêci kontynentu na drug¹, bez celu szerszego ni¿ zamo¿noæ swoja czy najbli¿ej
rodziny. Oczywicie  zarobienie na chleb
jest obowi¹zkiem. Jednak  nie samym
chlebem ¿yje cz³owiek, jak wskazuje jedno
z Pism, Biblia.
Rudraksza
Opieram siê na informacjach ze stron
internetowych jakie przejrza³em, w Indiach
czyta³em równie¿ materia³y z prasy, zebrane przez spotkanego w aramie Niemca
obwieszonego potokami rudraszy, co naówczas wyda³o mi siê dziwne. O korzyciach z jej noszenia opowiada³ mi z pierwszej
rêki. Sprzeda³ mi parê sztuk, które podarowa³em potem Babci do leczenia jej nadcinienia. To tylko jedno z zastosowañ, którym
nie towarzysz¹ efekty uboczne, gro¿¹ce
przy naszych lekarskich pastylkach.
AYURVEDA
Tym, co mnie teraz przyci¹ga w poszukiwaniu tajemnic rudrakszy, jest
Ayurveda, staroindyjski system leczniczy,
ws³awiony szacunkiem od niepamiêtnych
czasów, kóry osobicie ceniê wy¿ej ni¿ nasz¹
medycynê zachodni¹, uwzglêdnia bowiem
cz³owieka ca³ociowo, które to podejcie
nazywa sie z cudzoziemska holistycznym.
Rozwijana i uprawiana od tysiêcy lat w
Indiach, Ayurveda jest  powtórzmy  cenionym autorytetem w ochronnie zdrowia,
który otwiera sobie drogê równie¿ do wiadomoci ludzi chorych na Zachodzie. Mo¿na
siê ayurwedyjsko leczyæ na przyk³ad w
miecie Ludlow, niedaleko Shrewsbury w
Anglii, gdzie piszê te s³owa. Ayurwedê
pochwali³, jeli dobrze pamiêtam, nawet
Sathya Sai.
Okazuje siê, ¿e Ayurweda mówi
o rudrakszy...
Zaskoczy³o mnie to, radonie zaskoczy³o. Znalaz³em lakoniczne dane  ayur-

wedyjska medycyna wykorzystuje rudrakszê
do wytwarzania leków, zajmuje sie tym wiele
przedsiêbiorstw farmaceutycznych,w³anie
ayurvedyjskich.
Co mówi Ayurveda? Z odnonych
streszczeñ (www.hinduism.about.com <http:/
/www.hinduism.about.com>) wynika, ¿e jeli
cz³owiek nosi rudrakszê na ciele, poddany jest ci¹gle jej otwartemu dzia³aniu, mo¿e
to dobrze wp³ywaæ na jego serce i nerwy,
oraz dopomóc w przypad³ociach takich
jak przed³u¿aj¹ce siê przygnêbienie (depresja), rozkojarzenie (brak skupienia),
palpitacja (wnioskujê tu, ¿e chodzi o palpitacje serca), bycie spiêtym (tzw. stres),
wreszcie niepokój.
Poza tym, przeciwdzia³anie starzeniu siê
cia³a ludzkiego. W Indiach rudraksza znana
jest z tego. Dobrze wp³ywa tak¿e w przypadkach wysokiego cinienia krwi. I tu prosta receptura. Do szklanki z wod¹ wrzucamy na noc kilka du¿ych ziaren rudrakszy (3-5) piêciotwarzowej, czyli rudrakszy
o piêciu segmentach i co rano piæ tê wodê.
Zaleca³em to Babci, pozostawiajac odpowiedni¹ iloæ ziaren, których mamy z ¯on¹
w Polsce sporo, oko³o 180, solidnie zaopatrzywszy siê w Indiach.
Odrobina z pola nauk mierzalnych
i szkie³kiem, i okiem
Rudraksza posiada w³asnoci elektromagnetyczne i indukcyjne, oddzia³uj¹ce
korzystnie na nosz¹cego, wyjania wspomniane wczeniej ród³o.
Jeli kto przyjmuje tabletki, pastylka
dzia³a za³ó¿my w ci¹gu pó³ godziny, potem oddzia³ywanie siê koñczy. O rudrakszy pisze siê, ¿e zaczyna dzia³aæ w ci¹gu
35 dni od za³o¿enia, rozumiem. Porówna³bym to do piecyka elektrycznego, który
pod³¹czamy do gniazdka w lodowatym pomieszczeniu o du¿ej przestrzeni. Aby poczuæ ciep³o, musi up³yn¹æ pewien czas,
choæ piecyk dzia³a od razu.
Rudraksza dzia³a ci¹gle. I jej oddzia³ywania nie zak³óci k³opot w elektrowni. Choæ
zalecenia mówi¹, ¿e nosz¹c rudrakszê nale¿y nie jeæ miêsa i nie braæ ¿adnych rodków odurzaj¹cych, czyli dzi  narkotyków i alkoholu.
O, bardzo mi to odpowiada. Muzu³manom pewnie te¿, w czêci, gdy¿ s¹ oni
abstynentami  oczywicie prawdziwi
muzu³manie, czyli stosuj¹cy siê do stosownych Boskich wskazañ z Koranu. Pozostanie im kuracja odwykowa od jedzenia cia³ zwierz¹t.
PRZEZ OCEAN DO HAWAJÓW
Chcia³bym poznaæ tajniki rudrakszy.
Dzia³am. Przeszukujê strony internetowe,
na których jest wzmianka o rudrakszy i
oto znalaz³em opis pt. Sacred rudraksha
(czyli wiêta rudraksza). Mówi on o tym,

