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SZOKUJ¥CO NISKIE CENY!!!

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

(V69903)

Na najbli¿szej Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Wac³aw Olszewski przedstawi
radnym projekt uchwa³y, która ma za zadanie stworzyæ system stypendiów dla
dzieci i m³odzie¿y szczególnie uzdolnionej. Uchwa³a dotyczyæ bêdzie uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjów pochodz¹cych z terenu gminy Olecko. Natomiast, wg
projektu uchwa³y, uczniowie uhonorowani stypendium nie musz¹ uczyæ siê w oleckich szko³ach.
Jedynym kryterium przyznania stypendium bêdzie szczególne wyró¿nianie siê
w jednej z dziedzin: dla dzieci szczególnie uzdolnionych w sporcie, dla dzieci szczególnie uzdolnionych w dziedzinie kultury i sztuki oraz dla dzieci szczególnie uzdolnionych w nauce. Projekt przewiduje, ¿e np. przyznanie stypendium w nauce nie
wi¹¿e siê ze redni¹ ocen ucznia, a jedynie osi¹gniêciami w jakiej cile okrelonej
dziedzinie wiedzy. Nie bêdzie te¿ przy przyznawaniu stypendiów brana pod uwagê
sytuacja materialna ucznia.
Projekt uchwa³y przewiduje dwa roVI REGIONALNY TURNIEJ TENISA
dzaje jednorazowych stypendiów: I stopSTO£OWEGO
OLIMPIAD SPECJALNYCH
nia  maksymalnie 3000 z³otych i II stopnia
 1500 z³otych.
Uwa¿am, ¿e trzeba promowaæ najlepszych  powiedzia³ W. Olszweski 
Oni przez to, co robi¹, promuj¹ nie tylko
siebie. Promuj¹ miasto, szko³ê. W projekcie przysz³orocznego bud¿etu gminy
utworzy³em ju¿ taki paragraf. Jest to kwota
12 tysiêcy z³otych. Je¿eli zajdzie taka
potrzeba, to pulê stypendiów bêdzie mo¿na
zwiêkszyæ. Mylê, ¿e stworzenie takiego systemu stypendialnego zmobilizuje
wielu uczniów do osi¹gania jeszcze lepszych wyników w sporcie, sztuce i nauce. Dla bud¿etu nie s¹ to du¿e pieni¹dze. Dla niektórych jest to nie tylko wyró¿nienie, ale i doæ znaczna pomoc
materialna.
O Regionalnym Turnieju Tenisa Sto³owego Olimpiad Specjalnych Polska czytaj na s. 12.
BM

Centrum Handlowe IMPULS og³asza Konkurs
Gwiazdkowy w dniach 26 listopada - 22 grudnia 2007r.
Przyjd, zrób zakupy, wype³nij kupon i we w nim
udzia³. Atrakcyjne nagrody czekaj¹!
ZAPRASZAMY!
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Pijani kierowcy

KRONIKA
PO¯ARNICZA

19 listopada o 9.26 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie wypompowywa³ wodê
z zalanej piwnicy w tej miejscowoci.
19 listopada o 10,04 jeden zastêp JRG
PSP wypompowywa³ wodê z zalanej piwnicy domu przy ul. Kolejowej.

Informacji udzieli³
starszy ogniomistrz Mariusz Domin

Zatrzymano
gronego z³odzieja

Oleckiej policji uda³o siê zatrzymaæ
Jakuba S. Ten zaledwie dwudziestojednoletni mieszkaniec Suwa³k ma na swoim koncie szereg przestêpstw, pocz¹wszy od kradzie¿y, a na kradzie¿y z w³amaniem koñcz¹c. Przestêpca dzia³a³ na
terenie naszego miasta i Suwa³k. Trudni³ siê kradzie¿¹ portfeli. Krad³ je zarówno na ulicy, jak i pozostawione w
niepilnowanych pokojach biur. Mê¿czyznê zatrzymano w wyniku prowadzonych
tzw. dzia³añ operacyjnych. W chwili pisania notatki policja przedstawi³a zatrzymanemu 15 zarzutów. Wobec zatrzymanego s¹d zastosowa³ rodek zapobiegawczy  dozór policyjny.

 17 listopada o 23.30 policjanci zatrzymali w D¹browskich VW, którym kierowa³ trzydziestoszecioletni Macin C.
Kierowca mia³ we krwi 1,04 promila alkoholu.
 18 listopada o 3.05 patrol policji zatrzyma³ na placu Wolnoci Forda Fiestê kierowanego przez dwudziestoletni¹ Izabelê G. Prowadz¹ca mia³a we krwi
0,28 promila alkoholu.
 18 listopada o 20.30 na drodze Olecko
 Wieliczki zosta³ zatrzymany Fiat 126p.
Kieruj¹cy nim £ukasz R. mia³ we krwi
0,6 promila alkoholu.
 Tego samego dnia zatrzymano w Olecku trzydziestodwuletniego Marka T.,
który prowadzi³ pojazd mechaniczny
maj¹c we krwi 0,28 promila alkoholu.
 19 listopada o 14.50 patrol policji zatrzyma³ czterdziestodwuletniego Zbigniewa O. Rowerzysta mia³ we krwi
1,12 promila alkoholu.
 22 listopada o 15.15 zatrzymano w Wieliczkach jad¹cego rowerem czterdziestoczteroletniego Bogus³awa S. Mia³
on we krwi 2,18 promila alkoholu.

TRANSYACHT, J.M. Makowscy s.j., ul. E³cka 2, 19-400 Olecko
Oddam w dobre rêce szczeniaka (piesek po ma³ych rodzicach).
Tel. (087) 520-33-36

PODZIÊKOWANIE

Prezes Zarz¹du Olmedica w
Olecku Sp.z.o.o. sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim mieszkañcom powiatu, którzy wspomagali tegoroczn¹ zbiórkê pieniê¿n¹ na rzecz
naszego szpitala organizowan¹ przez
Caritas Diecezji E³ckiej we wspó³pracy z samorz¹dem powiatowym.
Zebrana kwota pozwoli³a na zakup
aparatu do krioterapii, który zostanie
wykorzystany do leczenia urazów,
umierzania bólu, leczenia oparzeñ, rehabilitacji pooperacyjnej, leczenia
chorób reumatycznych i zwyrodnieniowych.
(V71902)

NAJTANIEJ W MIECIE

wydajemy karty rabatowe!

(V67604)

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

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

Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które
odbêdzie siê 5.12.2007 r. (roda),
godz. 17.00 w sali klubowej Kawiarni ARTS przy Placu Wolnoci 22.

ELF

ul. Armii Krajowej 24
MARKOWE CIUCHY
W DOBREJ CENIE

Raz w tygodniu
nowy towar!

Godziny otwarcia:
1000-17 00
(L20805)

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

50% zni¿ka na
 wyprzeda¿ kolekcji
owietlenia
 wyprzeda¿ kolekcji
karniszy o 16 mm

ZAPRASZAMY!
Dy¿ury aptek
 27.11.- 2.12.2007r., pl. Wolnoci 7B
 3-9.12.2007r., ul. Kolejowa 15

(V72001)
(L24301)

zatrudni kierowców. Tel. (087) 523-04-70

MARKET
BUDOWLANY
(V71001)
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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:

 Bogus³aw Agnuszewski
 Józef Jegliñski
 Jerzy Makal
 Aleksandra Olszewska
 Jan Tokarzewski
 Micha³ Zdanio

Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ 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.

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

Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam do udzia³u w XIV Sesji Rady Miejskiej w Olecku, która odbêdzie
siê w dniu 30 listopada 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. Dzia³alnoæ placówek opiekuñczych
na terenie miasta i gminy.
6. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Wnioski radnych i Komisji Rady.
8. Uwagi i wnioski So³tysów oraz Przewodnicz¹cych Rad Osiedli dotycz¹ce
projektów uchwa³.
9. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) powiadomienia Sekretarza Gminy i
Skarbnika Gminy o obowi¹zku z³o¿enia owiadczenia lustracyjnego;
b) przyjêcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci

Z okazji
80. urodzin

KOCHANEJ
MAMIE

du¿o zdrowia,
szczêcia
i pomylnoci
¿yczy
córka Bogus³awa
z mê¿em Adamem
oraz synami
Maksymilianem
i Dawidem

(K23501)

i M³odzie¿y;
c) zmieniaj¹ca uchwa³ê nr III/13/06 Rady
Miejskiej w Olecku z dnia 15 grudnia
2006 r. w sprawie ustalenia stawki
procentowej op³aty adiacenckiej w
zwi¹zku z podzia³em nieruchomoci;
d) zasad przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci nieruchomoci;
e) zmieniaj¹ca uchwa³ê nr XXVII/191/
04 Rady Miejskiej w Olecku z dnia
26 padziernika 2004 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Olecko oraz ich
wydzier¿awiania lub najmu na okres
d³u¿szy ni¿ trzy lata;
f) przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Olecko na
rok 2008;
g) przyjêcia Programu Przeciwdzia³ania
Narkomanii dla Gminy Olecko na lata
2008-2010;
h) zmiany Planu Rozwoju Wsi Borawskie, Gmina Olecko;
i) op³aty od posiadania psów;
j) okrelenia wzoru formularzy stosowanych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomoci;
k) zmiany bud¿etu gminy na 2007 rok.
10. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
11. Zamkniêcie obrad sesji.
Informujê, i¿ przed sesj¹ o godzinie
12.45 odbêdzie siê spotkanie z Panem
Ireneuszem Szafrug¹  Dyrektorem Fundacji Wspierania Przedsiêbiorczoci Regionalnej w Go³dapi na temat po¿yczek
udzielanych przez Fundacjê na wspieranie dzia³alnoci gospodarczej oraz dzia³alnoci pomocowej.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Karol Sobczak
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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.
27 listopada (wtorek)
17.00  ABC Ratusz Gi¿ycko  Geodezja Olecko, mecz wyjazdowy tenisa sto³owego Ligi Regionalnej
28 listopada (czwartek)
10,00  konferencja Funkcjonowanie
spo³eczne i zawodowe osób po przebytych kryzysach psychicznych, restauracja Astra, ul. Partyzantów 7
30 listopada (pi¹tek)
* up³ywa termin zg³oszeñ w konkursie
na najlepiej wykonany model samolotu Mustang (szczegó³y wewn¹trz
numeru)
12.45  spotkanie z przedstawicielem
Wspierania Przedsiêbiorczoci Regionalnej, sala konferencyjna Ratusza
13.00  Sesja Rady Miejskiej, sala konferencyjna Ratusza
17.00  Wojownicze ¿ó³wie ninja  film,
kino Mazur
19.00  Stra¿ dzienna  film, kino
1 grudnia (sobota)
17.00  Wojownicze ¿ó³wie ninja  film,
kino Mazur
19.00  Stra¿ dzienna  film, kino
2 grudnia (niedziela)
17.00  Wojownicze ¿ó³wie ninja  film,
kino Mazur
19.00  Stra¿ dzienna  film, kino Mazur
3 grudnia (poniedzia³ek)
17.00  rozpoczêcie kursu w szkole kierowców Jerzego Miliszewskiego
4 grudnia (wtorek)
16.30  seminarium Przesz³oæ i dzieñ
dzisiejszy Mongolii i Chin  Biblioteka Pedagogiczna, Armii Krajowej 30
17.00  U¯KS Spinaker Wêgorzewo Lega Olecko, mecz wyjazdowy tenisa
sto³owego Ligi Regionalnej

