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ma siê dobrze

Zarz¹d Oddzia³u NSZZ
Solidarnoæ w Olecku ma
zaszczyt zaprosiæ na obchody
26. rocznicy wprowadzenia
stanu wojennego, które
odbêd¹ siê 16 grudnia 2007r.
Uroczystoci rozpoczn¹ siê
Msz¹ w. o godz. 1000 w
kociele p.w. Podwy¿szenia
Krzy¿a w.
Po mszy odbêdzie siê
w sali przy plebanii czêæ
artystyczna przygotowana
przez m³odzie¿ ze Szko³y
Podstawowej nr 1 w Olecku.

O tegorocznej SZTAMIE czytaj na s. 10-11.

Od stepów Mongolii
po chiñskie metropolie
Wraz z naszym podró¿nikiem Andrzejem Malinowskim
udalimy siê w d³ug¹ podró¿ po stepach Mongolii i do
chiñskich metropolii.
O spotkaniu z podró¿nikiem czytaj na s. 5.

Olecka Halowa Liga
Pi³ki No¿nej

- wyniki z 9 grudnia b.r. zamieszczamy na s. 18.

Zmiana stawek VAT

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

WI¥TECZNA PROMOCJA

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

(V71303)

10% rabat na asortyment firmy
STANLEY oraz HITACHI.
Nowa seria armatury ³azienkowej.

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

(V69905)

 urz¹d Skarbowy informuje  s. 4.

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!

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Pijani kierowcy

KRONIKA
PO¯ARNICZA

 1 grudnia o 15.19 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z jezdni ul. Go³dapskiej skutki
wypadku drogowego.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski
 3 grudnia o 7.03 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w D¹browskich drzewo powalone na jezdniê.
 3 grudnia o 16.35 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ przy ul. Nocznickiego zadymienie z mieszkania bloku mieszkalnego.
 4 grudnia 21.16 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Grunwaldzkiej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 6 grudnia 7.37 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
 6 grudnia 8.57 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y spróchnia³e drzewo zagra¿aj¹ce budynkowi przy ul. Zamkowej.
 6 grudnia 11.35 jeden zastêp OSP Borawskie usuwa³y gniazdo szerszeni z
budynku w Borawskich.
 7 grudnia 7.37 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z jezdni w Sedrankach powalone na ni¹ drzewo.
 7 grudnia 20.57 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z jezdni ul. E³ckiej powalone
na ni¹ drzewo.
 8 grudnia 20.31 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w lepiu po¿ar mieci w mietniku kontenerowym.
 9 grudnia 20.11 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Grunwaldzkiej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 9 grudnia 20.57 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.

Informacji udzieli³ starszy ogniomistrz

Tomasz Schneider

7 grudnia s¹d wyda³ nakaz tymczasowego aresztowania dla trzydziestoczteroletniego Krzysztofa B. oraz dwudziestoczteroletniego Paw³a K.. Zatrzymani przebywaæ w areszcie bêd¹ trzy miesi¹ce.
Dzieñ wczeniej pobili oni szeædziesiêciojednoletniego mê¿czyznê. Dozna³
on licznych obra¿eñ g³owy, a szczególnie twarzy. Ze z³amanym nosem zosta³
umieszczony w szpitalu na obserwacji.
Do pobicia dosz³o przed sklepem w Wieliczkach. Pobity wraz ze znajomym wyszli na spacer z psem. Zwierzê oszczeka³o stoj¹cych przed sklepem m³odych
mê¿czyzn. Ci za w odwecie pobili w³aciciela psa.
Zatrzymanym grozi kara do trzech lat
pozbawienia wolnoci. Obaj mê¿czyni
byli pod wp³ywem alkoholu.
... zostan¹ ukoñczone prace nad owietleniem parku przy dworcu PKP i PKS.
Koszt inwestycji to 70 tysiêcy z³otych.

SYLWESTROWY

(V76001)

 150 z³ od osoby
Hotel Mazury
 Dom Weselny
Eden

Go³dapska 10, tel. (087) 520 40 50
NAJTANIEJ W MIECIE
(V67606)

AUTOMYJNIA od 730 do 1800
ON
OLEJ
Pb95
OPA£OWY
LPG
Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

Nakaz
aresztowania

14 grudnia

BAL

atrakcyjna przestrzeñ do tañca

 6 grudnia o 16.50 patrol policji zatrzyma³ na osiedlu Siejnik Poloneza. Kieruj¹cy nim piêædziesiêcioomioletni
Wojciech K. mia³ we krwi 0,42 promila
alkoholu.
 8 grudnia o 2.10 zatrzymano na ul. Go³dapskiej Forda Escorta. Kieruj¹cy nim
dwudziestoletni £ukasz Z. mia³ we krwi
1,4 promila alkoholu.
 9 grudnia o 1.30 policjanci zatrzymali
na ul. Zamkowej VW Golfa. Kieruj¹cy
nim dwudziestojednoletni Marcin O. mia³
we krwi 1,24 promila alkoholu.
 9 grudnia o 11.40 patrol policji zatrzyma³ w Dunajku do rutynowej kontroli
Skodê Favorit. Kieruj¹cy samochodem
trzydziestoletni Piotr J. mia³ we krwi
0,8 promila alkoholu.

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

ELF

ul. Armii Krajowej 24
MARKOWE CIUCHY
W DOBREJ CENIE

Raz w tygodniu
nowy towar!

Godziny otwarcia:
1000-17 00
(L20807)

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

(V71003)
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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
 11-16.12.2007r., ul. Sk³adowa 6
 17-23.12.2007r., pl. Wolnoci 25

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:

 Aneta Burgman
 Andrzej Kalisiak
 Jerzy Makal
 Marek Okartowski
 Micha³ Ujazdowski
 Angelika Wróblewska

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)

OLECKI TERMINARZ

Radni wprowadzili op³atê
od posiadania psów

2 z³ mniej ni¿ w 2007r. bo 48 z³ zap³acimy w przysz³ym roku
za posiadanie czworonogiego ulubieñca. Jeli poddamy go elektronicznemu znakowaniu, to wydamy po³owê powy¿szej kwoty
 tylko 24 z³. Koszt wszczepienia urz¹dzenia pokryje gmina Olecko.
Pies z mikrochipem znajdzie siê automatycznie w miêdzynarodowej bazie danych Safe-Animal powi¹zanej z Europejskim Centrum
Baz Danych (www.safe-animal.eu ). Dziêki temu zabiegowi bêdzie mo¿na szybko odnaleæ w³aciciela zagubionego psa. Mikroprocesor zawiera kod, do którego przypisane s¹ w komputerowej bazie danych informacje o psie oraz nazwisko i adres
w³aciciela. Kod odczytuje siê za pomoc¹ specjalnego czytnika.
W celu aktualizacji danych w³aciciel zobowi¹zany bêdzie do
zg³aszania wszelkich zmian (mieræ zwierzêcia, zaginiêcie, zmiana w³aciciela) w rejestrze psów. Rejestr prowadzony bêdzie
przez Urz¹d Miejski w Olecku na podstawie danych systematycznie dostarczanych przez lekarzy weterynarii dokonuj¹cych
znakowania psów.
Od przysz³ego roku bêdzie mo¿na wszczepiæ mikrochipy zwierzêciu w Przychodni Weterynaryjnej Wet-Ol (ul. 11 Listopada
24 c w Olecku) oraz w Lecznicy dla Zwierz¹t przy ul. Sembrzyckiego 6 w Olecku.
Dodatkowo w³aciciele chipowanych czworonogów otrzymaj¹ nieodp³atnie pakiety do sprz¹tania po swoim pupilu. To
fragment dzia³añ w ramach projektu edukacji spo³ecznej pt.: Nawet
dziecko wie, ¿e sprz¹ta siê po psie.
Warto nadmieniæ, ¿e op³aty nie pobiera siê od:
- emerytów powy¿ej 65 roku ¿ycia prowadz¹cych samodzielne
gospodarstwo domowe  z tytu³u posiadania jednego psa,
- osób zaliczonych do znacznego stopnia niepe³nosprawnoci
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych  z tytu³u
posiadania jednego psa,
- podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych  z
tytu³u posiadania nie wiêcej ni¿ 2 psów.
Alicja Mieszuk  rzecznik prasowy UM w Olecku

(V73602)

Ryby s³odkowodne i morskie
ZAPRASZAMY
Sklep rybny Kasia, ul. Kolejowa 21
Hurtownia Ryb Kasia, ul. Go³dapska 31
tel. (087) 520-00-80