¿e przed dwoma dziesi¹tkami lat hinduscy
zakonnicy posadzili na Hawajach, dok³adniej
na wyspie Kauai, 250 drzew rudrakszy, które
po angielsku nazywa siê nie rudraksz¹, ale
Blue Marble, Niebieskim Marmurem. Trochê z chiñska brzmi to, jak Syn Nieba, czyli
tytu³ cesarza Chin, w moich uszach. Nazwa bierze siê zapewnie od owoców, które s¹ niebieciutkie, jak nic! Zamieci³bym
ich zdjêcie, ale oznacza³oby to pewnie
pogwa³cenie praw autorskich. Co osobliwe, kolor ten nie jest wywo³any przez ¿aden pigment, a jest cech¹ strukturaln¹,
krótko podaje na tê okolicznoæ cytowana wczeniej Wikipedia... Ciekawe, co to
znaczy?
Opis poleca rudraksze z gaju rudrakszowego jedynego w Ameryce (!)  bo
Hawaje zosta³y podbite przez USA i dot¹d nie zwrócone rodzimym mieszkañcom.
Mo¿na kupiæ, sprezentowaæ czy posadziæ
i hodowaæ drzewko we w³asnym ogrodzie.
To ostatnie zafrapowa³o mnie.
Parê lat temu podarowa³em jedno du¿e
ziarno rudrakszy pewnej pani w Suwa³kach,
pewnie w roku 2004, po powrocie z Indii
od Sathya Sai. Osoba t¹ by³a nie¿yj¹ca dzi
p. Leokadia Sadowska, wieloletnia nauczycielka liceum w Suwa³kach, kobieta o wielkiej osobowoci i niespotykanym ¿yciu.
Urodzona w Charkowie na Ukrainie w 1919
roku, pobyt w ciele zakoñczy³a na wózku
inwalidzkim w okolicy, gdzie stykaj¹ siê trzy
pañstwa, Polska, Litwa i Rosja.
Otrzyman¹ rudrakszê powiesi³a na sznureczku na szyi i zdejmowa³a j¹ byæ mo¿e
jedynie do k¹pieli. Od czasu do czasu
odwiedza³em j¹ w Domu Pomocy Spo³ecznej
Kalina w Suwa³kach lub w szpitalu, jeli
akurat zaniemog³a. Pewnego razu owiadczy³a, ¿e jej rudraksza... wyros³a. Na jej piersi.
Ziarno wypuci³o kie³ek! Poprosi³a opiekunkê o posadzenie go w doniczce z kwiatkiem na oknie. Po mierci pani Leokadii
poszed³em pewnego dnia do Kaliny i
spyta³em o sadzonkê i doniczkê. Ale nic
nie znalaz³em. ¯aden kie³ek nie wyrós³ obok
kwiatka lub te¿ nie by³a to ju¿ ta sama
doniczka.
W Anglii próbowa³em wyhodowaæ
rudrakszê równie¿, w doniczkach, ale nie
wzesz³a. Nie powiod³o sie równie¿ pani Tinie,
osobie, któr¹ przez jaki czas uczy³em (a
póniej ¯ona) w Shrewsbury polskiego.
Drzewo rudrakszowe ronie m.in. w
Indonezji, Indiach, osi¹ga wysokoæ oko³o 20 metrów. Oj, chcia³oby siê je pohodowaæ. Ciekawym tylko, czy klimat umiarkowany pozwoli³by ¿yæ mu i owocowaæ
w Polsce!
Anglia - Polska 2007