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

Kolektory

s³oneczne,

przydomowe oczyszczalnie cieków
(V67304)

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

(V63008)
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Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na XII Sesjê Rady Powiatu w Olecku w dniu 29 listopada 2007
roku (czwartek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
8. Podjêcie uchwa³:
Porz¹dek sesji:
a) w sprawie zmiany Regulaminu Or1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku
ganizacyjnego Starostwa Powiatowego
obrad.
w Olecku;
2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji.
b) w sprawie wyra¿enia woli utworze3. Informacja Starosty z wykonania uchwa³
nia i przyst¹pienia do Lokalnej OrRady Powiatu i o dzia³alnoci Zarz¹ganizacji Turystycznej;
du w okresie miêdzysesyjnym.
c) w sprawie pomocy zdrowotnej dla
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady Ponauczycieli szkó³ prowadzonych przez
wiatu z dzia³alnoci w okresie miêdzyPowiat Olecki oraz przyjêcia regulasesyjnym.
minu okrelaj¹cego rodzaje wiadczeñ
5. Zapytania i interpelacje radnych.
oraz warunki i sposób ich przyzna6. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
wania;
7. Informacja z realizacji prowadzonych
d) zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie poprac remontowych na drogach powiawiatowej strategii rozwi¹zywania protowych. Plan inwestycji na rok 2008.
blemów spo³ecznych;

Wizyta ekspertów z firmy Norplan
w Starostwie Powiatowym w Olecku

Dnia 19 listopada 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Olecku odby³a siê
wizyta ekspertów z firmy Norplan powo³anych przez Biuro Mechanizmów Finansowych. Wizyta mia³a na celu przeprowadzenie szczegó³owej oceny projektu
Wirtualny przewodnik po krainie EGO
z³o¿onego w 2007 r. do dofinansowania
ze rodków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego w ramach priorytetu Polityka regionalna i dzia³ania transgraniczne. W spotkaniu wziêli udzia³: Erik Holtedahl i Wojciech Paczyñski  eksperci, Stanis³aw L. Ramotowski  Starosta
Olecki, Maria W. Dzienisiewicz  Wicestarosta Olecki, Krystyna Wiszniewska  Naczelnik Wydzia³u Edukacji w
Starostwie Powiatowym w Olecku, Krzysztof Pi³at  Starosta E³cki, Bogdan Cho-

e) w sprawie zawierania porozumieñ i
przyjmowania rodków finansowych
w postaci dotacji od innych samorz¹dów terytorialnych na realizacjê zadañ w zakresie budowy i przebudowy dróg powiatowych;
f) w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej w Olecku w likwidacji na zadanie pn. bia³e soboty;
g) w sprawie zmian bud¿etu powiatu
na rok 2007.
9. Wnioski i owiadczenia radnych.
10. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania,
interpelacje i wnioski radnych.
11. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski
Komisji Sta³ych Rady.
12. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
13. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marian wierszcz
myn  Wicestarosta Go³dapski oraz pracownicy samorz¹dów powiatowych oleckiego, e³ckiego i go³dapskiego  kadra
zarz¹dzaj¹ca projektem.
W przypadku otrzymania dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego ,,Wirtualny przewodnik po
krainie EGO bêdzie pierwszym projektem o charakterze turystyczno-ekologiczno-fotograficznym realizowanym na obszarze trzech powiatów: e³ckiego, go³dapskiego i oleckiego.
G³ówny cel projektu to aktywizacja
subregionu EGO poprzez rozwój turystyki
ekologicznej oraz poprawê komunikacji
spo³ecznej i wspó³pracy transgranicznej.
Zak³ada on tak¿e promocjê walorów turystycznych subregionu EGO
W rezultacie tej wizyty zostanie opracowany raport z przeprowadzonej ekspertyzy zgodnie z podrêcznikiem oceny
Biura Mechanizmów Finansowych.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl
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Oleccy stra¿acy maj¹ nowy samochód
W dniu 21.11.2007 r. na placu KP PSP w Olecku odby³o siê
uroczyste przekazanie samochodu specjalnego - podnonika
PMT-25D na podwoziu MAN. Przekazania dokona³ WarmiñskoMazurski Komendant Wojewódzki Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Olsztynie bryg. Dariusz Przeradzki koñcz¹c s³owami: Niech sprzêt ten s³u¿y jak najlepiej dla dobra spo³ecznoci lokalnej.

Zaproszeni gocie.

Warmiñsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w
Olsztynie bryg. Dariusz Przeradzki wrêcza kpt. Jerzemu
Go³embiewskiemu akt przekazania pojazdu.

udzia³ wziêli równie¿ zaproszeni gocie: Wac³aw Olszewski 
Burmistrz Olecka, Henryk Trznadel  Zastêpca Burmistrza,
Wac³aw Sapieha  Prezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego
ZOSP RP w Olecku, ksi¹dz pra³at Stanis³aw Tabaka.
Otrzymany samochód specjalny zast¹pi³ wys³u¿ony, ju¿
25 letni, samochód podnonik SH-18. Nowy sprzêt bêdzie
s³u¿y³ podczas zdarzeñ na terenie ca³ego powiatu. W razie
koniecznoci bêdzie równie¿ dysponowany do zdarzeñ w s¹siednich powiatach. Otrzymany samochód jest jednym z trzech,
które otrzyma³o województwo warmiñskomazurskie.
st. kpt Tomasz Milewski

Przekazanie kluczyków od samochodu dowódcy jednostki
ratowniczo  ganiczej kpt Jerzemu Go³embiewskiemu nast¹pi³o w obecnoci bryg. Jana Mroza  Komendanta Powiatowego PSP w Olecku oraz za³ogi. W uroczystoci przekazania

Powiêcenie samochodu
przez ksiêdza pra³ata Stanis³awa Tabakê.

Maksymalny wysiêg z goæmi.

Prezentacja samochodu z Burmistrzem Olecka
i komendantem wojewódzkim.
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Wkrótce odbêdzie siê szósta edycja wi¹tecznego Sto³u
Pajacyka  akcji organizowanej przez Polsk¹ Akcjê Humanitarn¹ w ramach Programu Pajacyk.
W niedzielê, 9 grudnia, w³aciciele lokali gastronomicznych
z ca³ej Polski przeka¿¹ 1/10 obrotu na rzecz niedo¿ywionych dzieci z najbiedniejszych rodzin.
Polska Akcja Humanitarna zachêca w³acicieli restauracji,
pubów i kawiarni do w³¹czenia siê do wi¹tecznego Sto³u
Pajacyka. Ofiarowuj¹c czêæ obrotu w tym szczególnym dniu
gastronomicy maj¹ okazjê nie tylko wesprzeæ potrzebuj¹cych,
ale tak¿e zostaæ partnerem jednego z najbardziej rozpoznawanych programów spo³ecznych w Polsce.
Ka¿dy lokal, który zdecyduje siê wzi¹æ udzia³ w akcji, otrzyma
plakat informuj¹cy goci, ¿e czêæ pieniêdzy, które wydadz¹
w danym lokalu trafi na konto Programu Pajacyk. Nazwa lokalu wraz z adresem zostanie równie¿ umieszczona na stronie www.pajacyk.pl i www.pah.org.pl.
Akcja na sta³e wpisa³a siê ju¿ w grafik krakowskich restauratorów, do wi¹tecznego Sto³u Pajacyka przy³¹czaj¹ siê
równie¿ lokale warszawskie, wroc³awskie, poznañskie, a tak¿e z Torunia, Bielska-Bia³ej i Olecka. W tym roku chcemy
rozszerzyæ akcjê równie¿ na inne miasta. Liczy siê ka¿de
wsparcie. Obiad dla dziecka to przecie¿ tylko 2,5 z³  mówi
Janina Ochojska, Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej.
Pajacyk to nazwa, a zarazem symbol prowadzonego przez
PAH od 1998 roku programu do¿ywiania dzieci w szko³ach i
wietlicach. W ci¹gu 9 lat funkcjonowania programu, Polska
Akcja Humanitarna ufundowa³a prawie 5 milionów posi³ków.
W minionym roku szkolnym akcja do¿ywiania objê³a prawie
6 i pó³ tysi¹ca dzieci w 163 szko³ach w 14 województwach.
Uczniowie Zespo³u Szkó³ w Olecku ju¿ od omiu lat korzystaj¹ z programu do¿ywiania w ramach Akcji Pajacyk. W tym
roku szkolnym wolontariusze z Gimnazjum nr 1  Zespó³ Szkó³
w Olecku postanowili w³¹czyæ siê do akcji wi¹teczny Stó³
Pajacyka.
wi¹teczny Stó³ Pajacyka, organizowany zawsze w grudniu,
jest dodatkow¹ akcj¹ w ramach Programu Pajacyk i stwarza okazjê do wspólnego wsparcia potrzebuj¹cych. W ubieg³ym roku do akcji w ca³ej Polsce w³¹czy³o siê 189 restauracji, klubów i kawiarni, 43 lokale Pizza Hut oraz sieæ kawiarni
Daily Cafe.
W mojej pracy restauratorki, jedzenie kojarzy siê z przyjemnoci¹, kreowaniem wyszukanych kompozycji, odkrywaniem
nowych smaków. Ale wiem, ¿e dla wielu jedzenie, to przede
wszystkim niezbêdna do ¿ycia dawka energii, szansa zaspokojenia g³odu. W³¹czaj¹c siê w program Pajacyka, zbli¿am te dwa tak odleg³e od siebie pojêcia jedzenia  o motywach w³¹czenia siê do Akcji opowiada znana warszawska
restauratorka, Agnieszka Krêglicka.
W³aciciele lokali gastronomicznych w Olecku mog¹ zg³aszaæ
chêæ udzia³u w wi¹tecznym Stole Pajacyka. Wystarczy, ¿e
skontaktuj¹ siê z lokalnymi przedstawicielami Polskiej Akcji
Humanitarnej, dla Olecka s¹ to: Krystyna Matwiejczyk i Jolanta Wojtkowska  pedagodzy szkolni Zespo³u Szkó³ w
Olecku, os. Siejnik I 14, tel. 0 87 523 91 00, e-mail: gim1@um.olecko.pl
Obecnie dwa lokale w Olecku zg³osi³y chêæ udzia³u w
wi¹tecznym Stole Pajacyka w niedzielê 9 grudnia. S¹ to restauracje Astra oraz bar Koala.