!
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11 grudnia (wtorek)
10.00  up³ywa termin sk³adania ofert w przetargu na cinkê przydro¿nych drzew og³oszonym przez PZD (szczegó³y TO 47)
14 grudnia (pi¹tek)
16.00  spotkanie informacyjne dotycz¹ce mo¿liwoci zatrudnienia osoby niepe³nosprawnej - Warsztaty Terapii Zajêciowej, ul. Kopernika 6
18.00  Lega Olecko  UKS Victoria Wiêcki II, mecz tenisa
sto³owego Ligi Regionalnej
18.00  Geodezja Olecko  UKS Victoria Wiêcki I, mecz tenisa sto³owego Ligi Regionalnej
15 grudnia (sobota)
17.00  Ratatuj  film, kino ROK Mazury Garbate
19.00  Wszystko bêdzie dobrze  film, kino ROK Mazury
Garbate
16 grudnia (niedziela)
10.00  obchody 26. Rocznicy Wprowadzenia Stanu Wojennego (szczegó³y w TO)
10.00  rozgrywki OLDA
15.00  koncert kolêd Zagrajmy Jezuskowi w wykonaniu
choóru i orkiestry kameralnej PSM I st. w Olecku  sala
widowiskowa ROK MG.
17.00  Ratatuj  film, kino ROK Mazury Garbate
19.00  Wszystko bêdzie dobrze  film, kino ROK Mazury
Garbate
17 grudnia (poniedzia³ek)
17.00  Geodezja Olecko  LKS Pogoñ banie Mazurskie, mecz
tenisa sto³owego Ligi Regionalnej
19 grudnia (roda)
17.00  UKS Victoria Wiêcki I  Lega Olecko, mecz tenisa
sto³owego Ligi Regionalnej

Pañstwowa Szko³a Muzyczna
I st. im. I. J. Paderewskiego
w Olecku

zaprasza na koncert kolêd

WESO£YCH WI¥T

w wykonaniu chóru i orkiestry kameralnej
pod dyrekcj¹ Tomasza Gawroñskiego

(V63010)

(V72003)

Przygotowanie chóru:
El¿bieta Sobolewska

TRANSYACHT, J.M. Makowscy s.j.,
ul. E³cka 2, 19-400 Olecko

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

16 grudnia (niedziela), godz. 15
sala widowiskowa ROK MG



"
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URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE
Zmiana stawek VAT jako skutek wyganiêcia
z koñcem 2007r przepisów przejciowych,
dotycz¹cych budownictwa mieszkaniowego.
Na mocy art.146 ust.1 pkt2 lit. a i b ustawy z dnia 11
marca 2004r o podatku od towarów i us³ug, tylko do 31.12.2007r
stawkê 7% stosuje siê w odniesieniu do robót budowlanomonta¿owych oraz remontów i robót konserwacyjnych zwi¹zanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, a tak¿e do dostawy obiektów budownictwa mieszkaniowego i ich czêci z wy³¹czeniem lokali u¿ytkowych.
Od dnia 01.01.2008r. stawka 7% bêdzie mia³a zastosowanie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich
czêci zaliczonych do budownictwa objêtego spo³ecznym programem mieszkaniowym.
Zgodnie z dodanym ust.12a w art.41 ustawy, przez budownictwo objête spo³ecznym programem mieszkaniowym,
rozumie siê obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich czêci,
z wy³¹czeniem lokali u¿ytkowych, oraz lokale mieszkalne w
budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a tak¿e obiekty
sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264  wy³¹cznie budynki instytucji ochrony zdrowia wiadcz¹cych us³ugi zakwaterowania z opiek¹ lekarsk¹ i pielêgniarsk¹, zw³aszcza dla ludzi starszych i niepe³nosprawnych.
Do budownictwa objêtego spo³ecznym programem mieszkaniowym nie bêdzie siê zalicza³o:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia u¿ytkowa przekracza 300 m2,
2) lokali mieszkalnych, których powierzchnia u¿ytkowa przekracza 150 m2.
W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni
przekraczaj¹cej w/w limity, stawka 7% dotyczyæ bêdzie tylko
czêci podstawy opodatkowania odpowiadaj¹cej udzia³owi
powierzchni u¿ytkowej kwalifikuj¹cej do budownictwa objêtego spo³ecznym programem mieszkaniowym, w ca³kowitej powierzchni u¿ytkowej.
UWAGA!
W/w zmiany, wchodz¹ce od 01.01.2008r nie obejm¹ jednak stawek stosowanych do budowy, remontów i konserwacji obiektów infrastruktury towarzysz¹cej budownictwu mieszkaniowemu. Zatem na tego typu roboty od 01.01.2008r obowi¹zywaæ bêdzie stawka w³aciwa ze wzglêdu na rodzaj robót, a nie ze wzglêdu na obiekt budownictwa, z którym bêd¹
zwi¹zane.

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V69705)

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

Zmiana stawek VAT jako skutek wyganiêcia
z koñcem 2007r. przepisów przejciowych, dotycz¹cych
przekszta³cenia spó³dzielczego prawa do mieszkania.
Zgodnie z art.146 ust.1 pkt3 lit. c ustawy z dnia 11 marca
2004r o podatku od towarów i us³ug, tylko do 31.12.2007r.
stawkê 0% stosuje siê w odniesieniu do przekszta³cenia spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na
spó³dzielcze w³asnociowe prawo do lokalu. Przepis ten dotyczy równie¿ przeniesienia na rzecz cz³onka spó³dzielni w³asnoci mieszkania lub domu jednorodzinnego.
Przepisy ustawy o podatku od towarów i us³ug traktuj¹
przekszta³cenie spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
na spó³dzielcze w³asnociowe prawo do lokalu jak dostawê
towarów (art.7 ust.1 pkt5 ustawy). Jednak w tym przypadku
bardzo wa¿nym jest termin przekszta³cenia. Je¿eli bowiem nastêpuje ono w ci¹gu piêciu lat od ustanowienia spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, wówczas przekszta³cenie
to nie mo¿e korzystaæ ze zwolnienia z VAT (art.43 ust.1 pkt 10
ustawy) i podlega opodatkowaniu. Z tym, ¿e obecnie  na
podstawie art.146 ustawy  jest ono opodatkowane 0% stawk¹ VAT.
Natomiast po 31.12.2007r w takiej sytuacji powy¿sze przekszta³cenie bêdzie opodatkowane 7% stawk¹ VAT, przy zachowaniu warunku, ¿e lokal bêdzie spe³nia³ warunki okrelone w definicji budownictwa spo³ecznego. W przypadku
gdy lokal bêdzie mia³ powierzchniê przekraczaj¹c¹ 150 m2,
wówczas przekszta³cenie w czêci bêdzie opodatkowane wed³ug stawki 7%, a w czêci wed³ug stawki 22%.
Zmiana stawek VAT jako skutek wyganiêcia z dniem
30.04.2008r przepisów przejciowych, dotycz¹cych produktów rolnych oraz us³ug zwi¹zanych z rolnictwem,
lenictwem i rybactwem.
Na mocy art.146 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarów i us³ug, tylko do 30.04.2008r. stawkê
3% stosuje siê w odniesieniu do wymienionych w za³¹czniku
nr 6 do ustawy produktów rolnych oraz us³ug zwi¹zanych z
rolnictwem, lenictwem i rybactwem.
Z chwil¹ wyganiêcia prawa do stosowania stawki 3% dla
wiêkszoci tych produktów i wszystkich w/w us³ug (za³¹cznik nr 3 do ustawy) zastosowanie znajdzie stawka 7%. Jednak
np. w odniesieniu do obrotu skórami zwierz¹t futerkowych,
od 01.05.2008r bêdzie obowi¹zywaæ stawka 22%.
Nowy limit do zwolnieñ podmiotowych od 01.01.2008r.
W myl znowelizowanego art.113 ust.1 ustawy z dnia 11
marca 2004r. o podatku od towarów i us³ug, od dnia 01.01.2008r,
ze zwolnienia z podatku VAT korzystaæ bêd¹ podatnicy, u
których wartoæ sprzeda¿y opodatkowanej nie przekroczy³a
³¹cznie w poprzednim roku kwoty 50 000 z³.

#
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Od stepów Mongolii
po chiñskie metropolie

minarium Od stepów Mongolii po chiñskie
metropolie, które prowadzili Konrad
Winiewski i Joanna Lebiedziñska.
Na koniec niespodzianka  gospodarz spotkania zaprosi³ goci na prawdziw¹ pieczon¹ kaczkê po pekiñsku 
pycha, palce lizaæ i na herbatê z jaminu.
Posypa³y siê upominki w postaci banknotów, monet i p³yt CD z muzyk¹ odwiedzanych krajów. Blisko 40 osób by³o
uczestnikami podró¿y na ¿ywo.
Kto nie móg³ przybyæ, mo¿e obejrzeæ
wystawê z tej podró¿y w postaci licznych zdjêæ i eksponatów, które zorganizowa³ autor wspólnie z kierownikiem Biblioteki pedagogicznej El¿biet¹ Rowiñsk¹
i pracownikami.
Takie spotkania na d³ugo pozostan¹
w pamiêci obecnych, rozbudzaj¹c marzenia
i wzbogacaj¹c wiedzê.
BOS
Fot. Boles³aw S³omkowski