&
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Szczupaki z Rospudy
Jezioro Rospuda jest nadal jednym z
najczystszych w regionie. Cudnie przezroczysta woda, piêkne spady, górki,
wyspy, trzcinowiska. Prawdziwy raj dla
ryb i wêdkarzy. Wêdkarze z Ko³a Okoñ
ju¿ wiele lat temu odkryli to jezioro i co
roku organizuj¹ tam zawody. Ostatnie

odby³y siê 28 padziernika 2007roku. Mimo
pónej jesieni, jakim cudem zawsze
dopisuje nam pogoda. Tak by³o równie¿
w tym roku. 28 wêdkarzy z Suwa³k, Raczek, Augustowa i Olecka zameldowa³o
siê nad jeziorem. Niektórzy ponad godzinê przed czasem, có¿ nie przestawili
budzików....A czas siê zmieni³.

sko. Niestety, ich prognozy sprawdza³y
siê. Bardzo trudno by³o znaleæ i namówiæ do brania drapie¿niki. Sonda pokazywa³a ryby dopiero na ponad 15 metrowej g³êbokoci. Z czym to by³o zwi¹zane... nikt za bardzo nie wiedzia³. P³ywalimy wiêc tak od wyspy do wyspy,
od górki do górki, cumuj¹c ³ódki na samych
koniuszkach lin kotwicznych na kilkunastometrowej g³êbokoci. W takich warunkach najlepiej sprawdza siê boczny trok,
wiêc prawie wszyscy
z uwag¹ wpatrywali
siê w szczytówki,
maj¹c nadziejê na branie. A zdarza³y siê one
bardzo rzadko. Od czasu do czasu jednak wêdki têtni³y cudzym,
okoniowym ¿yciem. Kilka rybek da³o siê
namówiæ. Ju¿ sp³ywaj¹c z ³owiska w znanej
wszystkim zatoce, nie wiadomo sk¹d, echo
zaczê³o wariowaæ i w miejscach gdzie jeszcze kilka godzin wczeniej by³a prawdziwa
pustynia, obserwo-

Mi³e, sympatyczne przywitanie jest
ju¿ norm¹. Tak by³o i tym razem. Dodatkowo Janusz Zalewski obchodzi³ bardzo okr¹g³¹ rocznicê urodzin, ca³e piêæ
dych, wiêc wypada³o odpiewaæ sto lat!
Szybciutkie zapisy, wymiana informacji
i na wodê. A tutaj... schody. Ju¿ podczas przywitalnych rozmów ogólne wra¿enie by³o takie, ¿e z rybami jest wyj¹tkowo ciê¿ko. Po prostu nie bior¹ i w
dodatku nie mo¿na ich w ¿aden sposób
echosond¹ namierzyæ.  Nawet brania
nie mia³em, a spenetrowa³em bardzo dok³adnie kawa³ jeziora!  mówi³ s³yn¹cy
z doskona³ej znajomoci Rospudy Miecio Sowulewski. W podobnym tonie wypowiadali siê równie¿ inni wêdkarze, którzy w ostatnich dniach odwiedzili ³owi-