(K20309)

wi¹teczny Stó³ Pajacyka

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 - 18 00 SOBOTA 800-14 00:
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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Tej, co nie zginê³a

powiêcili pi¹tkowy apel (9 listopada 2007r.) uczniowie integracyjnej klasy IIIA Gimnazjum nr 1 w Olecku. To oni zaanga¿owali siê ca³¹ dusz¹ i ca³ym sercem w przygotowanie tej 
jak¿e wa¿nej dla ka¿dego Polaka  uroczystoci 89. rocznicy
odzyskania przez Polskê niepodleg³oci. Na kilka minut zabrali uczniów pozosta³ych klas w wielk¹ podró¿ przez dzieje  od
rozbiorów, poprzez ró¿ne zrywy narodowe, emigracjê i walki
,,Za wolnoæ wasz¹ i nasz¹, po 11 listopada 1918 roku

tem burmistrza Olecka p. Wac³awa Olszewskiego. W jego
imieniu wrêczy³a nagrody i dyplom uznania dziewczêtom. Zaprezentowa³y one konkursow¹ piosenkê na forum szko³y, za
co dosta³y gromkie brawa.

W ciekawy sposób wprowadzili gimnazjalistów w tajniki
historii Polski. Okaza³o siê, ¿e to, co uczniowie uwa¿ali za
nudne i trudne do ogarniêcia, sta³o siê jasne i proste dziêki
atrakcyjnej formie przekazu.
Po zakoñczeniu czêci artystycznej zapalono znicz i przy
dwiêkach ,,Mazurka D¹browskiego z³o¿ono ho³d wielu pokoleniom tych, którzy oddali ¿ycie za woln¹ i niepodleg³¹ Polskê.
Nastêpnie g³os zabra³a p. wicedyrektor Ma³gorzata Micha³owska, która podziêkowa³a p. Jadwidze Zdan i Annie Klimowicz oraz uczniom kl. IIIA za przygotowanie apelu. Potem
za poinformowa³a wszystkich zgromadzonych, ¿e nasz szkolny zespó³ wokalny ,,Akolada prowadzony przez p. El¿bietê
Smokowsk¹- Grzankê zaj¹³ pierwsze miejsce w III Gminnym
Konkursie Pieni Patriotycznej organizowanym pod patrona-

Na apelu nagrodzono równie¿ zwyciêzców konkursu na
najciekawsze has³o zachêcaj¹ce do udzia³u w wyborach parlamentarnych w ramach przeprowadzonej w szkole akcji ,,M³odzi
g³osuj¹ 2007. Nagrody ufundowa³ prê¿nie dzia³aj¹cy Szkolny Klub Europejski ,,Ole.
Anna Klimasara
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Rozstrzygniêcie konkursu fotograficznego
Powiat Olecki  Nasza Ma³a Ojczyzna

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

PROMOCJA

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

(V56312)

- Sylwii Budzyñskiej  uczennicy Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. J. Kochanowskiego w Olecku w kategorii
zabytki architektury i budownictwa;
- Arturowi Prokop i Piotrowi Bartosiñskiemu  uczniom Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku w kategorii wypoczynek i przyroda.

(V70302)

Dnia 21 listopada 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Olecku zosta³y
wrêczone nagrody uczestnikom Powiatowego Konkursu Fotograficznego Powiat Olecki  Nasza Ma³a Ojczyzna. Organizatorem konkursu by³ Wydzia³ Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku, natomiast
nagrody ufundowa³a firma Delphia Yachts
z Olecka.
Celem konkursu by³o zachêcenie m³odzie¿y ze szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oleckiego
do zatrzymania w kadrze piêkna Ziemi
Oleckiej, jej tradycji, folkloru i innych
walorów.
W konkursie nie wy³oniono kandydatów do g³ównej nagrody Grand Prix i
I miejsca. Komisja konkursowa przyzna³a
w czterech kategoriach wyró¿nienia nastêpuj¹cym osobom:
- Iwonie Szczodruch i Szymonowi Milewskiemu  uczniom Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. J. Kochanowskiego w Olecku w kategorii atrakcje turystyczne;

Komisja konkursowa postanowi³a
tak¿e przyznaæ dyplom za udzia³ w konkursie uczennicom Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku  Natalii Malinowskiej i Ewelinie Krzywodajæ.
Serdecznie dziêkujemy firmie Delphia
Yachts za ufundowanie nagród rzeczowych laureatom, a m³odzie¿y za zainteresowanie konkursem i wziêcie w nim
udzia³u.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

 du¿y wybór owietlenia
Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Przytorowa 19, tel. (087) 566 72 98

EXPRESS SZKOLNY

Redakcja Tygodnika Oleckiego zaprasza do wspó³pracy przy redagowaniu Ekspresu Szkolnego wszystkich
uczniów oraz nauczycieli oleckich szkó³. Artyku³y oraz zdjêcia przyjmowane s¹ w godzinach pracy redakcji.

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPO£ECZNEGO PLACÓWKA TERENOWA W AUGUSTOWIE informuje, ¿e
Prezes G³ównego Urzêdu Statystycznego
Komunikatem z dnia 12 listopada 2007r.
og³osi³, ¿e przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie w III kwartale 2007r. wynosi³o

2.703,41 z³.
W zwi¹zku z powy¿szym od dnia 1 grudnia 2007r. zasi³ek pogrzebowy przys³uguje w wysokoci 5.406,82 z³. Nowa
wysokoæ zasi³ku pogrzebowego dotyczy zgonów zaistnia³ych po dniu 30 listopada 2007r.
Jednoczenie informujemy, ¿e od dnia 1 grudnia 2007r.
kwoty przychodu decyduj¹ce o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent wynosz¹:
- 30% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia  811,10z³,
- 70 % przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia  1.892,40z³,
- 130% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia  3.514,50z³.
p.o. kierownika Placówki Terenowej w Augustowie
mgr Zofia Zyskowska

OLECKIE CENTRUM
L
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Olecko, Aleje Lipowe 3
Jerzy Miliszewski
Rozpoczêcie kursu

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800
www.olecko.prawojazdy.com.pl

3

grudnia

tel. 520-23-36
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Stowarzyszenie MEDIATOR z siedzib¹ w Bia³ymstoku, siedziba g³ówna: ul. M.
Sk³odowskiej  Curie 3, II piêtro, lokal 71; 15-094 Bia³ystok, tel. 085 879 82 28, 0603
263 583
Orodek Mediacyjny MEDIATOR Filia w Augustowie, ul. Wojska Polskiego
53; 16-300 Augustów
Orodek Mediacyjny MEDIATOR Filia w Olecku, ul. Mickiewicza 46; 19400 Olecko, tel. 885588992, mediator: Agata Ga³aszewska
Postêpowanie mediacyjne jest now¹ pozas¹dow¹ metod¹ rozwi¹zywania sporów. To
ludzki proces, bez teatru sceny s¹dowej. Jest mniej przykry dla stron sporu ni¿
rozprawa przed s¹dem.

Czêæ II  Mediacja w sprawach karnych
CO TO JEST MEDIACJA?
Mediacja nie jest resocjalizacj¹ ani
terapi¹, nie jest doradztwem ani poradnictwem, nie zastêpuje wymiaru sprawiedliwoci, nie jest panaceum na przestêpczoæ. Mediacja oznacza naprawê tego
wszystkiego, co tylko da siê naprawiæ i
w takim stopniu, który jest najbardziej
korzystny dla obu stron.
Dlatego jej podstawê stanowi sprawiedliwoæ, któr¹ okrelamy jako sprawiedliwoæ naprawcz¹.
Sprawiedliwoæ naprawcza, która jest
celem mediacji, jest zupe³nie czym innym ni¿ sprawiedliwoæ odwetowa, realizowana przez s¹downictwo. W postêpowaniu s¹dowym nie licz¹ siê ludzkie
emocje i prze¿ycia, tam jest kazus, który
trzeba os¹dziæ, rozstrzygn¹æ  powiedzieæ,
czy kto jest winny czy niewinny. Zosta³o pope³nione przestêpstwo, a wiêc
kto post¹pi³ wbrew prawu, którego stra¿nikiem jest pañstwo. I to pañstwo musi
wzi¹æ odwet na tym, kto siê powa¿y³ to
zrobiæ. Sprawca zostaje ukarany, a wiêc
powinno staæ siê zadoæ sprawiedliwoci. Jednak dla osoby, na której w rzeczywistoci to przestêpstwo zosta³o
pope³nione, wsadzenie sprawcy do wiêzienia niczego nie za³atwia. Ona nie ma
satysfakcji z takiego rozstrzygniêcia sprawy. Satysfakcj¹ by³oby dla niej, gdyby
sprawca zrozumia³, jak¹ wyrz¹dzi³ krzywdê,
czu³ siê za to odpowiedzialny, szczerze
tego ¿a³owa³ i próbowa³ zadoæuczyniæ.
Czasem chodzi po prostu o to, ¿eby sprawca powiedzia³  przepraszam. A czasem
mo¿e to byæ zobowi¹zanie zadoæuczynienia materialnego. Tak¹ ugodê mo¿na
wypracowaæ w procesie mediacji.
Niezale¿nie od tego, czego sprawa
dotyczy, celem nadrzêdnym mediacji jest
pojednanie ofiary ze sprawc¹, a wiêc
doprowadzenie do sytuacji, kiedy ofiara
przebacza, a sprawca czuje siê odpowie-

dzialny za swój czyn. Jednak to pojednanie nie zawsze jest mo¿liwe. Natomiast
w 70-80% mo¿liwa jest ugoda, zawieraj¹ca najlepsze warunki dla strony pokrzywdzonej.
Z mediacji mo¿na skorzystaæ praktycznie w ka¿dym rodzaju spraw karnych,
o ile obie strony (oskar¿ony i pokrzywdzony) wyra¿¹ na to zgodê.
S¹d, a w postêpowaniu przygotowawczym prokurator, mo¿e z inicjatywy lub
za zgod¹ pokrzywdzonego i oskar¿onego, skierowaæ sprawê do instytucji lub
osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postêpowania mediacyjnego
miêdzy pokrzywdzonym i oskar¿onym.
W sprawach z oskar¿enia prywatnego na wniosek lub za zgod¹ stron s¹d
mo¿e zamiast posiedzenia pojednawczego wyznaczyæ odpowiedni termin dla
przeprowadzenia postêpowania mediacyjnego.
CEL I SKUTEK MEDIACJI, KORZYCI Z MEDIACJI
- pojednanie pomiêdzy sprawc¹ a pokrzywdzonym,
- zadoæuczynienie lub naprawienie szkody
wyrz¹dzonej przez sprawcê, realizowane
w ró¿nych formach, np. zwrot kosztów poniesionych przez pokrzywdzonego z powodu wyrz¹dzonej mu szkody,
praca na rzecz spo³ecznoci lokalnej,
instytucji charytatywnej, nieodp³atnej
pracy na rzecz pokrzywdzonego, przeproszenie czy wyra¿enie
skruchy przez sprawcê,
- zrozumienie przez sprawcê, jak¹ szkodê i krzywdê
wyrz¹dzi³ pokrzywdzonemu oraz przyjêcie odpowiedzialnoci za pope³nione
czyny,
- przywrócenie ³adu spo³ecznego.
Korzyci dla obu stron:

- Mediacja stwarza realn¹ szansê na naprawê i utrzymanie poprawnych wzajemnych relacji pomiêdzy stronami.
Wzajemne kontakty s¹ konieczne zw³aszcza, gdy strony ³¹cz¹ wiêzy pokrewieñstwa, bliskoæ zamieszkania lub miejsce pracy.
- W wyniku mediacji dopuszczalne jest
pojednanie siê, obejmuj¹ce równie¿ inne
sprawy z oskar¿enia prywatnego, tocz¹ce siê pomiêdzy tymi samymi stronami (równie¿ takie, w których wystêpuj¹ w odmiennych rolach jako sprawca
i pokrzywdzony). Równoczenie z
pojednaniem strony mog¹ zawrzeæ
ugodê, której przedmiotem mog¹ byæ
równie¿ roszczenia pozostaj¹ce w zwi¹zku z oskar¿eniem.
Korzyci dla pokrzywdzonego:
- W wyniku mediacji pokrzywdzony ma
szansê na szybkie i skuteczne uzyskanie
zadoæuczynienia od sprawcy lub
naprawienia szkody.
- Ma mo¿liwoæ uwiadomienia sprawcy, jak¹ krzywdê mu wyrz¹dzi³ oraz
wyra¿enia swoich odczuæ, a tak¿e uzyskania przeprosin.
Korzyci dla sprawcy:
- Sprawca ma szansê przeprosiæ pokrzywdzonego i uzyskaæ wybaczenie.
- W sprawach z oskar¿enia prywatnego
w razie pojednania stron postêpowanie umarza siê.
- W sprawach z oskar¿enia publicznego
pozytywne wyniki przeprowadzonej
mediacji albo ugoda zawarta pomiêdzy sprawc¹ a pokrzywdzonym maj¹
wp³yw na wymiar kary. W szczególnoci s¹d mo¿e zastosowaæ nadzwyczajne z³agodzenie kary, odst¹piæ od
wymierzenia kary (przy przestêpstwach
zagro¿onych kar¹ pozbawienia wolnoci
nie przekraczaj¹c¹ 3 lat), warunkowo
umorzyæ postêpowanie karne (przy przestêpstwach zagro¿onych kar¹ pozbawienia wolnoci nie przekraczaj¹c¹ 5
lat), zastosowaæ warunkowe zawieszenie
wykonania kary pozbawienia wolnoci nie przekraczaj¹cej 2 lat, kary ograniczenia wolnoci lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna.
Koszty postêpowania mediacyjnego
ponosi Skarb Pañstwa.
Mediator Agata Ga³aszewska
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Nowy sprzêt
rehabilitacyjny do szpitala
Dnia 16 listopada 2007 r. Halina Kasicka  pracownik Starostwa Powiatowego w Olecku (koordynator zbiórki na sprzêt medyczny) wraz z Pani¹ Katarzyn¹ Mróz  Prezes Olmedica Sp. z o.o. w Olecku
odebra³y z Caritas Diecezji E³ckiej sprzêt medyczny.
Otrzymalimy do naszego szpitala aparat do krioterapii. Ogólna wartoæ zakupionego sprzêtu to 8.600,00
z³, w tym 7.232,94 z³  pochodzi³o ze zbiórki pieniê¿nej zorganizowanej na terenie powiatu oleckiego
w dniach 27-28 maja 2007 r., a 1.367,06 z³  ze rodków Caritas.
Zakupiony aparat pos³u¿y m. in. do: umierzenia
bólu, obni¿enia aktywnoci procesu zapalnego, zmniejszenia obrzêków, zwiêkszenia zakresu ruchu w sch³adzanych stawach i wzrocie si³y miêniowej, przyspieszenia procesu gojenia i leczenia urazów.
Wszystkim mieszkañcom naszego powiatu, którzy zaanga¿owali siê w zbiórkê na sprzêt medyczny, czyli przyczynili siê do lepszego wyposa¿enia
naszego szpitala w sprzêt medyczny  serdecznie
dziêkujemy.
Starosta Olecki Stanis³aw Lucjan Ramotowski
Wicestarosta Maria Wanda Dzienisiewicz

Podziêkowania ks. bp Romualdowi Kamiñskiemu
Odebrany
sprzêt
medyczny

ò

Zaproszeni
goscie

ò

OG£OSZENIE O PRZETARGU

(V71901)

PODZIÊKOWANIE

Dziêkujemy serdecznie Fundacji Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta i Gmin Ziemi Oleckiej Zdrowe Olecko za
okazane wsparcie rzeczowe, które traktujemy jako wyraz dobroci i chêci niesienia pomocy naszym pacjentom.
Zakupiony przez Pañstwa sprzêt w postaci sprzêtu medycznego (elektrokardiografu, ssaka akumulatorowego, aparatu
do urodynamiki, inhalatora) i wyposa¿enia (termometry,
zgrzewarki, materace przeciwodle¿ynowe) usprawni proces
diagnostyczno-terapeutyczny i podniesie jakoæ wiadczonych us³ug medycznych w naszym zak³adzie.
Licz¹c na dalsz¹ owocn¹ wspó³pracê pozostaje z powa¿aniem.

Prezes Zarz¹du Olmedica Sp. z o.o. mgr Katarzyna Mróz

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Olecku, posiadaj¹cy siedzibê przy ul Wojska Polskiego 12 w Olecku, tel.(987)52022-24
1. Og³asza nieograniczony przetarg ofertowy na zbycie drzew
przydro¿nych  rosn¹cych przy drogach powiatowych,
w iloci 199 szt.
2. Termin realizacji zamówienia: do 30 marca 2008 r.
3. Z dokumentacj¹ przetargow¹ mo¿na zapoznaæ siê (lub j¹
uzyskaæ) w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Olecku, ul Wojska
Polskiego 12, pokój nr 11.
4. Zamkniêt¹ kopertê zawieraj¹c¹ ofertê nale¿y z³o¿yæ w
Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Olecku, ul Wojska Polskiego 12, pokój nr 5. Koperta powinna byæ oznaczona
napisem Oferta na drzewa oraz posiadaæ nazwê i adres
oferenta.
5. Termin sk³adania ofert up³ywa dnia 11 grudnia 2006. o
godz. 10.00.
6. W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci spe³niaj¹cy warunki specyfikacji przetargowej.

11

Tygodnik Olecki nr 47 (516)

XXVIII SZTAMA

Spotkania

ze Sztuk¹
7-8.12.2007

Alternatywn¹
r.

7.12.2007 (pi¹tek)
17.00 - Usta/Lenia, Teatr Terminus a Quo (Nowa Sól) 
sala AGT
18.00 - Koncert - virtualny wernisa¿ p.t.: KOPIE I ORYGINA£Y, Interdyscyplinarna grupa artystyczna: SUDNIK, WUDARCZYK (Warszawa), sala
widowiskowa
19.15 - Wernisa¿ Czwórka bez sternika+0,5 Medyka (Cebula, Fr¹ckiewicz, Graniak, £uczyñski, Bo³tryk) 
galeria im. A. Legusa, ROK MG
20.00 - Kaukazki Priviet, Cieszyñskie Studio Teatralne
(Cieszyn) - sala AGT
21.30  Zagubieni  premiera, Teatr UV Ituriel (Olecko)
- sala AGT
8.12.2007 (sobota)
17.00 - Koncert pt. Alternatywy 4 (sala AGT):
1. OSTR
2. Bajzel (One Men Band)
3. Paffulon Trio (Bieleñski, Korecki, Skolik)
4. Centrala Rybna  happening Dzieñ Zwyciêstwa
i prowadzenie koncertu
Po spektaklach - nocne jam session (Klub Cooltura  by³y
Klub U Potêgowej)
Karnety na ca³oæ SZTAMY
 20 z³
Bilety na poszczególne prezentacje
 10 z³

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

(V69703)

(V71903)

PODZIÊKOWANIE

Prezes Zarz¹du Olmedica w Olecku Sp. z o.o. sk³ada PanuWaldemarowi Araszkiewiczowi  Prezesowi Oleckiego Przedsiêbiorstwa Drogowo-Mostowego Sp. z o.o.
w Olecku  serdeczne podziêkowanie za utwardzenie mas¹
asfaltow¹ powierzchni parkingu szpitalnego.
Poprawi³o to znacznie zarówno bezpieczeñstwo, jak i komfort parkowania pojazdów samochodowych osób odwiedzaj¹cych oraz pacjentów naszego szpitala.
Prezes Zarz¹du Olmedica Sp. z o.o.
mgr Katarzyna Mróz

KALENDARZ OLECKICH FIRM 2008
trwaj¹ prace nad kalendarzem ciennym (3 edycja) z podrêcznym
informatorem telefonicznym (urzêdy, szko³y, wa¿niejsze
instytucje) planem miasta oraz wizytówkami oleckich firm
ILOÆ MODU£ÓW PRZEZNACZONYCH DLA FIRM JEST OGRANICZONA.
O UMIESZCZENIU WIZYTÓWKI DECYDUJE KOLEJNOÆ ZG£OSZEÑ.