Wraz z naszym podró¿nikiem Andrzejem Malinowskim udalimy siê w d³ug¹
podró¿ po stepach Mongolii i do chiñskich metropolii.
Do Pekinu wylecielimy samolotem,
aby stamt¹d poci¹giem dojechaæ do
Mongolii, krainy pierwotnej przyrody, gdzie
woda i powietrze jak kryszta³ a trawa zielona.
Zagl¹dalimy do jut, widzielimy codzienne ¿ycie ludzi stepu i warz z nimi
przemierzalimy bezkresy tego ciekawego kraju. Mimo rozwoju techniki ich rytm
¿ycia przebiega podobnie jak przed wiekami, dalej zajmuj¹ siê hodowl¹ koni, owiec
i kóz i prowadz¹ odwieczn¹ wêdrówkê.
Z Mongolii ponownie kolej¹ wracamy do Chin, do zupe³nie innego wiata,
ca³kowite przeciwieñstwo Mongolii. W
miastach metropoliach rozmach budowlany, podniebne wie¿owce, ruch, gwar i
ciasnota, pe³no Chiñczyków, z rzadka
pojawia siê bia³y, który nie jest tak szczerze
przyjmowany jak w Mongolii.
Mija ju¿ druga godzina spotkania, a
my s³uchamy i podró¿ujemy z zapartym
tchem w sali Biblioteki Pedagogicznej w
Olecku, przy pokazie slajdów i dwiêkach
orientalnej muzyki.
Wszyscy uczestnicy podró¿y otrzymali zawiadczenia uczestnictwa w se-

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

Kolektory

PROMOCJA

 panele pod³ogowe I gatunek

s³oneczne,

 15,50 z³ za 1 m 2

przydomowe oczyszczalnie cieków

 du¿y wybór owietlenia
(V75601)

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

(V70304)

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

$
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VI POWIATOWY KONKURS WIEDZY
O HIV/AIDS DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
Pierwszy grudnia jest wiatowym
Dniem Walki z HIV/AIDS.
W pi¹tek, 30 listopada, ju¿ po raz
szósty w Gimnazjum nr 1  Zespó³ Szkó³
w Olecku  odby³ siê Powiatowy Gimnazjalny Konkurs Wiedzy o AIDS/HIV
Nie daj szansy AIDS.
Konkurs organizuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku przy wspó³pracy z Gimnazjum nr 1 w
Olecku.
Celem organizacji tego typu konkursów jest wzbogacanie wiedzy na temat
zdrowego stylu ¿ycia, dróg zaka¿enia HIV,
ale równie¿ kszta³towanie postaw odpowiedzialnoci za w³asne zdrowie i ¿ycie
oraz wzrost tolerancji wobec ludzi ¿yj¹cych z HIV i chorych na AIDS.
W konkursie wziê³o udzia³ 27 uczniów
z 9 gimnazjów naszego powiatu. Uczniowie reprezentowali wysoki poziom wiedzy.

Jury postanowi³o przyznaæ trzy pierwsze miejsca i siedem wyró¿nieñ.
Pierwsze miejsce zdoby³a Patrycja
Chlebus z Zespo³u Szkó³ w Olecku.
Nagroda za drugie miejsce trafi³a do
Izabeli Wieczorek z Gimnazjum w Kijewie. Laureatk¹ trzeciego miejsca jest

Aleksandra Matwiejczyk z Zespo³u Szkó³
w Olecku. Wyró¿nieniami zostali uhonorowani gimnazjalici z Gimnazjum nr 2 w
Olecku, Sokó³ek, Kijewa i wiêtajna.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy wysokich wyników i nagród.
Dziêkujemy jury za owocn¹ pracê. Prze-

wodnicz¹c¹ jury by³a pani Paulina Bielecka  pracownik owiaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku, cz³onkami: pani
Anna Fidler z Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej SZKOL-MED w Olecku i pani Anna Juszkiewicz z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku.
Dziêkujemy serdecznie sponsorom, dziêki którym
laureaci konkursu otrzymali wspania³e nagrody i pami¹tkowe dyplomy. Nagrody ufundowali: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, Gimnazjum nr 1  Zespó³ Szkó³ w Olecku, Starostwo
Powiatowe w Olecku oraz Urz¹d Miejski w Olecku.
Olecko, dn. 03.12.2007.
W imieniu wspó³organizatorów
Jolanta Wojtkowska  pedagog szkolny
Zespo³u Szkó³ w Olecku
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Wieczór m³odych poetek pn. limak w kompocie
Pod tym zaskakuj¹cym tytu³em odby³a siê przy wiecach 6 grudnia 2007r.
o godz. 16:35 wieczornica w bibliotece
Gimnazjum nr 2 w ramach programu Cudze
chwalicie, swego nie znacie .
Gospodyniami wieczoru by³y: Paulina Kulesza z kl. IIe i Mariola Urbanowicz. z kl. IIb  uczennice naszej szko³y,
które recytowa³y niektóre ze swoich wierszy.
Przyzna³y siê, ¿e pisz¹ ju¿ bardzo d³ugo.
Paulina od VI klasy, a Mariola od 7 roku
¿ycia.
Od 7 roku ¿ycia pisa³am ju¿ jakie
wiersze. Jednak tak na powa¿nie dopiero w IV klasie. Teraz, kiedy czytam niektóre z nich, pêkam ze miechu wyzna³a przed spotkaniem Mariola.
Paulina stwierdzi³a: Moim autorytetem pisarskim jest mój wujek  Marek

Ogórkis(nasz regionalny poeta).
Dziewczêta na przemian czyta³y
swoje utwory i w ten sposób przekazywa³y s³uchaczom otaczaj¹cy nas wiat
swoimi oczami. Wiersze by³y ró¿ne: przepe³nione bólem, rozpacz¹, smutkiem, radoci¹. Ukaza³y nam obraz wiata widzianego przez nastolatki.
Obie poetki, chocia¿ pisa³y niezale¿nie od siebie, w wierszach wyrazi³y swój
bunt na niesprawiedliwoæ i brutalnoæ
¿ycia jednych ludzi przeciwko innym.
Czytane wiersze by³y o zbli¿onej tematyce. Jednak obie dziewczyny pokaza³y swój styl pisania. Paulina napisa³a
je w bardzo mrocznych odcieniach emocji, a Mariola prawie zawsze w ostatnich
wersach dawa³a nadziejê na poprawê
sytuacji.
G³ówn¹ organizatork¹ by³a pani Do-

rota W³odarska, a zaproszonymi goæmi: pani dyrektor Anna Siemiatycka, pani
El¿bieta Domasik-Mrozowska.
Wieczornica ta ci¹gnê³a równie¿ pasjonatów poezji z ró¿nych klas. Odwiedzi³a j¹ równie¿ tegoroczna laureatka ogólnopolskiego konkursu literackiego  Paulina
Jachimska (absolwentka Gimnazjum nr 2),
której dorobek literacki recenzowa³ prof.
Z. Chojnowski oraz nasz lokalny satyryk
 Wac³aw Klejmont. Nad przysz³¹ publikacj¹ tomiku m³odej poetki czuwa pani
Dorota W³odarska.
Na zakoñczenie spotkania p. dyrektor
wyrazi³a nadziejê, ¿e m³ode poetki nie bêd¹
ba³y siê krytyki i bêd¹ dzieli³y siê z innymi swoj¹ pasj¹. Gimnazjalistki przyzna³y,
¿e na razie nie myl¹ o pisaniu wierszy
na serio (Mariola) i traktuj¹ je jako hobby. Pisanie wierszy pozwala mi uwolniæ
emocje i przelaæ je na papier  powiedzia³a Paulina.
Po czêci oficjalnej m³odzie¿ i doroli
przy kawie i herbacie dyskutowali na tematy zwi¹zane z pisaniem.
Spotkanie to by³o drugim z zadañ po
Mazurskich andrzejkach warsztatów dla
m³odzie¿y uzdolnionej artystycznie w Gimnazjum nr 2, które prowadz¹: El¿bieta
Domasik-Mrozowska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku oraz nasza
pani bibliotekarka Dorota W³odarska.
Karolina Gre
Uczennica kl.IIe Gimnazjum nr2

Kiedy spadnie ostatni jesienny liæ,
I kiedy dzieci wyzbieraj¹ ostatnie kasztany,
My do celu bêdziemy iæ
Zbieraj¹c po drodze kolejne rany.

sz³oci
Wszystko takie znajome
S³yszê j¹ niewyranie
Jakby siê dusi³a
Nie mogê sie z ni¹ porozumieæ
W jej oczach widzê strach, wo³anie o
pomoc
Próbujê g³êbiej wtopiæ siê w jej uczucia
Bojê siê, nie wiem jak jej pomóc
Dziewczyna umiera...
Nagle
S³yszê dzwonek
Dwiêk budzika
Budzê siê
Nie mogê oddychaæ
Spogl¹dam w lustro
Znajdujê siê w tunelu
Na koñcu widzê dziewczynê
Jej twarz rozwietla smuga wiat³a
Wo³am j¹ do siebie
Spogl¹da mi w oczy
Przenosi mnie do innego wiata
Do tej jasnej czêci tunelu
Tam jest lepiej, nie ma bólu
Nic nie pamiêtam
Nagle
Powraca sen
Ta dziewczyna...
To by³am ja...