walimy ogromne stada ryb. Sk¹d siê wziê³y, kolejna tajemnica. Tajemnic¹ równie¿
pozostanie to, w jaki sposób podczas
takiej rybnej bryndzy dwaj nasi koledzy wy³uskali z wody piêkne ryby. Mietek i Mirek do brzegu przywieli po piêknym szczupaku. Grube, spasione drapie¿niki zachwyci³y wszystkich i wiadczy³y o du¿ych umiejêtnociach i sporym
szczêciu ich ³owców. Ponad trzykilowe
wagi ryb wzbudza³y zachwyt i odrobinkê zazdroci. Prawdopodobnie wiêkszoæ
z nas myla³a Kurczê, powinienem równie¿ szukaæ szczupaków....
Ju¿ nie po raz pierwszy jezioro Rospuda obdarowuje wêdkarzy du¿ymi
szczupakami. Takie jest to ³owisko. W

ubieg³ym roku wszyscy po³owili du¿o
zgrabnych okoni, w tym roku pad³y dwa
³adne szczupaki.
A oto wyniki:
1. Kaczanowski Mieczys³aw 3750 pkt
2. Iwaniuk Miros³aw
3250 pkt
3. Suchocki S³awomir
270 pkt
4. Makowski Józef
265 pkt
5. Sowulewski Mieczys³aw
240 pkt
6. Wasilewski Marian
190 pkt
7. Hoci³³o Arnold
120 pkt
8. Majewska Krystyna
100 pkt
9. Ga³a¿ewski Marek
90 pkt
10. Zalewski Janusz
70 pkt
11. Gojlik Mieczys³aw
55 pkt
Po zawodach Miecio Gojlik czêstowa³ wszystkich pysznym bigosem z kie³basian¹ wk³adk¹.
Sprawne i jak zwykle sumienne sêdziowanie, to zas³uga Józka Makowskiego i Krzyka Krajewskiego. Wyniki og³osili i puchary wrêczyli Tomek Gawroñski i Krzysiek Gryniewicz.
Pyszny bigos, pysznie by³o. Dzieñ
coraz krótszy, wiêc pora by³a do domu.
W dobrych nastrojach, chocia¿ w wiêkszoci trochê zawiedzeni, rozjechalimy
siê do domów. Na ten rok chyba zawodów wystarczy. A zima ju¿ tu¿ tu¿....
Co widzia³, opisa³ Arnold Hoci³³o

'
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Pi³ka no¿na
Mamry Gi¿ycko - Czarni
Justyna Olecko 0:3

W rozegranym 03.11.2007r. meczu
Czarni Justyna Olecko pokonali na wyjedzie Mamry Gi¿ycko 3:0. Gole dla Czarnych zdobyli: Szarnecki  2 i Marcin
Jegliñski. Wszystkie bramki pad³y w
drugiej po³owie.
Wreszcie Czarni pokonali Mamry w
lidze! Czarni zagrali w sk³adzie: G¹siorowski, Wasilewski Micha³, Ryszkiewicz, Pietkiewicz, Raducha, Cwaliñski,
Szarnecki, Drozd, Jegliñski Marcin,
Strychalski, Dêbski. Na zmiany wchodzili: Zdanio, Wasilewski Pawe³, Senkowski, Puniszkis.
Mecz by³ rozegrany w trudnych warunkach atmosferycznych (wia³o, by³o
zimno i momentami pada³o a p³yta boiska by³a miêkka). W pierwszej czêci
meczu gospodarze wybrali sobie stronê boiska i grali z wiatrem. Gra w pierwszej po³owie by³a praktycznie wyrównana, z lekk¹ przewag¹ Czarnych. W
pierwszej czêci gola dla Czarnych mogli strzeliæ: Ryba, Piszta i Ciapek. Gospodarze ograniczali siê do kontr i strza³ów
z daleka. W drugiej po³owie to Czarni
grali z wiatrem co mo¿na by³o zauwa¿yæ na boisku. Zdecydowan¹ przewagê mia³a nasza dru¿yna i by³o kwesti¹
czasu kiedy padnie bramka. Pierwsza
pad³a po b³êdzie bramkarza, który nie
da³ rady utrzymaæ w rêkach pi³ki po strzale zawodnika Czarnych. Wypuszczon¹
pi³kê do bramki skierowa³ Szarnecki i
by³o 1:0 dla Czarnych.