DAJ SIÊ POZNAÆ Z NAJLEPSZEJ STRONY!
PATRONAT MEDIALNY:

WYDAWCA:

Libra Olecko

WYDAWNICTWO, REKLAMA, DRUKI
ul. Akacjowa 9, tel. 087 520 25 65,
tel. kom. 605 072 225

Zg³oszenia i szczegó³owe informacje: Libra Olecko, kom. 605 072 225
WA¯NE: kalendarz dostarczymy bezp³atnie do WSZYSTKICH oleckich firm i instytucji,
dopilnuj, aby telefon do Twojej firmy by³ zawsze w zasiêgu wzroku w ka¿dym oleckim biurze.
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VI REGIONALNY TURNIEJ TENISA
STO£OWEGO OLIMPIAD SPECJALNYCH
W ostatni pi¹tek, 23 listopada, hala Zespo³u Szkó³ Technicznych po raz szósty goci³a zawodników, opiekunów i trenerów bior¹cych udzia³ w Regionalnym Turnieju Tenisa Sto³owego Olimpiad Specjalnych Polska. Impreza, zorganizowana
przez Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepe³nosprawnych przy
WTZ oraz Warsztat Terapii Zajêciowej w Olecku, mia³a w tym
roku rekordow¹ obsadê  76 zawodników z 16 orodków z
Warmii, Mazur i Podlasia.

Sponsorami zawodów byli: PKO BP SA, Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych oraz Piekarnia Józefa
Olszewskiego, za cennym wsparciem dla organizatorów s³u¿y³a grupa wolontariuszy  uczniów ZST pod kierunkiem
Ma³gorzaty Siennickiej. Ekip¹ sedziowsk¹ kierowali Marzena winiarska, Marek Kondracki i Andrzej Karniej. Patronat medialny imprezy sprawowa³y G³os Olecka i Tygodnik Olecki.
Zawody zaszczycili swoj¹ obecnoci¹ zaproszeni gocie 
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, placówek szkolno- wychowawczych, mediów i sponsorów.
Zawody punktualnie otworzy³ Wac³aw Olszewski  Burmistrz Olecka, a zaraz po tym rozegrano pierwszy pojedynek.
Do sto³u stanêli Kazimierz Iwanowski  Kierownik WTZ oraz
ksi¹dz Pawe³ Markowski  katecheta Warsztatu. Pewnie wygra³ K. Iwanowski, który  jak siê okaza³o  by³ czêstym sparringpartnerem zawodników WTZ....
Zawody rozgrywano na 10 sto³ach systemem rosyjskim
(do dwóch przegranych meczów), a zawodnicy podzieleni zostali na 11 grup, w zale¿noci od umiejêtnoci i niepe³nosprawnoci. Jak zwykle walka by³a zaciêta, nie brakowa³o potu, ³ez i

okrzyków radoci. Co prawda nie wynik by³ najwa¿niejszy, ale
 jak twierdz¹ obserwatorzy  da³o siê zauwa¿yæ widoczne
podniesienie poziomu gier. Có¿  trening czyni mistrza....
Nasze miasto reprezentowa³y ekipy z WTZ Olecko, Zespo³u Szkó³ w Olecku, Orodka Szkolno-Wychowawczego oraz Centrum
Edukacji i rodowiskowego Domu Samopomocy. Trzeba stwierdziæ,
¿e na tle wyników z lat ubieg³ych bardzo dobrze wypadli zawodnicy WTZ  wszyscy z nich stanêli na podium. Anna Zieliñska, Hanna Milewska i Tomasz Kiczka wygrali w swoich
grupach, Sebastian Sznurkowski zaj¹³ drugie miejsce, za br¹zowe medale zdobyli Kamil Milewski, Rados³aw Pa³êga i Pawe³ Kosiñski.
Fina³em imprezy by³a dekoracja zawodników i wrêczenie nagród
ufundowanych przez sponsorów, a na koniec tradycyjnie wszyscy
wziêli siê na rêce, utworzyli kr¹g i wys³uchali piosenki We Are
The Champions. Wszyscy wyra¿ali nadziejê, ¿e spotkaj¹ siê za
rok w gocinnym obiekcie ZST.

Rozmowa z Krystyn¹ Matwiejczyk  instruktorem WTZ
w Olecku, g³ównym organizatorem Turnieju

Wa¿na jest pasja

* Pani Krystyno, gratulujemy udanej imprezy. Co powoduje,
i¿ z roku na rok organizowany przez Pani¹ turniej zyskuje
na randze? Przyjecha³o w tym roku ponad 70 zawodników i ich opiekunów!
- Tak, wobec ponad 40. w zesz³ym roku to znacz¹cy postêp.
Przyznam, ¿e mi³o, gdy kto zauwa¿a nasze starania, by zawody by³y coraz lepiej organizowane, by ich oprawa by³a
coraz okazalsza. Tak liczny przyjazd ekip spoza Olecka jest
dla nas, organizatorów wyzwaniem, mi³ym obowi¹zkiem i
podziêkowaniem za wykonan¹ pracê. Wa¿na jest pasja, a
tej nie sposób odmówiæ grupie przygotowuj¹cej turniej.
* Jakie plany na przysz³y rok ? Przyjedzie jeszcze wiêcej
ekip?
- Mamy tak¹ nadziejê. Dojrzewa nawet wród nas pomys³ o
zorganizowaniu turnieju miêdzynarodowego z udzia³em zawodników z krajów nadba³tyckich. Gdyby ten projekt nam
siê uda³, by³aby to licz¹ca siê w regionie i nie tylko impreza
sportowa, promuj¹ca równie¿ nasze miasto.
* ¯yczymy powodzenia i dziêkujemy za rozmowê.
Fot. Andrzej Szczodruch

13

Tygodnik Olecki nr 47 (516)

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
TE- STOWANIA
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).

(V58610)
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Przys³owia
i powiedzenia

Kalendarz imion

Ile przybêdzie?

Produkty podczas gotowania wch³aniaj¹ wodê.
* Z jednego kg ry¿u gotowanego na
sypko powstaje 2,8 kg.
* Z jednego kg ry¿u gotowanego na kleik
powstaje 3,8 kg.
* Z jednego kg makaronu w³oskiego po
ugotowaniu otrzymamy 3,3 kg.
* Z jednego kg wermiszelu otrzymamy
2,5  4,0 kg.
* Z jednego kg p³atków owsianych po
ugotowaniu otrzymamy 4 kg.
* Z jednego kg kaszy manny otrzymamy 4,5 kg.
* Z jednego kg kaszy gryczanej (na sypko)
otrzymamy 2,1 kg.

Brzoza jako lek

Pospolite w Polsce s¹ dwa gatunki
drzew. Brzoza brodawkowata jest drzewem du¿ym o ga³êziach zwisaj¹cych .Brzoza omszona jest mniejsza. Oba gatunki
dostarczaj¹ identyczny w dzia³aniach
surowiec.
Stosuje siê w schorzeniach nerek, w
kamienicy nerkowej, w skazie moczowej.
Nie dra¿ni nerek, a nawet ogranicza
wydalanie bia³ka z moczem w niektórych
chorobach.

Redakcja

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

w godzinach 12 -17
(we wtorek nieczynna)
00

Zbys³awy
Andrzeja, Fryderyka, Izaaka, Justyna,
Konstantego, Liberiusza, Ludos³awa,
Ondraszka, Zbys³awa
1 grudnia
Bianki, Blanki, Edyty, Eligii, Elizy, Iwy,
Iwony, Natalii, Sobies³awy
Arnolda, Bronis³awa, Edmunda, Eligiusza, Mariana, Natalisa, Platona, Ryszarda, Sobies³awa, Szymona
2 grudnia
Adrii, Aurelii, Balbiny, Bianki, Bibiany,
Bibianny, Bibiany, Blanki, Budzis³awy,
Pauliny, Wiwiany
Budzis³awa, Hipolita, Ksawerego, Paula, Piotra, Rafa³a, Sulis³awa, Zbyluta
3 grudnia
Emmy, Emy, Franciszki, Klaudii, Ksawery, £ucji
Franciszka, Hilarego, Kasjana, Kasjusza,
Ksawerego, Lucjusza, Unimierza

Nasz przepis
Papryka panierowana z Lipowej
10 ma³ych str¹ków papryki, 35 dag
twaro¿ku mietankowego, 2 jaja, 20 dag
tartej bu³ki, olej do g³êbokiego sma¿enia
Str¹ki papryki przekrajamy wzd³u¿
na pó³. Usuwamy pestki, myjemy i dok³adnie suszymy. Wymieszanym twaro¿kiem nape³niamy paprykê.
¯ó³tka wraz z bia³kiem wlewamy do
naczynia i ubijamy. Bu³kê tart¹ wysypujemy na talerz. Papryki z twaro¿kiem
moczymy przez chwilê w rozbitym jajku, a nastêpnie obtaczamy w bu³ce i
czynnoæ tê powtarzamy dwa razy.
Na g³êbokiej patelni rozgrzewamy
olej. Do rozgrzanego t³uszczu wk³adamy
po kilka po³ówek papryki i sma¿ymy
na z³ocisty kolor. Danie podajemy
gor¹ce.

#

27 listopada
Hildy, Kseni, Odetty, Ody, Walerii, ¯anety
Damazego, Dominika, Franciszka, Jakuba, Jaros³awa, Franciszka, Leonarda,
Maksyma, Maksymiliana, Stoigniewa,
W7alerego, Waleriana, Waleriusza, Wirgiliusza
28 listopada
Berty, Bianki, Blanki, Les³awy, Natalii,
Romy, Zdzis³awy
Gintera, Gocierada, Gocirada, Grzegorza, Jakuba, Les³awa, Radowita, Romana, Rufusa, Stefana, Zdzis³awa
29 listopada
Filomeny, Fryderyki, Margerity, Przemys³awy, Saturniny
B³a¿eja, Bolemys³a, Filomena, Fryderyka, Przemys³a, Przemys³awa, Saturnina,
Siedlewita, Waltera
30 listopada (Andrzejki) (Dzieñ Rybaków)
Amelii, Justyny, Konstancji, Maury,

p

kupiê

p

 Kwitn¹ drzewa w listopadzie, zima a¿
do maja bêdzie.
 wiêty Jêdrzej (30 listopada) adwent
przytwierdzi.
 Na wiêtego Andrzeja dziewkom z wró¿by
nadzieja.
 Pierwszy nie¿ek w b³oto wpada s³ab¹
zimê zapowiada.
 Kto siê zaleca w adwent ten bêdzie
mia³ ¿onê na wiêta.
 Jak grudzieñ siê zaczyna, taka bêdzie
ca³a zima.
 Grudzieñ ziemiê grudzi, a izdebki studzi.
 Kto w adwencie ziemiê pruje, ten siedem lat choruje.
 Gdy Barbara siê rozdeszczy, na Gody (Bo¿e
Narodzenie) mocny mróz trzeszczy.