Gdy jestem tam
gdzie nie ma nikogo
gdzie nie ma niczego
¿adnych dróg
¿adnych fa³szywych melodii
liczê siê tylko ja
powietrze, przyroda
moja wewnêtrzna nagoæ, ukojenie
uczucie wolnoci, swobody
a pojedyncze myli i k³opoty
oddajê wiatrowi
niech niesie je ponad przestworzami
aby nikogo na drodze nie spotka³y
biegnê wolna, niezale¿na,
dotykaj¹c palcami nieba,
smakuj¹c wolnoci smaku
biegnê do s³oñca, lecz ono ucieka...
nikt na mnie nie patrzy
na moje uczucia
na moj¹ nagoæ
to jest moje osobiste uczucie...
a gdy wracam do domu,
gdy k³opoty rozwi¹zane ju¿
czar znów pryska, magia ganie
ju¿ nie czujê tej melodii wolnoci
zostajê tylko ja, nowe k³opoty
i tabliczka czekolady...
Wiersze Pauliny Kuleszy

I kiedy spadnie pierwszy nieg,
I kiedy zwierzêta w nieg zapadn¹,
My bêdziemy kontynuowaæ bieg
D¹¿¹c do celu cie¿k¹ tward¹.
I kiedy po zimie wiosna nastanie,
I kiedy przyroda siê obudzi,
Nas ¿ycie szczêliwych zastanie
Wiersz Marioli Urbanowicz
***
Widzê ciemnoæ, ciemny tunel
W tunelu widzê dziewczynê
Podchodzê do niej, spogl¹dam w jej oczy
Co widzê?
Widzê jej przesz³oæ
Przysz³oci jej nie widzê
Mo¿e jej nie ma?
£¹cze siê z ni¹ emocjami
Przekazuje mi
Swój ból
Wszystko jest bardzo realistyczne
Namacalne, na wyci¹gniêcie rêki
Dziewczyna opowida mi o swojej prze-
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VI regionalny Konkurs Recytatorski Poeci Warmii, Mazur
i Suwalszczyzny

Z pasj¹ przez ¿ycie

Ju¿ po raz szósty w naszym miecie
i powiecie bêdziemy gociæ 29 lutego
2008r. najlepszych recytatorów poezji Pogranicza ze szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu e³ckiego, go³dapskiego i oleckiego podczas VI regionalnego Konkursu
Recytatorskiego Poeci Warmii, Mazur
i Suwalszczyzny. Spowodowa³y to dwie
nauczycielki z oleckich szkó³: Romualda
Mucha-Marciniak z ZSLiZ oraz Dorota
Teresa W³odarska z Gimnazjum nr 2.
Na stronie www.goldap.pl z 25.10.2007r.
zwrócono uwagê na fakt, i¿ wraz z nastaniem po 89 roku nowego systemu
spora czêæ orodków kultury i szkó³ przesta³a popularyzowaæ Ogólnopolski Konkurs Recytatorski  imprezê, w któr¹ ka¿dego roku w naszym regionie anga¿owa³o siê setki osób i której wymiernym
efektem by³a po prostu wiêksza kultura
s³owa, zw³aszcza wród m³odzie¿y. Tote¿ na pocz¹tku ubieg³ej dekady w pó³nocno-wschodniej czêci województwa
warmiñsko-mazurskiego (tak¿e w Go³da-

pi) zaistnia³a wyrana luka zwi¹zana z t¹
wa¿n¹ dziedzin¹ amatorskiego ruchu kulturalnego.
Nale¿y równie¿ przypomnieæ o wa¿nym konkursie organizowanym w Olecku na prze³omie lat siedemdziesi¹tych i
osiemdziesi¹tych  Ogólnopolskim Konkursie Literackim Czerwce Poetyckie,
w którym brali udzia³ miêdzy innymi: W.
M. Darski, M. S³apik, G. Dobreñko.
To jednak minê³o. Zosta³o wspomnienie i pamiêæ przywo³ywana przez pasjonatki wy¿szej kultury naszego regionu.
Od szeciu lat lukê tê próbuj¹ zape³niæ dwie bibliotekarki z Olecka  Romualda Mucha-Marciniak i Dorota Teresa W³odarska. Kilka lat temu postanowi³y popularyzowaæ literaturê naszego regionu, organizuj¹c raz w roku konkurs recytatorski pod has³em Poeci pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny
z cyklu Cudze Chwalicie swego nie
znacie. Podczas ostatniej edycji konkursu w jury zasiada³o dwóch go³dapskich ludzi pióra  prozaik Jan Jastrzêb-

Zdjêcie Laureatów I Powiatowego Konkursu Recytatorskiego

SPOTKANIE ANDRZEJKOWE
W GRONIE PRZYJACIÓ£

We wtorek 27 listopada w wietlicy Socjoterapeutycznej
przy Zespole Szkó³ w Judzikach odby³o siê spotkanie andrzejkowe
przygotowane przez wychowawcê Danutê Cielukowsk¹. W
spotkaniu uczestniczy³a m³odzie¿ z zaprzyjanionej wietlicy
w Gi¿ach wraz z opiekunami: Urszul¹ Hendzel, Ew¹ Kaszkiel
i Agnieszk¹ Naruszewicz; rodzice dzieci oraz dyrektor szko³y. Wychowankowie z Judzik zaprezentowali krótk¹ formê teatraln¹ pt. Winnetou czerwonoskóry d¿entelmen oraz taniec w wykonaniu grupy Anio³ki.
Najwa¿niejszym punktem uroczystoci by³y wró¿by andrzejkowe i dyskoteka integracyjna.

ski i poeta Miros³aw S³apik.
Dzia³alnoæ ww. inicjatorek nie ogranicza siê tylko do konkursów. Autorki
programu Cudze chwalicie, swego nie
znacie  propaguj¹  w³¹czaj¹c m³odzie¿
 literaturê i naszych twórców Regionu
poprzez prelekcje w ró¿nych typach szkó³
na terenie powiatu oleckiego, e³ckiego
a ostatnio go³dapskiego. Organizuj¹
spotkania autorskie z poetami Pogranicza, dbaj¹c jednoczenie o rozwój m³odych adeptów pióra.
Go³dapianie z zazdroci¹ patrz¹ na
pracê z pasj¹ naszych przedsiêbiorczych
pañ zastanawiaj¹c siê: Mo¿na siê spieraæ o to, który z konkursów jest wa¿niejszy  czy ogólnopolski OKR, czy ten
dotycz¹cy literatury Warmii i Mazur.
Argumentem na korzyæ drugiego na
pewno jest fakt, ¿e Warmia i Mazury jest
coraz bardziej znacz¹cym regionem w
dziedzinie literatury, a tzw. literatura regionalna w poprzednich dziesiêcioleciach by³a wyranie zaniedbywana.
Szczêcie i satysfakcja jest po naszej stronie, bo mamy takich zapaleñców, którzy mimo wielu przeszkód dbaj¹ i z wielkim zaanga¿owaniem przekazuj¹ m³odemu pokoleniu dorobek naszych
przodków i wspó³czesnych.
Bogus³aw Marek Borawski

Jury V Regionalnego Konkursu Recytatorskiego
Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny
(od lewej: M. Je¿ewska, E. Rowiñska,
M. S³apik i J. Jastrzêbski).
Spotkanie to przyczyni³o siê do nawi¹zania bli¿szych relacji miêdzy wychowankami, a dla doros³ych stanowi³o wymianê dowiadczeñ w organizacji pracy z dzieæmi.
Wród zaproszonych goci by³a wicestarosta p. Maria
Wanda Dzienisiewicz, która podzieli³a siê swoimi refleksjami
na temat potrzeby istnienia wietlic socjoterapeutycznych i
ich roli rodowisku lokalnym.
Nasza wietlica jest specyficznym rodowiskiem spo³ecznym. Uzupe³nia funkcje rodziny i nauczycieli  mówi Danuta
Cielukowska.  W trakcie swojej pracy proponujê wychowankom ró¿norodne zajêcia dostosowane do ich potrzeb i
oczekiwañ.
Na zaproszenie GOPS w wiêtajnie m³odzie¿ z Judzik uczestniczy³a w spotkaniu Otwarte Drzwi wietlicy w Gi¿ach.
Andrzej Malinowski

'
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Dali z siebie wszystko,
aby zachwyciæ nas bez reszty