W dalszym ci¹gu stron¹ atakuj¹c¹
byli Czarni. Drug¹ bramkê równie¿ strzeli³
Szarnecki, który najpierw z paru metrów,
po dosrodkowaniu, uderzy³ pi³kê, ale
zd¹zy³ j¹ wypi¹stkowaæ bramkarz. Pi³ka
zosta³a przechwycona przez naszego
zawodnika, który poda³ j¹ do rodka
boiska, na wysokoci pola karnego. Kamil
strzeli³ praktycznie w samo okienko zza
linii pola karnego. Bramkarzowi nie pozosta³o nic innego jak tylko wyj¹æ pi³kê z siatki. Trzeci gol pad³ po d³ugim
podaniu. W pewnym momencie dwaj
nasi zawodnicy znaleli siê sam na sam
z bramkarzem, który zdo³a³ wybiæ pi³kê,
ale przej¹³ j¹ Ryba i technicznym strza³em zdoby³ bramkê na 3:0.
Najlepsz¹ sytuacjê dla gospodarzy
na strzelenie gola honorowego wypracowali... nasi pi³karze, którzy bawi¹c siê
na w³asnej po³owie w podania, podali
j¹ w koñcu do naszego bramkarza. Na
trudnym boisku G¹siorek mia³ k³opoty
z opanowaniem pi³ki i jej dalekim wybiciu, na czym skorzysta³ zawodnik Mamr.
Jednak jego strza³, na szczêcie dla nas,
okaza³ siê niecelny.
Reasumuj¹c: najwa¿niejsze, ¿e zakoñczylimy rundê zwyciêstwem i zdobyciem 3 punkty. Mecz nie by³ naj³adniejszym widowiskiem, jednak ciê¿ko spodziewaæ siê ³adnej gry na takim boisku
i przy takiej pogodzie. Czarni mogli ten
mecz wygraæ wy¿ej, ale znowu nie wykorzystali niektórych sytuacji, wydaje
siê 100-procentowych.
Na stadion w Gizycku przyby³a liczna
grupa naszych kibiców, którzy przez ca³y
mecz, nie bacz¹c na zimno i warunki
atmosferyczne, zagrzewali naszych pi³-

karzy do walki. Na pewno doping pomóg³ w uzyskaniu zwyciêstwa.
Dziêkujemy kibicom za gor¹cy doping, a pi³karzom i trenerowi dziêkujemy za grê i gratulujemy zwyciêstwa!
Tabela po XV kolejce:
1. Jeziorak
40 pkt
2. Huragan
35 pkt
3. Vêgoria
32 pkt
4. Mragovia
30 pkt
5. Zatoka
30 pkt
6. Start
27 pkt
7. Concordia
27 pkt
8. Czarni
22 pkt
9. P³omieñ
21 pkt
10. Sokó³
19 pkt
11. Polonia
13 pkt
12. Zamek
13 pkt
13. Motor
11 pkt
14. Mamry
10 pkt
15. Granica
7 pkt
16. Szczytno
3 pkt
Tekst i fot.:
http://www.czarniolecko.pl/