Pielêgnacja d³oni

Zadbane rêce to wizytówka kobiety.
Powinny byæ bia³e i delikatne.
Na popêkane rêce: 3 ³y¿ki siemienia
lnianego wsypaæ do 2 szklanek wrz¹tku
i gotowaæ przez 5 minut. Przelaæ do p³askiego naczynia, och³odziæ i moczyæ rêce
przez 10 minut. Posmarowaæ kremem
od¿ywczym, na noc w³o¿yæ bawe³niane
rêkawiczki.
Na rêce zniszczone domowymi pracami: ¿ó³tko rozmieszaæ z kilkoma kroplami soku z cytryny i oliwy. Smarowaæ
umyte d³onie i czekaæ, a¿ maseczka siê
wch³onie. Umyæ rêce zsiad³ym mlekiem,
sp³ukaæ i nat³uciæ.
Rêce zaczerwienione: codziennie wieczorem stosowaæ przemienne (zimne i
gor¹ce) k¹piele w wodzie z sol¹. Na zakoñczenie sp³ukaæ, wytrzeæ i posmarowaæ kremem lanolinowym. Nie zapominaæ o rêkawiczkach.
Na ³amliwe paznokcie: obci¹æ krótko
i codziennie wieczorem moczyæ w podgrzanej oliwie. W diecie uwzglêdniæ mleko,
sery, jogurty i zielone warzywa.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
p

sprzedam

p

wynajmê

inne
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.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:
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Wyprawa do Ameryki
rodkowej 2006 (21)
Dominikana i Haiti

Andrzej Malinowski

Podró¿ karaibska dobiega koñca
ców, zwana yagua, stosowana jest czêsto pod nazw¹ palmito jako dodatek
do surówek i sa³atek. Palma królewska
nie ronie w górach. Tam, na wysokoci 300-1200 m n.p.m., ronie wysoka do
10 m palma manada.
Nie wszystkie palmy s³u¿¹ cz³owiekowi. Taka np. palma katey wysoka do
6 m pokryta jest d³ugimi na 5-15 cm kolcami. Palma pseudo phoenix mierzy ok.

Dominikañskie palmy

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

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V22206)

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

(V67404)

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

(V63507)

Nudy. Nic nie robilimy. Dzieñ pochmurny. Oczywicie bylimy na pla¿y.
Do naszego hotelu przyjechali nowi turyci. Nie opalam siê ju¿. Skóra schodzi
mi z pleców, a Micha³owi z twarzy.
Spotka³em dzi w sklepie kilku Polaków, ale nie zagai³em rozmowy. Na kolacjê nie chodzi³em do ¿adnego baru. Kupi³em w sklepie s³odkie bu³ki i banany.
Znów wia³ bardzo silny wiatr. Palmy
ugina³y siê do granic swoich mo¿liwoci. Na szczêcie wiatr by³ ciep³y, zreszt¹ inny nie móg³ byæ.
Na Dominikanie ronie 27 gatunków
palm. Dla Dominikañczyków po trzcinie
cukrowej palma jest najwa¿niejsz¹ rolin¹ w kraju. Symbolizuje ona radoæ, niemiertelnoæ i zwyciêstwo, dlatego te¿
licie palmy znalaz³y siê na fladze Dominikany. Najokazalsz¹ jest palma królewska, czêsto wyrastaj¹ca na ponad 20 m.
Czêci tej palmy mo¿na spotkaæ w ka¿dym gospodarstwie dominikañskim. Pnie
przerabiane s¹ na deski, z których budowane s¹ tubylcze domki. Wiele narzêdzi gospodarskich zbudowanych jest
z drzewa palmowego, nawet wodoci¹gi.
Licie palmy s³u¿¹ jako pokrycie dachów,
z owoców t³oczy siê olej, przerabiany nastêpnie na myd³o. Po specjalnym oczyszczeniu mo¿e te¿ byæ u¿ywany jako produkt spo¿ywczy. Ca³e owoce s³u¿¹ te¿
w gospodarstwach wiejskich jako karma dla wiñ. Górna, zielona czêæ owo-

5 m wysokoci. W obwodzie pnia przy
ziemi ma 20 cm, w rodku pnia 80, za w
górnej czêci pnia 15 cm. Palma macaque z Haiti ronie do 2 m, pieñ za ma
rednicê 4 do 8 cm. Miejscowi u¿ywaj¹
jej jako laski podró¿nej.
Wiele gatunków palm ju¿ prawie zniknê³o z wyspy, jak np. palma cacheo, której
s³odki sok s³u¿y³ do wyrobu fermentowanych soków; palma yarey, z której
drewna wyrabia siê stery ³odzi; palma
cana, z której produkuje siê kapelusze,
kosze, a licie s³u¿¹ do krycia dachów.
Dzisiaj panie z obs³ugi posprz¹ta³y
nasz pokój, bo wczoraj ¿adna z nich do
nas nawet nie zajrza³a.
C.d.n.
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* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-520-47-55 V66005
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L26003
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
L20505
* 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
V61119
* ZIELONY KOT - przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-660432-109
K23205

US£UGI

ADLER

RA
TY
!

(V70402)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
K23302

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

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

Olecko, ul. Kopernika 10 (piwnica), tel. 0-604-571-902
Transport na terenie powiatu oleckiego  GRATIS!
(V67804)

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

(V62808)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K22506
* autogaz, monta¿, tel. 0-87-523-94-31
L18408
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L22303
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V65907
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L20306
* biuro rachunkowe, Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713
V60909

BIURO RACHUNKOWE

(V65006)

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

(V67904)

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

Plac Wolnoci 15A, tel. (087) 520-10-89
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.

V58210

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V69803
* hurtownia odzie¿y u¿ywanej, Stary Rynek 14/16, E³k, tel.
0-87-610-45-49, 0-504-138-644
V63108
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V63607
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V58510
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L21904
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V62708
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47

V70602
V58410

JULIA  nowy sklep, ul. Targowa 12

(V67504)

PUB PIWNICA

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

Przemys³aw Atkielski

zaprasza w godz. 900-1700
ORT
- IMP
J
A
* odzie¿ * obuwie * AGD
KR
* karma dla zwierz¹t na telefon  oferuje Market Zoologiczny Niebieski, ul. Zielona 37, tel. 0-513-433-038
K21907
* kompleksowe us³ugi lubne, Foto Centrum, tel. 0-87-52014-00
K21807
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V68004
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o. tel. 0-87-520-31-70 L21804
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V60609
* mechanika pojazdowa, diagnostyka, tel. 0-87-523-94-31 L18308
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V65705
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V67814
* okrêgowa stacja kontroli pojazdów, tel. 0-87-523-94-31 L18508
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V65805
PRODUCENT ODZIE¯Y ROBOCZEJ; ARTYKU£Y BHP
Wykonujemy hafty, loga
Go³dapska 22, tel. (087) 520-26-31

(V64806)

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

(V64207)

(V64007)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

D@RKOMP

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V68104)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

Sklep DOM

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

(V71401)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V65905
* Centrum  hotel  tel. 0-87-520-12-00
V61129
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V51514
* 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
V60709
* Mazury  hotel, tel. 0-87-520-40-50
V61139

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79947
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V23402

(V70502)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2742)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
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K19512
K4640
K21608
L17509

* Transport, bus+przyczepka. TANIO, tel. 604-571-902.
V22704
* us³ugi
ogólnobudowlane, malowanie, szpachlowanie, glazura, panele, tel. 0-87-521-56-49
K22903

(V68204)

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

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

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

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

(V63707)

(K21408)

WYWÓZ MIECI

* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V67704

OG£OSZENIA DROBNE
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L20007
* drewno: sosna, wierk, osika, topola, lipa, tel. 0-608-335960, 0-602-438-499
L16810
* kupiê gara¿ po³o¿ony w okolicach ul. Zielonej. Tel. 0-501263-133
L23202
* p³ug czteroskibowy obrotowy VARIO, model EG lub ES w
dobrym stanie, tel. 0-502-354-360
L24201
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V67614
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 L20207
* mechanik pojazdowy szuka pracy w Olecku, rednie techniczne, 28 lat, prawo jazdy ABCET, obs³uga komputera,
dowiadczenie handlowe, tel. 0-664-477-436
K23103
* poszukujê opiekunki do dziecka. Tel. 0-608-663-450 L23901
* praca na budowie w Olecku, tel. 0-504-919-923
K22804
* szukam opiekunki do dziecka, tel. (087) 520-23-05
K2389
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
L20107
* zatrudniê pracowników budowlanych, Olecko, tel. 0-604145-272
L22004

* 0,8 ha ziemi, Mo¿ne k. Olecka, 14 drzwi bia³ych oszklonych, 3 zbiorniki na olej po 1500 litrów, komplet wypoczynkowy niemiecki, piec ¿eliwny c.o. 2 KW, 2 wanny ¿eliwne,
tel. 0-604-877-490
K23303
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L21504
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L21304
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L20406
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L23402
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L22103
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
L21604
* Fiat 126p elx, 1998, opony zimowe, 70.000 km, tel. 0-609535-117
L22503
* jêczmieñ paszowy 40 ton, owies paszowy 150 ton, tel.
0-502-354-360
L24101
* KIA 2700, izoterma, 1999, tel. 0-691-407-184
K23601
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
L21404

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

(L21005)

* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562

SPRZEDAM

* mieszkania trzypokojowe 63m 2, mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e,
lokale handlowo-us³ugowe. Oddanie  sierpieñ 2008.
Tel. 0-604-456-732
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m.kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L22802
* p³ug KVERNELAND czteroskibowy 14 na resorach, stan
bdb; tel. 0-502-354-360
L24001
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 L21704
* s³omê w balotach z dowozem tel. 0-603-604-127, 0-89-75131-24
L23702
(V59709)

* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V62908
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V60909
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V58910
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.
V43321

* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
K20810
* zaopiekujê siê z sercem osob¹ starsz¹ lub dzieckiem. Posiadam dowiadczenie w pracy z osobami starszymi oraz
dzieæmi, tel. 0-506-675-603
L23802
* zatrudniê kierowców, Tranyacht, tel. 0-87-523-04-70 V72004

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
V61109
* dom do wynajêcia 7 kilometrów od Olecka, tel. 0-693-841421
L23302
* lokal dla fryzjerki, kosmetyczki, tel. 0-507-077-359
L23602

* Lokal handlowo-us³ugowy do wynajêcia,
115m2 przy alei Zwyciêstwa 31.
Tel. 0-606-615-248

(K23701)

US£UGI

* mieszkanie 160 m2 do wynajêcia, tel. 0-604-184-868 K20605
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L17609
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L22203
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L20705
* szukam gara¿u do wynajêcia w okolicach ul. Zielonej, tel.
0-501-263-133
L23002
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Troche wieci z eurofrontu
PPK nie sk³ada broni