W pi¹tek 30 listopada 2007r. w Zespole Szkó³ Technicznych obchodzono Dzieñ wiatowy Podró¿uj¹c po wiecie
zbieraj skarby. W czasie imprezy reprezentowane by³y przez
klasy nastêpuj¹ce pañstwa: Polska, Rosja, Niemcy, Francja,
Finlandia, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Japonia i Nigeria.
Na pocz¹tku pokazu uczniowie zaprezentowali flagi, god³o
i hymny. Ju¿ podczas pierwszej konkurencji m³odzie¿ wykaza³a siê ogromn¹ wiedz¹ na temat prezentowanych krajów. Kulminacyjnym punktem zabawy by³y wystêpy artystyczne.
- Przedstawiony przez Niemców skecz rozmieszy³ mnie
do ³ez  mówi Kasia, uczennica kl. III. Wystêp Finlandii
rozgrza³ publicznoæ do czerwonoci. Energetyczny taniec
Nigerii- modlitwa o deszcz wzbudzi³ zachwyt. Ca³oci dope³nia³y
barwne i tematycznie zwi¹zane z reprezentowanym krajem stroje
uczestników.
W czasie, gdy klasy przygotowywa³y siê do nastêpnych
konkurencji, zorganizowano mini quiz dla kibiców. £akocie
skusi³y kilku ochotników do wziêcia w nim udzia³u. Rywalizacja by³a bardzo zaciêta.
G³ówn¹ nagrod¹ ca³ej imprezy by³ kulig, ufundowany przez
Dyrektora ZST Marka Góryñskiego. Drugie i trzecie miejsce
nagrodzone zosta³o tortami, które wzbudzi³y apetyt widowni.
Fundatorem by³ pan Jan Staniszewski. Nagrody indywidualne ufundowali: prof. Józef Krajewski  Rektor Wszechnicy
Mazurskiej w Olecku, pañstwo Popko, pan Jerzy Miliszewski,
pan Tomasz i Henryk Fiertek, pan Jerzy Skorupki
Wszyscy nagrodzeni nie kryli radoci. M³odzi artyci stanêli na wysokoci zadania  tak uznali cz³onkowie jury i publicznoæ.
Spo³ecznoæ szkolna Zespo³u Szkó³ Technicznych dziêkuje wszystkim darczyñcom za okazan¹ ¿yczliwoæ.
Ma³gorzata Nikielec  uczennica klasy III EA
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Sztama
ma siê
dobrze

Przez dwa dni, w pi¹tek i sobotê trwa³a
28-a ju¿ edycja Spotkañ z Teatrem w Olecku,
czyli Sztama - od mocnego akcentu,
jakim by³ na pewno spektakl grupy teatralnej z Nowej Soli  Termiunus a Quo
Zespó³ ten, prowadzony od pocz¹tku przez
re¿ysera i autora Edwarda Gramonta pokaza³ swój najnowszy spektakl pt. Usta/
Lenia. Jak zwykle grupa z Nowej Soli,
która wielokrotnie prezentowa³a siê na
Wernisa¿ Czwórka bez sternika+0,5 Medyka

Fot. Józef Kunicki

Publicznoæ podczas spektaklu Zagubieni
Teatru UV Ituriel z Olecka

oleckiej Sztamie, zagra³a w sali Tetaru
AGT niezwykle ekspresyjnie, bardzo swobodnie traktuj¹c legendê o Robin Hoodzie.
Nastêpnym punktem spotkañ by³ spektakl wiat³o, obraz i dwiêk duetu Tadeusz Sudnik - Jacek Wudarczyk.
W trzeciej ods³onie w Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa Marek Ga³¹zka, szef ROK Mazury Garbate, otworzy³ wernisa¿ prac piêciu polskich satyryków: Wies³awa B. Bo³tryka,
Henryka Cebuli, Jacka F¹rckiewicza, Andrzeja Graniaka i S³awomira £uczyñskiego. Z Czwórki bez sternika nie zabrak³o w galerii Rok MG jedynie W. Bo³tryka i S. £uczyñskiego, który wyranie

Fot. Józef Kunicki
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Paffulon

w tzw. powitaniu nawi¹za³ do smutnego
faktu, ¿e do momentu przedwczesnej mierci patrona galerii  Andrzeja Legusa wspó³pracowali bardzo intensywnie na
gruncie zawodowym i prywatnym.
Wies³aw B. Bo³tryk przy okazji wernisa¿u zarzuci³ uczestników tego spotkania
najnowszym numerem pisma Treuburger Post, w którym miêdzy innymi swoje
prace satyryczne zamieci³ Wac³aw Klejmont.

Fot. Józef Kunicki

Wernisa¿ Czwórka bez sternika+0,5 Medyka

Centrala Rybna  happening Dzieñ Zwyciêstwa

Usta/Lenia ,
Teatr
Terminus
Termiunus
a Quo
a Quo (Nowa Sól)

Fot. Józef Kunicki

Fot. Boles³aw S³omkowski

Fot. Józef Kunicki

Fot. Boles³aw S³omkowski

W sobotê by³o ju¿ na Sztamie wy³¹cznie muzycznie. W sali Teatru AGT
zagrali m.in. Bajzel, O.S.T.R., Paffulon i
Centrala Rybna.
W okolicach godzin pó³nocnych w
sali Klubu Cooltura (dawniej U Potêgowej) zagrali: Alek Korecki i Arek Skolik,
którzy po raz pierwszy w takim sk³adzie
(obecnoæ R. Skrodzkiego) pod¿emowali,
¿e a¿ mi³o...
Dariusz Josiewicz

O.S.T.R. w koncercie
pt. Alternatywy 4
Fot. Józef Kunicki

Kaukazki Priviet, Cieszyñskie Studio Teatralne
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Fundusze dla opor nych

Do dwóch razy sztuka
W chwili, gdy piszê poni¿szy tekst,
zosta³y w naszym województwie zamkniête pierwsze pilota¿owe konkursy Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Faktem, który najbardziej rzuca siê w
oczy, jest to, ¿e nadspodziewanie wielu projektodawców postanowi³o zmierzyæ siê z nie do koñca jasnymi procedurami, nowym formatem wniosków i
krótkim terminem konkursu. Co to oznacza? Oznacza to, ¿e zainteresowanie
unijnymi rodkami jest naprawdê ogromne, szczególnie w kwestii projektów
miêkkich (czyli g³ównie szkoleniowych).
Czy takie samo nastawienie zobaczymy i u przedsiêbiorców? Moim zdaniem konkurencja nie bêdzie a¿ tak zaciêta. Na gruncie projektów miêkkich
mo¿na uzyskaæ nawet 100% dofinansowania, natomiast przedsiêbiorca pieni¹dze na co najmniej po³owê wartoci
planowanej inwestycji musi wy³o¿yæ z
w³asnej kieszeni. Jednak¿e, gdy zostan¹ otwarte konkursy, nawet ju¿ w chwili
og³oszenia pierwszych oficjalnych wytycznych nie bêdzie czasu, by przys³owiowe gruszki zasypywaæ w popiele. Na
unijn¹ kasê apetyt ma wiele osób z firm
konsultingowych, doradców finansowych, inwestorów zagranicznych, planuj¹cych otworzyæ filie na terenie naszego województwa itp. Warto przygotowania rozpocz¹æ ju¿ dzi. Zapowiada
siê wiêc emocjonuj¹cy wycig.
Jak on bêdzie wygl¹da³? Konkursy
dla przedsiêbiorców bêd¹ mia³y charakter
otwarty. Wnioski wiêc bêdzie mo¿na
sk³adaæ nie do okrelonego, niezbyt
odleg³ego terminu, lecz od chwili og³oszenia, a¿ do informacji o wyczerpaniu
rodków.
Pierwsz¹ ocen¹, przez jak¹ bêdzie przechodzi³ nasz wniosek, bêdzie ocena formalna. Oceniaj¹cy sprawdz¹, czy nasz
wniosek spe³nia wszelkie wymogi stawiane mu przez wytyczne konkursowe.
Np. czy z³o¿ylimy odpowiedni¹ liczbê
egzemplarzy, do³¹czylimy wersjê elektroniczn¹ i wszelkie wymagane za³¹czniki, czy ka¿da z papierowych stron jest
zaparafowana niebieskim d³ugopisem i
posiada t¹ sam¹ sumê kontroln¹, czy
nasz bud¿et jest poprawny pod wzglêdem rachunkowym i czy w³aciwe okrelilimy w nim kwalifikowalnoæ wydatków. Ta ostatnia materia jest doæ skomplikowana i ³atwo na jej gruncie o pomy³kê. Wprowadzono jednak zasadê i¿ do
15% wartoci wydatków projektu mo-

¿emy siê pomyliæ bez koniecznoci poprawy.
Co siê stanie jeli zrobimy wiêkszego byka? Albo zapomnimy przystawiæ piecz¹tkê na którym z za³¹czników?
Zostaniemy o tym powiadomieni i w doæ
krótkim terminie bêdziemy mieli szanse
wszystko wyprostowaæ, dosy³aj¹c skorygowane dokumenty. Nawet gdy i wtedy
pope³nimy b³¹d, b¹d zostanie wykryta
inna nasza pomy³ka formalna, bêdziemy mieli drug¹ i ostatni¹ szansê poprawy. Nie wszystkie b³êdy formalne bêdziemy mogli poprawiaæ. W przypadku, gdy z³o¿ymy wniosek do nieodpowiedniej instytucji, nie bêdziemy przestrzegaæ wide³ek kwotowych lub cele
naszego projektu nie bêd¹ zwi¹zane z
celami dzia³añ, w ramach których og³oszono konkurs, wniosek zostanie automatycznie odrzucony. Po wyczerpaniu
powy¿ej opisanej procedury wniosek
albo zostanie nam zwrócony bez rozpatrzenia, albo skierowany na ocenê
merytoryczn¹.
B³êdy, które wymieni³em, to jednie
przyk³ady. Aby u³atwiæ projektodawcom
zmierzenie siê z wymogami formalnymi
opublikowane zostan¹ tzw. check listy
zawieraj¹ce pe³en katalog b³êdów formalnych. Pos³uguj¹c siê nimi bêdziemy
mieli du¿e szanse b³êdy te wy³apaæ i