Halowa pi³ka no¿na
MOSiR , Rada Gminy LZS i Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Olecku zapraszaj¹ do
udzia³u w X edycji Halowej Ligi Pi³ki No¿nej
Warunki uczestnictwa:
* Miejsce: hala sportowa Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Olecku
* wiek zawodników: powy¿ej 16-stu lat
* zg³oszenia przyjmuje sekretariat MOSiR (nazwa dru¿yny i telefon kontaktowy kapitana zespo³u) do 15.XI.2007r.
(czwartek) do godz. 14.00; ul. Park 1
tel. 520-20-48 osobicie lub telefonicznie
* obowi¹zkowe zebranie organizacyjne
przedstawicieli dru¿yn w celu ustalania kalendarza gier oraz regulaminu wewnêtrznego odbêdzie siê 15.XI. br.
(czwartek) o godz. 15.00 w sali zebrañ
MOSiR
* op³ata za Ligê (koszty eksploatacji hali,
sêdzia, nagrody)  100 z³ od zespo³u
 nale¿y dokonaæ w sekretariacie MOSiR lub na zebraniu organizacyjnym
* ubezpieczenie NW we w³asnym zakresie.
UWAGA! Nie stawienie siê na zebranie organizacyjne przedstawiciela
danej dru¿yny oraz brak op³aty wpisowej, wyklucza udzia³ w rozgrywkach.
Serdecznie zapraszamy!
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Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 278

Witam Pañstwa. Za nami kolejny burzliwy tydzieñ, a
przed nami kolejny burzliwy tydzieñ. Jak widzimy, rozrywki nam nie zabraknie. Bêdzie co wnukom opowiadaæ,
a jak medycyna siê postara  to i prawnukom. Oj, bêd¹
mieli doæ dziadka-zgredka opowiadaj¹cego swoje m³ode
lata prawie jak kombatant licznych wojen. Potop szwedzki czy rozbiory to by³a pestka. Ju¿ wspó³czujê moim wnukom. Byle tylko skleroza nie dopad³a, ale jak ju¿ wspomnia³em, dzi medycyna robi cuda prawie co tydzieñ.
Co siê wydarzy³o w ostatnim tygodniu? Moi ulubieñcy formuj¹ rz¹d. To dziwne, ¿e nie postawili tym
razem na swoim i rozmowy o koalicji nie toczy³y siê przed
kamerami i dziennikarzami. Dwa lata temu by³ to warunek
konieczny do rozpoczêcia rozmów o koalicji. Tak... to by³o
wa¿ne. Wszystko odbywa³o siê jak w skeczu Jacka Federowicza. W zasadzie ka¿da propozycja czy próba ustalenia
podzia³u miejsc w rz¹dzie koñczy³a siê oburzeniem albo pana
B. (zwanego przez kolegów Bronkiem) Komorowskiego lub
pani HGW (tej od podpisywania siê na banknotach i obiektywnej prezydent miasta Warszawy, a nazywanej te¿ Hank¹)
i s³owami: TO WY CHCECIE MIEÆ W£ADZÊ! Bo kto ma
dostêp do powietrza, ten ma w³adzê... To ostatnie mog³o paæ,
gdyby akurat kto ze strony przeciwnej zapyta³, czy wolno
otworzyæ okno czy w³¹czyæ klimatyzacjê, bo duszno i nie ma
czym oddychaæ. A dzi... Pe³na kultura i rozmowy bez kamer i
fleszy. Czyli wiadomo. Wtedy by³o to po prostu ustalone po
to, by koalicja siê nie zawi¹za³a. Jako dzi do rozmów o koalicji nie wziêto ani jednej z wczeniej wspomnianych osób. Ta
koalicja na pewno powstanie. Zreszt¹... Pawlak lubi rz¹dziæ.
Ju¿ tyle razy by³ premierem. Ma ch³op wprawê i dowiadczanie. Cofam siê g³êboko w pamiêæ, pomagaj¹c sobie wiadomociami z przesz³oci, które s¹ dostêpne w archiwach gazet, na
internecie, i jako nie pamiêtam i nie mogê napisaæ, by jaki
rz¹d z PSL jako koalicjantem dobrze skoñczy³. Zawsze jest ten
sam objaw: przerost ambicji i stawiane po jakim czasie nowe
¿¹dania. Tak wiêc jestem sceptykiem jeli chodzi o wiarê w
cuda. Nie mo¿e tak byæ, ¿e nie tak dawno Moj¿esz i Morze
Czerwone, a teraz Tusk oraz Ba³tyk i Morze Pó³nocne z Wielk¹ Brytani¹, które rozst¹pi¹ siê przed Irlandi¹. Tu moja wiara
w cuda zosta³a niele zachwiana. Cudów nie bêdzie. Udawanie, za to mi³ego i bardzo uk³adnego ch³opca, takiego co dziêkujê
i przepraszam potrafi mówiæ jednoczenie, d³ugo nie potrawa. Nie mam a¿ tak z³ej pamiêci by zapomnieæ dwa lata strze-