Dwa powody
Dzi, pod koniec listopada, daje siê
w Polsce wyczuæ ogromne oczekiwanie.
Polska staje przed wielk¹ szans¹, któr¹
bêdzie mo¿liwoæ otrzymania ogromnych
rodków pochodz¹cych z funduszy unijnych. Mo¿na mia³o powiedzieæ, i¿ w ca³ej
swej historii Warmia i Mazury nigdy nie
otrzyma³y i zapewne ju¿ nie otrzymaj¹
podobnej szansy na rozwój. Jednak¿e nikt
za nas nic nie zrobi. Od nas, mieszkañców tych ziem, tego województwa, od
naszego zaanga¿owania, pracowitoci i
pomys³owoci zale¿eæ bêdzie, czy szansê dan¹ nam przez los i historiê, wykorzystamy. Cytuj¹c klasyków: czekaj¹ nas
wyrzeczenia, pot i ³zy, jednak¿e nie pozostaniemy na polu tych zmagañ sami.
Doæ górnolotnych i pompatycznych
wstêpów. Wszyscy przecie¿ czekamy nie
na marzenia, lecz na konkrety. Ich przedstawienie poprzedzê kilkoma s³owami o
sobie i roli, jak¹ przyjdzie mi w najbli¿szym czasie pe³niæ. Nazywam siê Bartosz Cieluk, jestem cz³owiekiem m³odym,
posiadam prawnicze wykszta³cenie, jestem tak¿e absolwentem podyplomowych
studiów w zakresie zasad wykorzystania rodków unijnych oraz zarz¹dzania
zasobami ludzkimi. Posiadam pewne dowiadczenia ¿yciowe. Od pocz¹tku miesi¹ca pracujê jako konsultant w Powiatowym Punkcie Kontaktowym Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji. Moj¹
macierzyst¹ firm¹ jest Warmiñsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego

S.A. w Olsztynie. Mam nadziejê, ¿e ju¿
w najbli¿szym czasie ka¿demu przedsiêbiorcy lub osobie, która planuje przedsiêbiorc¹ zostaæ, bêdê móg³ udzieliæ informacji dotycz¹cych programów pomocowych Unii Europejskiej, a wiêc o tym
kto, gdzie i na jakich zasadach mo¿e z³o¿yæ
wniosek i otrzymaæ dofinansowanie zaplanowanego przedsiêwziêcia. Drugim
moim zadaniem bêdzie przekazywanie
wiedzy zwi¹zanej z wprowadzaniem w
gospodarce innowacji, nowych technologii, wykorzystywania w³asnoci intelektualnej, praw patentowych oraz wspó³pracy z instytucjami naukowo-badawczymi
Napisa³em, ¿e informacji bêdê móg³
udzielaæ dopiero w najbli¿szym czasie z
dwóch powodów. Jak ju¿ wczeniej wspomnia³em, pracujê od niedawna i czeka
mnie prawdziwy ogrom wiedzy, któr¹ bêdê
musia³ zg³êbiæ. Na wielkoæ rodków przyznanych Polsce chyba nikt o zdrowych
zmys³ach nie narzeka, jednak¿e du¿a liczba
programów, dzia³añ, poddzia³añ itp. mo¿e
powodowaæ pewn¹ dezorientacjê i ma
ju¿ wielu przeciwników. Jeli kto bêdzie chcia³ mnie odwiedziæ  serdecznie
zapraszam. Czekam na Pañstwa od poniedzia³ku do pi¹tku w pokoju nr 12 w
budynku Starostwa Powiatowego. Jednoczenie proszê o wyrozumia³oæ w sytuacji, gdy czego po prostu wiedzieæ
nie bêdê. Dysponujê numerami telefonów i adresami e-mailowymi ludzi, którzy wiedz¹ o wiele wiêcej i nie zawaham
siê z nich skorzystaæ.
Same ogólniki? Na pocz¹tek, niestety tak. Ogromna wiêkszoæ programów

Na skrzyd³ach ku s³oñcu
Na zdjêciu: uczestnicy wycieczki zorganizowanej przez Ko³o Terenowe nr 177
STO w Olecku. Pojechali oni by zobaczyæ wystawê modelarsk¹.
Modele by³y wspania³e. Chcia³bym
umieæ tak dok³adnie je budowaæ. Szczególnie piêkny by³ model brytyjskiego pancernika  opowiedzia³ o wystawie jeden z uczestników wycieczki.
Na nastêpn¹ wycieczkê pojad¹ byæ
mo¿e na wiosnê 2008, kiedy to w E³ku
bêdzie konkurs modeli p³ywaj¹cych.
Wycieczka jest jednym z elementów
projektu Na skrzyd³ach ku s³oñcu realizowanego z grantu przyznanego przez
Polsko-Amerykañsk¹ Fundacje Wolnoci w programie Równaæ Szanse. Program ten realizuje Polska Fundacja Dzieci
i M³odzie¿y.

zak³adaj¹cych wsparcie przedsiêbiorców
wci¹¿ pozostaje zamkniêta i trudno jest
podawaæ jakie konkrety. (To jest ten
drugi z przywo³anych przeze mnie powodów). Mam nadziejê, ¿e z czasem siê
to zmieni i bêdê móg³ je pañstwu tutaj
prezentowaæ. Dzi jednak, w sytuacji, gdy
ju¿ wywo³alimy z lasu nowoczesnej
gospodarki wilka innowacji warto przynajmniej przyjrzeæ siê temu pojêciu. Innowacyjnoæ wed³ug najbardziej rozpowszechnionej definicji to wszelkie dzia³ania o charakterze naukowym, badawczym, technicznym, organizacyjnym, finansowym, handlowym, których celem
jest opracowanie lub istotne ulepszenie
produktów lub procesów. Innowacj¹
mo¿e byæ nowy produkt, sposób wytwarzania, organizacja pracy, strategia
marketingowa itp. O innowacyjnoci
mo¿emy te¿ mówiæ na wielu poziomach
np. firmy, powiatu, regionu. Dla przedsiêbiorców w kontekcie starañ o pozyskanie rodków unijnych najwa¿niejsze
bêd¹ innowacje na poziomie regionalnym . Dziaæ siê bêdzie tak dlatego, ¿e to
instytucje na poziomie województwa bêd¹
dzieliæ du¿¹ pulê pieniêdzy. Na koniec
wiêc ju¿ prawdziwy konkret. Na poziomie regionu za innowacyjn¹ bêdzie uwa¿ana ka¿da technologia (podobnie technika sprzeda¿y, zarz¹dzania czy produkt),
która by³a na terenie województwa wykorzystywana nie d³u¿ej 5 lat. Za tydzieñ
postaram siê Pañstwu przybli¿yæ proces
aplikowania o rodki unijne. Tymczasem
do zobaczenia.
Bartosz Cieluk
konsultant Regionalnego Systemu
Wspierania Innowacji
Warmiñsko Mazurskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego

 wyniki z 25 listopada
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Taekwondo Olimpijskie
LUKS HIDORI Olecko

Ogólnopolskie Kwalifikacje
do Mistrzostw Polski Juniorów i M³odzie¿y
Sukcesem zakoñczy³ siê wyjazd zawodników z LUKS HIDORI Olecko na Ogólnopolska Eliminacje do Mistrzostw
Polski Juniorów i M³odzie¿y do Ciechanowa. Na matach przez
dwa dni toczono zaciête walki. Nie zabrak³o najlepszych zawodników z ca³ej Polski z medalistami Europy na czele. Do
fina³ów, które obêd¹ siê na prze³omie maja i czerwca 2008

Dekoracja: 1. miejsce  Dominika,
a po prawej 3. miejsce  Iza.

Olecko, dla zawodników z Wieliczek koszty pokry³ wójt Wieliczek oraz czêæ kosztów sami zawodnicy. Wszystkim serdecznie dziêkujemy.
Z HIDORI najlepiej wypadli:
Dominika Olszewska, która zajê³a 1. miejsce w kategorii
wagowej + 68 kg. Do walki fina³owej Dominika wysz³a z kontuzj¹ nogi. Do koñca waha³a siê, czy w ogóle zawalczyæ. Szalê przechyli³ widok pucharów, którymi miano dekorowaæ zwyciêzców. Fina³ by³ krótki, zakoñczony zwyciêstwem w pierwszej rundzie wynikiem 7:0 (zawody toczono systemem pucharowym, a walki trwa³y ka¿da 3 rundy po 2 minuty ka¿da z 1
min. przerwami).
Srebro zdoby³a w kategorii do 68 kg Martyna Kotowska,
która do koñca tego roku reprezentuje nasz Klub (zgodnie z
regulaminem Polskiego Zwi¹zku mo¿na zmieniaæ barwy klubowe tylko w grudniu). W finale Martyna uleg³a Tegorocznej Mistrzynie Polski ze remu.
Br¹zowe medale dla Olecka zdobyli:
Daniel Olszewski w kategorii wagowej + 78 kg. W walce
daj¹cej awans do najlepszej czwórki Daniel pokona³ zawodnika z kadry Polski i w tej walce dozna³ kontuzji. W pó³finale
po zaciêtej walce z zawodnikiem i kontuzj¹ uleg³ 10:12.
Izabela Gorlo zajê³a 3. miejsce w kategorii + 68 kg.
Walczy³a bardzo dobrze a pó³fina³ przegra³a nieznacznie z zawodniczk¹ z Nidzicy.
Najbli¿ej fina³owej czwórki byli (wszyscy przegrali walki
æwieræfina³owe, daj¹ce bezporedni awans do fina³ów): Micha³ Snarski, Micha³ Dunaj, Micha³ Leniewski (Wieliczki),
Patryk Fejfer (Wieliczki).
Wszyscy oni wezm¹ udzia³ w eliminacji wiosennej i tam,
mamy nadziejê, ¿e z powodzeniem bêd¹ szukali swojej szansy
na awans.
Od niedawna aktywna jest strona internetowa naszego
klubu www.sp4.olecko.pl/taekwondo/. Zapraszamy do odwiedzania.
Fot. Archiwum Klubu