Z cyklu
Polska w UE

Bartosz Cieluk

Konsultant Regionalnego Systemu
Wspierania Innowacji Warmiñsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

poprawiæ jeszcze przed z³o¿eniem wniosku.
Gdy konkursy rusz¹ ju¿ pe³n¹ par¹, do
wytycznych konkursowych do³¹czony
zostanie zapewne kolejny przydatny instrument  lista najczêciej pope³nianych b³êdów. Jeli mamy siê ju¿ uczyæ
na b³êdach, to lepiej na tych cudzych,
dlatego s¹dzê, ¿e warto bêdzie siê z t¹
list¹ zapoznaæ.
Zanim zbierze siê Komisja Oceny
Projektów czyli tzw. KOP, by dokonaæ
ostatecznej oceny merytorycznej, nasz
wniosek sprawdzony zostanie jeszcze
raz i zostanie wydane nam pisemne
potwierdzenie, z zastrze¿eniem szczegó³owej weryfikacji wniosku, ¿e nowa
inwestycja spe³nia warunki uzyskania
pomocy . Jest to dokument o tyle wa¿ny,
¿e maj¹c go w kieszeni mo¿emy rozpoczynaæ inwestycjê, czyli wydawaæ pieni¹dze. Czyje? Nasze oczywicie. Przedsiêbiorca staraj¹cy siê o dofinansowanie mo¿e liczyæ jedynie na refundacjê
do 50% poniesionych kosztów. Mo¿e?
Dok³adnie tak, gdy¿ do chwili podpisania umowy ca³e ryzyko rozpoczêcia
inwestycji spoczywa na nim. Pisemne
potwierdzenie pozwala nam rozpoczynaæ zakupy, jednak¿e nie daje ¿adnej
gwarancji, ¿e nasz projekt przejdzie ocenê
merytoryczn¹. A o niej kilka s³ów ju¿
za tydzieñ.

!
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Wyprawa do Ameryki
rodkowej 2006 (22)
Dominikana i Haiti
Wstydzi³em siê za Niemców
W ogóle nie mog³em zasn¹æ. Ogl¹da³em wszystko co
by³o wywietlane na monitorach TV  beznadziejne filmy i
programy dla dzieci. Po 8,5 godzinach lotu o godz. 8.50 wyl¹dowalimy w Berlinie na lotnisku Schönefeld i zaskoczenie
deszcz i tylko 19 stopni ciep³a, a jeszcze wczoraj Europa
walczy³a z upa³ami.
Na lotnisku wymieni³em 100 dolarów na euro  wysz³o 73
euro (minus 3 euro prowizji). Dobrze, ¿e facet da³ mi trochê
drobnych. Mia³em wiêc na kupno biletu na szybk¹ kolej (S)
 cena 2,10 euro. Kolejk¹ S 9 przyjechalimy na dworzec
g³ówny. Nowy budynek, ale wygl¹da jak dom towarowy. Trudno
jest w nim znaleæ kasy  nie ma typowych okienek. I tu
rozstalimy siê z Micha³em, bo on chcia³ jeszcze pobyæ w
Berlinie do godz. 16 i trochê go zwiedziæ. Ja musia³em wracaæ
wczeniej, poniewa¿ umówiony by³em z koleg¹ na godz. 4
rano w niedzielê. Mia³ po mnie przyjechaæ z Judzik do Olecka, do autobusu.
Kupi³em bilet Inter City do Warszawy  39 euro. Tañszego nie by³o (by³y ju¿ tylko za 59 euro w I klasie). Musia³em
wiêc wzi¹æ przedzia³ dla pal¹cych. Od poniedzia³ku do pi¹tku
poci¹g ten wyje¿d¿a z dworca g³ównego o godz. 12.42, a w
sobotê i w niedzielê o godz. 12.01, ale z dworca Lichtenberg.
Musia³em wiêc dojechaæ tam kolej¹ miejsk¹ S 75. W automacie kupi³em bilet za 2,30 euro, który jest wa¿ny przez 2 godziny na konkretnej trasie. Jecha³em 18 minut.
Dworzec Lichtenberg jest obskurny, brudny, zaniedbany. W informacji nikt nie móg³ mi powiedzieæ, z którego peronu odjedzie poci¹g do Warszawy. Nawet rodowite Niemki
nie uzyska³y odpowiedzi. Jedna z nich powiedzia³a do drugiej: Ju¿ 15 lat minê³o od zjednoczenia, a tu nadal brak porz¹dku, wszystko po staremu. Te¿ by³em wciek³y na Niemców. Do odjazdu poci¹gu mia³em 1,5 godziny, wiêc przygl¹da³em siê pasa¿erom i niemieckiemu porz¹dkowi.
Na koñcu peronu zauwa¿y³em grupê ludzi, podszed³em
bli¿ej i zobaczy³em swoich, to znaczy Rosjan oczekuj¹cych
na swoje rodziny, znajomych itp., którzy mieli przyjechaæ z
Saratowa (z Rosji). Poci¹g mia³ 50. minutowe opónienie. Rosjanie mieli na sobie przewa¿nie dresy i pili piwo. Poci¹g w
koñcu przyjecha³. I zaczê³o siê  wysiadanie, odnajdywanie
swoich bliskich, witanie siê (gor¹ce rosyjskie poca³unki i objêcia
na niedwiedzia). Praktycznie ka¿dy przyje¿d¿aj¹cy mia³ ze
sob¹ w prezencie wysokie wazony plecione z ³oziny i delikatnie wypalane. Rosjanie lubi¹ takie spotkania. I wtedy, zapewne Rosjanie, którzy po raz pierwszy przyjechali do Niemiec, zaczêli wszystko fotografowaæ, dworzec, poci¹gi. Wygl¹da³o to okropnie i dziko, jakby byli z obcej planety. A mi
by³o wstyd za Niemców, za ten ba³agan na dworcu i zaniedbane elewacje budynków  obraz rozpaczy. Chyba nie tego
spodziewali siê Rosjanie, zapewne myleli, ¿e tu wszystko
jest z porcelany, ¿e szklane domy itp. W tym samym momencie na s¹siedni tor wjecha³ niemiecki poci¹g. By³ pe³en ludzi
i bardzo stary, chyba z lat 60! Naprawdê by³o mi wstyd,
zwa¿ywszy, ¿e w Rosji s¹ ³adniejsze dworce kolejowe i lepsze poci¹gi.

Andrzej Malinowski
Przyjecha³ i mój sk³ad. W szecioosobowym przedziale
by³y 2 Niemki, które korzystaj¹c z tego, ¿e i tak nikt nie bêdzie
sprawdza³ biletów, przejecha³y za darmo kilka stacji i wysiad³y; i my 4 Polaków. Mê¿czyzna w moim wieku czyta³ gazetê
w jêzyku niemieckim, to samo czyni³a m³oda kobieta. By³ te¿
starszy pan, który jecha³ do Kielc. Tak siê rozgadalimy i mialimy
siê, ¿e a¿ szczêki bola³y. Starszy pan i m³oda kobieta nie mieli
biletów. Konduktor Niemiec powiedzia³, ¿e zaraz je sprzeda
(do granicy), ale chyba zapomnia³, bo ju¿ nie wróci³. Po stronie polskiej te osoby powiedzia³y, ¿e nie maj¹ biletu od Rzepina. M³ody konduktor Polak sprzeda³ je. P³acili w euro (chocia¿ mo¿na w z³). Pan  22 euro, dziewczyna do Poznania  16.
Oszukali wiêc PKP.
Starszy pan opowiada³ o swoim ¿yciu w Niemczech, kl¹³
przy tym. Ma dom w Berlinie. Ju¿ 12 lat tam mieszka. Staruszka Niemka nie mia³a nikogo z rodziny, a on u niej pomieszkiwa³, wiêc jemu zapisa³a dom. Szczêciarz! A teraz on wynajmuje go Polakom. Ma ¿onê sêdziê, która zarabia 7-8 tys. z³ i
dwóch synów. Jeden jest komornikiem sadowym, drugi pracuje na czarno w Wielkiej Brytanii. Opowiada³, ¿e uszkodzono
mu dwa samochody, ¿e jego ¿ona chrapie  jak olbrzymi potwór, jak smoczysko.