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

lania min a la wciek³y Kazio. Dzi mo¿na czarowaæ ludzi i
udawaæ, ¿e zawsze by³o siê przyk³adem kindersztuby. Przecie¿ to zwyk³e k³amstwo i robienie przys³owiowego Tata wariata. Pamiêtam tê obietnicê, ¿e PO bêdzie TWARD¥ OPOZYCJ¥... I by³o! Do tego stopnia, ¿e g³ówn¹ ide¹ kulturalnych cz³onków tej partii by³o: im gorzej, tym lepiej. Kilka dni
temu kardyna³ Glemp powiedzia³ prosto z mostu: nie ¿yczy
dla PO takiej opozycji w postaci PiS, jak¹ ci byli przez ostatnie dwa lata. Trzeba bêdzie zbieraæ owoce w³asnych s³ów i
czynów.
Obserwuj¹c dzi informacje na temat tego co siê dzieje,
tylko umiecham siê. Prawdziwi dziennikarze maj¹ problem ze
znalezieniem siê w wiecie domniemañ i domys³ów, do jakich
przyzwyczaili siê w ci¹gu ostatnich dwóch lat. Obiektywizm
dziennikarski ju¿ dawno jest tylko fikcj¹. Ludzie, których na
ca³ym wiecie uwa¿a siê za neutralnych pogl¹dowo i dlatego
zajmuj¹ wysokie pozycje w mediach, w naszym kraju po prostu bior¹ czynny udzia³ w ¿yciu politycznym. Mamy tak m¹drych dziennikarzy, ¿e wrêcz mówi¹, co powinien zrobiæ Prezydent, premier czy ministrowie. Normalnie paranoja! Mo¿e
zamiast Sejmu i Senatu po prostu bêdziemy w tych budynkach umieszczali dziennikarzy?! Jak s¹ tacy m¹drzy... Mamy
chyba jedynych dziennikarzy na wiecie, którzy zamiast sk³adaæ nam relacje i przedstawiaæ rzeczywistoæ potrafi¹ tê rzeczywistoæ stworzyæ. I co, co jest naganne na ca³ym wicie,
u nas uwa¿ane jest za normalne. Mamy w Polsce dziennikarzy, którzy potrafi¹ odwo³aæ siê np. do poprawek w konstytucji USA czy krajów europejskich. Wspaniale, ¿e maj¹ tak
ma³o szacunku dla prawa w Polsce. Jestemy krajem,
gdzie dziennikarze s¹ podzielni na tych s³usznych, i
tych nies³usznych. S³usznymi s¹ tylko ci namaszczeni
przez Pana Adama Michnika z Gazety Wyborczej i
Pana Waltera z TVN. Reszta to grupa nies³uszna.
Ostatnio POLSKI S¥D dwójce dziennikarzy oznajmi³,
¿e maj¹ byæ aresztowani i osadzeni przed rozpraw¹ s¹dow¹
na 48 godzin i w dniu 13 grudnia br. Najzabawniejsza
jest reakcja w³aciciela TVN, który zasugerowa³ s¹dowi, by nie stosowa³ takich restrykcji wobec dziennikarzy... Ludzkie Panisko... Nic, tylko po rêkach ca³owaæ.
Razem z Pañstwem siedzê wygodnie w fotelu by
obserwowaæ jak powstaj¹ te cuda na kiju. St¹d mój
dobry humor i optymizm na przysz³oæ. Cieszê siê, ¿e
to w³anie razem z Pañstwem bêdê te cuda podziwiaæ.
Zobaczymy...
PAC