roku z pierwszej eliminacji bezporednio awansowa³a pierwsza czwórka z ka¿dej kategorii wagowej i kolejni czterej awansuj¹ z eliminacji wiosennej.
Zawodnicy toczyli rednio po 4-5 walk
eliminacyjnych, aby wywalczyæ sobie
Olecka Halowa Liga Pi³ki No¿nej
prawo startu w mistrzostwach.
Na tych zawodach wymagane by³y · Sk³adowa  Ekipa z Zielonego Jeepa 5:6
Karol Topolski 3, Kamil Mas³owski 3,
nowe ochraniacze zgodne z wymogami
(0:6); bramki: Sebastian Antkiewicz 2,
Karol Woroniecki 3 i Tomasz Parfieniuk.
Tomasz Karniej 2 i Artur Pajewski  Karol · Ekipa z Z. J. - Rapid Team 6:3 (3:3); bramwiatowej Federacji Taekwondo OlimpijSka³ka 5 i Micha³ Herman.
ki: Micha³ Herman, Karol Ska³ka 4 i Maskiego. Ich zakup sfinansowa³a suwalteusz Drozdowski  Bartosz Zyskowski,
ska firma PPMD KRUSZBET S.A. Kosz- · Rapid Team  Ekipa Siejnik 1:5 (0:3); bramki:
Grzegorz Dani³owicz  Piotr Klimko 2,
Szymon Szczechowski i Mateusz Maty wyjazdu pokryte zosta³y z dotacji UM
Karol Woroniecki 2 i Karol Topolski.
lukiewicz.
· Sk³adowa  Liderzy Hamasu 4:3 (1:3); · Ekipa Siejnik - Liderzy Hamasu 2:2 (1:0);
bramki: £ukasz Dêbski 2, Artur Pajewbramki: Kamil Mas³owski 2  Adam
ski i Sebastian Antkiewicz  Micha³ ZdaKonopko 2.
MLKS ,,CZARNI OLECKO
nio,
Marcin
Pietraszewski
i
Adam
KoNastêpne
mecze - 2.XII.br. (Wstêp na halê
ZAPRASZA
nopko.
od
godz.
10.30):
wszystkich zawodników, dzia³aczy, kibi· Ekipa z Z. J. - Ekipa Siejnik 4:3 (1:2); 1. Ró¿ni  Weteran, godz. 11.00.
ców, sympatyków i przyjació³ Klubu na
bramki: Micha³ Herman 2 i Karol Ska³ka 2. Sk³adowa  Rapid Team, godz. 11.30.
WALNE ZEBRANIE
2  Kamil Mas³owski i Piotr Klimko 2.
3. Ró¿ni  TSV Sk³adowa, godz. 12.00.
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
·
Rapid
Team

Liderzy
Hamasu
2:10
(0:5);
4. Weteran  Rapid Team, godz. 12.30.
które odbêdzie siê dnia 6.12.2007r. (czwartek)
bramki:
Grzegorz
Dani³owicz
i
Bartosz
5. Sk³adowa  TSV Sk³adowa, godz. 13.00.
I termin o godz. 17.00
Zyskowski  Adam Konopko 5, Szy- 6. Ró¿ni  Rapid Team , godz. 13.30.
II termin o godz. 17.15
mon Karkusz. Grzegorz Bomber i Mi- 7. Weteran  Sk³adowa, godz. 14.00.
w sali konferencyjnej Ratusza w Olecku
cha³ Zdanio.
8. Rapid Team  TSV Sk³adowa, godz. 14.30.
Prezes MLKS Czarni Olecko · Sk³adowa  Ekipa Siejnik 0:10 (0:5); bramki:
ben
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 281

Dzieñ dobry, dobry wieczór i witam
Pañstwa w zale¿noci od czasu, kiedy
bêdzie czytaæ te s³owa. O tym, ¿e za nami
kolejne kilka dni, nie bêdê nawet wspominaæ. By³o  minê³o i ju¿. Takie czasy.
Oczywicie bêdzie o polityce. Lubiê
pisaæ o polityce, bo jest to moje hobby.
Jednak muszê, ale nie jestem zmuszony,
aby przynajmniej przez sto dni daæ fory
nowej w³adzy. Z jednej strony nale¿y siê
szanowaæ i nie byæ tak¹ opozycj¹ jak¹
byli poprzednicy. Nale¿y pokazaæ, ¿e jest
siê opozycj¹ odpowiedzialn¹, a nie tak¹,
która kieruje siê has³em: im gorzej tym
lepiej i negowaæ nawet
w³asne pomys³y. Wobec tego trzeba daæ
nowej w³adzy te parê
miesiêcy luzu. Przecie¿
najwy¿szym dobrem jest
ojczyzna i nie mo¿na
wystêpowaæ przeciwko
niej. Nawet jak siê ma
apetyt na w³adzê i siê
uwa¿a za najlepiej przygotowan¹ do w³adzy
w³adz¹. Do w³adzy widocznie przegotowuj¹
specjalne zawodówki,
które daj¹ taki certyfikat, ¿e jest siê najlepszym kandydatem do
w³adzy. Innej mo¿liwoci nie widzê. Przecie¿
przez dwa lata wiele
mediów t³umaczy³o nam,
¿e akurat ta grupa nadaje siê tylko do
w³adzy, a inna nie. Nawet podzielono kraj
na inteligencjê i tê inteligencjê, która j¹
popiera i oszo³omów, którym za bardzo
uciskaj¹ jakie w³óczkowe czy te¿ inne
bereciki, oraz s¹ g³upsi od innych, bo
mieszkaj¹ albo na prowincji, albo poza
miastami. Jak to okreli³ prof. Bartoszewski:
podzia³ na byd³o i niebyd³o. Oczywicie
w wykonaniu przedstawiciela strony inteligenckiej nie jest to czym obraliwym
ani nagannym. Tak zwany kalizm w
pe³ni tego s³o wa znaczeniu. A pamiêtacie Pañstwo: oni s¹ tam, gdzie sta³o
ZOMO? Inteligentni poczuli siê ura¿eni? Pañstwo pamiêtaj¹ gdzie i po której
stronie sta³o ZOMO w latach osiemdziesi¹tych? Dla tych, co nie pamiêtaj¹,
chcia³bym w zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê 26.
rocznic¹ wprowadzenia Stanu Wojennego
w Polsce powiedzieæ, ¿e ZOMO sta³o
przed robotnikami i ludmi wierz¹cymi w
lepsz¹ przysz³oæ. A kto sta³ za ZOMO?
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza,

w skrócie PZPR, S³u¿by Specjalne PRLu,
Milicja Obywatelska, S³u¿ba Bezpieczeñstwa  wszyscy ci co uwa¿ali siê za inteligencjê, g³ówn¹ si³ê m¹droci narodu, ojców opatrznoci, jednych godnych
sprawowania w³adzy ludzi, autorytety itd.
Wiele osób to jeszcze pamiêta. Taka wada
pamiêci, która siêga g³êbiej ni¿ kilka tygodni wstecz. Wiadomo, ¿e historia dla
wielu jest wielk¹ trudnoci¹ i problemem.
Historia to daty, ludzie, fakty, wydarzenia, przesz³oæ. Wiêkszoæ ludzi nie lubi
historii w³anie ze wzglêdu na koniecznoæ pamiêtania dat i przesz³oci. Dla
wielu ta przesz³oæ boli i robi wszystko
by wmówiæ innym, ¿e w³anie bolesnoæ

przesz³oci jest przeszkod¹ dla JASNEJ
PRZYSZ£OCI. St¹d ta ca³a masa hase³ odnosz¹cych siê do walki z przesz³oci¹, zapomnieniem, orz odst¹pieniem od
pamiêtania przesz³oci jako elementu tradycji narodowej. Wiedz¹, ¿e znajomoæ
historii i wiedza historyczna przesz³oci
zawsze bêdzie im kul¹ u nogi. Dlatego
tak wielkie akcje przywiecaj¹ce ideom,
¿e przesz³oæ to ciê¿ar, ciemnogród, zacofanie i zacianek. Trzeba przyznaæ, ¿e
ideologia wizji przysz³oci jest o wiele
ciekawsza i ³atwiejsza do pojmowania przez
wiêkszoæ ludzi. Doskonale potrafiê to
zrozumieæ, tak jak wiêkszoæ z Pañstwa.
Wiêc dobrze. Dzi popatrzymy w
przysz³oæ i zobaczymy jak bêdzie w niedalekiej przysz³oci. Wys³ucha³em ca³ego expose premiera w pi¹tek. Jak kto
powiedzia³: du¿o i o niczym. Wykluczaj¹c wiêkszoæ ozdobników i opisów przyrody a la Nad Niemnem ca³oæ konkretów mo¿na by³o umieciæ na mniejszej iloci kartek i przedstawiæ to bez

oratorskiego polotu Fidela Castro w jakie 20 minut. W zasadzie, jak oceni³a
to spora czêæ specjalistów od w³adzy:
Nihil novi sub sole. Praktycznie wiêkszoæ pomys³ów nowego rz¹du opiera
siê na kontynuowaniu ostatnich dwóch
lat w lekko pod³atanych ubrankach i z
nowymi twarzami. Nawet ¿elazna dama
uczciwoci - Julia Pitera ostatnio wg
swoich w³asnych kolegów wysz³a na lekko
postrzelon¹ i nieodpowiedzialn¹ za w³asne s³owa osobê. To, co ostatnio wygaduje ta pani, staje siê powodem za¿enowania kolegów partyjnych. Byæ mo¿e
mamy do czynienia z efektem wody sodowej: obarczeniem zbyt powa¿nym zadaniem osoby kompletnie
nieprzygotowanej do pe³nienia takich funkcji, jakie jej powierzono. To, co
ostatnio Pani P. wyg³asza jako w³asne pomys³y
na walkê z korupcj¹, zaczyna przypominaæ walkê Don Kichota z wiatrakami, których wizja jako
potworów przepe³nia duszê bohatera do walki z
w³asn¹ wyobrani¹. To
ciekawe, bo mia³em doæ
dobre zdanie o tej pani,
ale ona ostatnio zaczyna
zbyt mocno uwiarygadniaæ swoje wizje i pomys³y, co wzbudza coraz
wiêksze w¹tpliwoci co do
kompetencji tej kobiety.
Zaraz po expose wpad³a w moje rêce wypowied Ludwika Dorna, który stwierdzi³, ¿e mottem wypowiedzi nowego premiera powinny byæ s³owa premiera Wêgier Ferenc Gyurcsany, który po wygranych wyborach na zamkniêtym zebraniu
powiedzia³: K³amalimy rano, k³amalimy
wieczorem. Nie ma niczego, z czego mo¿emy byæ dumni poza tym, ¿e mamy w³adzê. Podchodz¹c do tego spokojnie i
racjonalnie, to pierwsza myl jaka przychodzi do g³owy jak cz³owiek ogl¹da i
czyta informacje, ¿e dzi nowo rz¹dz¹cy
bêd¹ musieli wypiæ to piwo, które warzyli przez ostatnie dwa lata. To bêdzie
bardzo gorzkie piwo, bo ¿eby wiele rzeczy uwiarygodniæ, bêd¹ musieli ³amaæ
stare zasady i wprowadzaæ na si³ê nowe.
Przyk³ady? Pierwszy z brzegu: komisja
do spraw s³u¿b specjalnych. Robi siê
wszystko, by powsta³y nowe regu³y i
styl dzia³ania.
Ale o tym innym razem. Do przysz³ego
tygodnia...
PAC