Powrót do domu
Mê¿czyzna w moim wieku mówi³, ¿e mieszka w Niemczech
14 lat, ma paszport niemiecki, jecha³ do matki. Ma 3-pokojowe
mieszkanie. Zarabia 1600 euro miesiêcznie na czysto, pracuje
w fabryce czekolady (przestarza³e urz¹dzenia). ¯ona zarabia
600 euro. Op³aty za mieszkanie wynosz¹ 400. Maj¹ 10-letni¹
córkê, która chodzi tam do szko³y. ¯yj¹ normalnie i dziwi¹ siê,
¿e m³odzi Polacy, którzy przyje¿d¿aj¹ do pracy w Niemczech,
po 2-3 miesi¹cach chwal¹ siê, ¿e maj¹ samochody, domy. Tylko uczciwi znajduj¹ dobrze p³atn¹ pracê. Mi³o i sympatycznie
by³o jechaæ w takim towarzystwie. Pomimo, ¿e by³em bardzo
zmêczony, wyluzowa³em siê.
Poci¹g przyjecha³ do Warszawy z dziesiêciominutowym
opónieniem. Jeszcze tylko nocny autobus do Olecka i
Judziki nastêpnego dnia rano.
23. dniowa podró¿ wynios³a mnie w sumie (bilet lotniczy,
hotele/hostele, jedzenie, pami¹tki, transport) 4700 z³.
Przez ca³y okres pobytu w Ameryce rodkowej nie pi³em
herbaty.
Koniec

"
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Kalendarz imion
11 grudnia (wiatowy Dzieñ Astmy)
Biny, Danieli, Danuty, Julii, Sabiny
Artura, Chryzostoma, Damazego, Daniela,
Stefana, Waldemara, Wojmierza, Wojmira
12 grudnia
Adalii, Adelajdy, Ady, Aleksandry, Dagmary, Dionizji, Joanny
Aleksandra, Gocis³awa, Kaliksta, Konrada, Konstantego, £azarza, Przemys³awa, Suliwoja
13 grudnia (Rocznica wprowadzenia stanu
wojennego)
Dalidy, Edeltrudy, El¿biety, Julii, Lidy,
Lucjany, Lucji, £ucji, Otylii, Roksany,
W³odzis³awy
Eugeniusza, Juliusza, Lucjana, Piotra,
W³odzimierza, W³odzis³awa, Wyszomira
14 grudnia
Alfredy, Dory, Flory, Liwii, Zoriki, Zori-

ny
Alfreda, Arseniusza, Gorzys³awa, Izydora,
Jana, Paw³a, S³awobora, Spirydiona,
Spirydona, Wenancjusza, Wenecjusza
15 grudnia
Celiny, Drogos³awy, Fortunaty, Krystiany,
Krystyny, Marii, Niny
Drogos³awa, Ignacego, Ireneusza, Karola,
Krystiana, Maryna, Mcigniewa, Walerego, Waleriana, Wiktora, Wolimierza
16 grudnia
Adelajdy, Albiny, Alicji, Aliny, Beaty,
Euzebii, Zdzis³awy
Adolfa, Albina, Androna, Dietera, Euzebiusza, Sebastiana, Zdzis³awa
17 grudnia
Aleny, Jolanty, Oli, Olimpii
Floriana, Leona, £azarza, £ukasza, Macieja, Modesta, Olimpiusza, ¯eros³awa

Igrzyska paraolimpijskie

Nasz przepis

Redakcja

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

w godzinach 12 -17
(we wtorek nieczynna)
00

Dorsz w male

8 plastrów dorsza po 10 dag, kapary, sól, pieprz, 2 ³y¿ki oleju, 3 ³y¿ki ostu, 2 ³y¿eczki mas³a, ogórki, koperek i cukier.
Rybê myjemy i osuszamy. Kroimy na plastry po 10 dag. Sma¿ymy
na rozgrzanym oleju z obu stron na
z³otobr¹zowy kolor. Tak przygotowane plastry wyk³adamy na podgrzany
pó³misek i utrzymujemy w cieple.
Teraz do t³uszczu ze sma¿enia dodajemy mas³o i topimy je na z³otobr¹zowy kolor. Polewamy nim rybê.
Podgrzewamy ocet i równie¿ polewamy nim dorsza. Posypujemy kaparami.
Danie podajemy z ziemniakami z
wody i sa³atk¹ z ogórków posypanych siekanym koperkiem i szczypt¹ cukru.



Idea olimpiad dla osób niepe³nosprawnych narodzi³a siê w 1924 r., gdy w Pary¿u odby³y siê I wiatowe Igrzyska
Sportowców G³uchych. Miêdzynarodowy Komitet Sportu Nies³ysz¹cych organizowa³ odt¹d co 4 lata letnie igrzyska
dla nies³ysz¹cych. W po³owie XX w. coraz
wiêksz¹ popularnoæ zyskiwa³a rehabilitacja przez sport. Sport pomaga³ te¿
³agodziæ skutki coraz liczniejszych ofiar
wypadków samochodowych. W 1948 r.
w Stoke Mandeville zainicjowano zawody
na wózkach inwalidzkich. W 1952 r. odby³y siê tu igrzyska miêdzynarodowe.
W 1960 r. odby³y siê one w Rzymie, pod
nazw¹ Olimpiada Niepe³nosprawnych.
Odt¹d na sta³e wesz³y do harmonogramu imprez sportowych i s¹ rozgrywane
bezporednio po zakoñczeniu kolejnej
olimpiady.
Polacy wytarowali na arenie miêdzynarodowej podczas IV Letnich Igrzysk w
Heidelbergu w 1972 r. Licz¹ca 20 zawodników polska reprezentacja zdoby³a a¿
33 medale, w tym 14 z³otych! Polacy
ustanowili te¿ osiem rekordów wiata.
W 1984 r. MK0L nie zgodzi³ siê na stosowanie nazwy olimpiada w odniesieniu do zawodów dla osób niepe³nosprawnych. St¹d od 1984 r. u¿ywa siê
okrelenia paraolimpiada.

F kupiê

Przys³owia
i powiedzenia
 Cnota tam za b³oto, gdzie ma wagê
z³oto.
 Gdy nierych³o liæ opada zima ostra
bywa rada.
 Gdy têga zima nastanie w pierwotka
Adwentu osiemnacie tygodni nie
spocznie ani momentu.
 Od £ucji (13 grudnia) licz 12 dni. A
w jakim po sobie toku s³onko we dnie,
pod noc gwiazdy, wiat³em tu¿ po
sobie lni, takim bêdzie miesi¹c ka¿dy, w nadchodz¹cym tobie roku.
 Zima czas ziemi na spoczynek dany.
 wiêta £ucja (13 grudnia) dnia przykróca.
 Jak przed Wili¹ z dachu ciecze, zima
d³ugo siê powlecze.
 Jeli w grudniu czêsto dmucha, to w
marcu i kwietniu plucha.
 Dobra zima, dobre lato.
 Suchy grudzieñ, sucha wiosna i suche lato.
 Póna zima d³ugo trzyma.
 Im zima tê¿sza, tym dola ciê¿sza.

Winogrona jako kosmetyki

Z wyciniêtego soku z winogron
mo¿na przyrz¹dziæ tonik. Do wyciniêtego soku (1/2 szklanki) dodajemy kilka ³y¿ek bia³ego wina i ³y¿kê miodu.
Przecieramy twarz przed na³o¿eniem makija¿u.

Srebrne sztuæce...

... talerze, dzbanuszki doskonale czyci
siê bia³kiem ubitym na sztywn¹ pianê. Po
wyschniêciu polerujemy miêkk¹ flanel¹.

Plamy

Ciemne, ale nie t³uste plamy na tapecie nale¿y przecieraæ miêkk¹ szmatk¹,
maczana w zimnym, surowym mleku.

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 ?
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Podpis: .................................................................................................................
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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!
WYDAWCA:

PATRONAT MEDIALNY:

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

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

Janusz ¯ero  w³aciciel
19-400 Olecko, ul. Gdañska 17
tel./fax (0-87) 520 40 88 (ca³¹ dobê),
tel. kom. O 602 793 432
Filie: Kowale Oleckie  tel. (087) 523-84-36;
Raczki  tel. (087) 56-85-920

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

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

(V22208)

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

(V67406)

GRÜNLAND

28
stycznia

tel. 520-23-36

(V75503)

Sztuka to kapita³.
Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

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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TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

(V64009)

Tel. (087) 520-31-32, sms 0-505-314-536
 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy na krêgle od 1200 do 2200

* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V66007
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L26005
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
L20507
* ZIELONY KOT - przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-660432-109
K23207

US£UGI

RA
TY
!

(V70404)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
K23304

ADLER

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

(V62810)

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

(V67806)

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

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

V73902

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V69805
* hurtownia odzie¿y u¿ywanej, Stary Rynek 14/16, E³k, tel.
0-87-610-45-49, 0-504-138-644
V63110
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V63609
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V73202
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L21906
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V62710
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47

JULIA  nowy sklep, ul. Targowa 12
zaprasza w godz. 900-1700
* odzie¿ * obuwie * AGD

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

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

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

(V64209)

PUB PIWNICA

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

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K22508
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L22305
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V65909
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L24302

BIURO RACHUNKOWE

(V65008)

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

* biuro rachunkowe, bieg³y rewident Danuta Jaworowska, Olecko,
ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713, 0-87-520-44-98
V75701
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79949
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V71503

V70604
V73802

ORT
- IMP
J
A
KR

(V67506)

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

Przemys³aw Atkielski

* karma dla zwierz¹t na telefon  oferuje Market Zoologiczny Niebieski, ul. Zielona 37, tel. 0-513-433-038
K21909
* kompleksowe us³ugi lubne, Foto Centrum, tel. 0-87-52014-00
K21809
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V68006
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70L21806
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V75801
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V65707
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V67816
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V65807
PRODUCENT ODZIE¯Y ROBOCZEJ; ARTYKU£Y BHP
Wykonujemy hafty, loga
Go³dapska 22, tel. (087) 520-26-31

(V64808)

PIZZA NA TELEFON

D@RKOMP

(V67906)

* Centrum  hotel  tel. 0-87-520-12-00
V76011
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-520-40-29 V69605
* 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
V76301
* Mazury  hotel, tel. 0-87-520-40-50
V76021

(V73402)

(V70504)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V65907

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V68106)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

Sklep DOM

s.c. Pl. Woln oci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2743)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!

US£UGI

%
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SPRZEDAM

* 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

K19514
K4641
K21610
L24701

* Transport, bus+przyczepka. TANIO, tel. 604-571-902. V70414

(V68206)

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

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

Za³atwiamy wszelkie formalnoci.

Firma rekomendowana przez Polsk¹ Izbê
Przedsiêbiorców Bran¿y Pogrzebowej (PIPBP)

* Mazda 121, rok 1993, tanio, tel. 0-511-112-659

 przewóz krajowy i zagraniczny
 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

(L21007)

* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-520-2314
V62910
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V75901
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.
V43323

* 0,8 ha ziemi, Mo¿ne k. Olecka, 10 drzwi bia³ych oszklonych, 2 zbiorniki na olej po 1500 litrów, komplet wypoczynkowy niemiecki, piec ¿eliwny c.o. 2 KW, wanna ¿eliwna, tel.
0-604-877-490
K24001
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24 (sklep
zoologiczny)
L21506
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L24501
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L20408
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L23404
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L22105
* dom jednorodzinny 140 m. kw., tel. 0-606-412-954
K23602
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
L21606
* Fiat 126p elx, 1998, opony zimowe, 70.000 km, tel. 0-609535-117
L22504
* KIA 2700, izoterma, 1999, tel. 0-691-407-184
K23603
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
L21406

K23901

* mieszkania trzypokojowe 63m 2, mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e,
lokale handlowo-us³ugowe. Oddanie  sierpieñ 2008.
Tel. 0-604-456-732
(V59711)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V71403)

SERWIS OGUMIENIA

WYNAJEM

* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L20009
* kupiê gara¿ po³o¿ony w okolicach ul. Zielonej. Tel. 0-501263-133
L23203
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V67616

* dom do wynajêcia lub sprzeda¿y 7 kilometrów od Olecka,
tel. 0-693-841-421
L23304
* dwa samodzielne pokoje do wynajêcia, tel. 0-87-520-36-55 L24801
* gara¿ przy ul. Zielonej do wynajêcia, tel. 0-87-520-10-10 po
18,00
K23502
* gara¿e do wynajêcia, ul. Mazurska, 25 m. kw., 50 m. kw. tel.
0-509-706-400
V73502
* lokal dla fryzjerki, kosmetyczki, tel. 0-507-077-359
L23604

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

(V63709)

Tel. 0-601-094-364

PRACA

(V75202)

* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 L20209
* poszukujê opiekunki do dziecka, tel. 0-600-855-249
* poszukujê opiekunki do dziecka, tel. 0-608-663-450 L23903
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
L20109
* zatrudniê kierowców TRANSYACHT, tel. 0-87-523-04-70 V72006
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
K23702
* zaopiekujê siê z sercem osob¹ starsz¹ lub dzieckiem. Posiadam dowiadczenie w pracy z osobami starszymi oraz
dzieæmi, tel. 0-506-675-603
L23804

Zatrudniê barmana, barmankê,
Orodek Skarpa, tel. (087) 520 18 50

* zatrudniê kierowców, Tranyacht, tel. 0-87-523-04-70

V72005

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

(K23703)

KUPIÊ

(K21410)

* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V67706

* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m.kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L22804
* siedlisko 2,8 hektara blisko Olecka, tel. 0-783-494-315 K23402
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 L21706
* s³omê w balotach z dowozem tel. 0-603-604-127, 0-89-75131-24
L23704
* sprzeda¿ hurtowa i detaliczna choinek, plantacja Babki Oleckie,
tel. 0-87-520-62-90, 0-502-655-138
V76201
* Zetor 12145 i Zetor 16145, tel. (089) 751-31-24; 0-603-604-127

* mieszkania do wynajêcia od 38 do 72 m. kw., tel. 0-604-145272
L24402
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L24901
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L22205
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L20707
* szukam gara¿u do wynajêcia w okolicach ul. Zielonej, tel.
0-501-263-133
L23004

&
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K¹cik szachowy (51) Sukces
W dniu 8 grudnia 2007r. w ZSO Wydminach przy ul. Grunwaldzkiej 94 rozegrany zosta³ VI Turniej Szachowy Juniorów O Puchar Wójta Gminy Wydminy. Prawo udzia³u w

Od lewej: Kamil Gryglas,
Marta Gryglas, Joanna Grzyb.
Olecka Halowa Liga Pi³ki No¿nej
- wyniki z 9 grudnia b.r.
· Canarinhos  Joga Bandito 0:3 (0:1);
bramki: Micha³ M³ynarczyk 3.
· Ekipa z Z. J. - Liderzy Hamasu 5:9
(1:4); bramki: Karol Ska³ka 3 i Mateusz Drozdowski  Adam Konopko 7,
Szymon Karkusz i Marcin Pietraszewski.
· Canarinhos  TSV Sk³adowa 0:9 (0:5);
bramki: Filip Judycki 3, £ukasz Senkowski 3, Dominik Ga³¹zka, Daniel Bogdanowicz i Marcin Walu.
· Joga Bandito - Liderzy Hamasu 3:2
(1:1); bramki: Kamil Pratko 2 i Artur
Æwikowski  Adam Konopko 2.
· Ekipa z Z. J. - TSV Sk³adowa 2:8
(1:4); bramki: Mateusz Drozdowski i
Micha³ Herman  £ukasz Senkowski
5, Daniel Bogdanowicz, Marcin Rudziewicz i Dominik Ga³¹zka.
· Canarinhos  Liderzy Hamasu 1:9
(1:4); bramki: Pawe³ Staszków  £ukasz Ja³owski 4, Szymin Karkusz, Piotr
Drozdowski, Marcin Wiszniewski, Grzegorz Bomber i Adam Konopko.
· Joga Bandito - Ekipa z Z. J. 10:2
(3:1); bramki: Rafa³ Koz³owski 4, Artur Æwikowski 2, Micha³ M³ynarczyk,
Kamil Pratko 2 i Ariel Tusznio  Piotr
Tryt i Micha³ Herman.
· Liderzy Hamasu - TSV Sk³adowa 3:7
(2:1); bramki: Szymon Karkusz, Marcin Pietraszewski i Adam Konopko 
Filip Judycki 2, £ukasz Senkowski 3,
Marcin Walu.

w Wydminach

zawodach mia³y juniorki i juniorzy urodzeni w 1989 r i m³odsi
po op³aceniu wpisowego. Turniej rozegrany zosta³ systemem
szwajcarskim na dystansie 9 rund tempem 15 minut dla ka¿dego zawodnika. Barwy MLKS Czarnych reprezentowali nasi
kadrowicze Marta i Kamil Gryglas oraz Joanna Grzyb. Trzeba przyznaæ, ¿e odnieli spory sukces. Marta w kategorii dziewcz¹t
do lat 18 zajê³a pierwsze miejsce. Ten sam wynik osi¹gn¹³
Kamil w kategorii ch³opców do lat 10. Natomiast Joanna Grzyb
w kategorii dziewcz¹t do lat 14 zajê³a drugie miejsce. Turniej
w Wydminach by³ przedostatni¹ imprez¹ szachow¹ zaplanowan¹ w tym roku, w którym nasi kadrowicze mogli zaprezentowaæ swoje umiejêtnoci. Za tydzieñ, 15 grudnia wybieramy
siê na kolejne zawody, tym razem do Stradun, lecz w znacznie
szerszym gronie. Mamy nadziejê, ¿e i z tego turnieju wrócimy
z medalami. Bior¹c pod uwagê powy¿sze wyniki mo¿na z
ca³¹ pewnoci¹ stwierdziæ, ¿e nasi zawodnicy maj¹ wysok¹
formê i powinni zaj¹æ czo³owe miejsca. Bêd¹ to ostatnie zawody w 2007r. W marcu nastêpnego roku odbêd¹ siê dwie
najwa¿niejsze imprezy szachowe  Fina³y Mistrzostw Polski
Juniorów, na które wybieraj¹ siê Marta i Kamil Gryglas. Do
marca nie pozosta³o ju¿ wiele czasu dlatego te¿ czeka nas
jeszcze wiele pracy, aby na tych turniejach zaprezentowaæ siê
jak najlepiej.
Marta i Czes³aw Spisak

TABELA LIGI:
1. Sk³adowa
7
15 42:25.
2. TSV Sk³adowa
6
15 41:12.
3. Joga Bandito
6
13 42:14.
4. Weteran Ol.
6
12 21:12.
5. Liderzy Hamasu
7
10 38:23.
6. Ekipa
4
10 34:12.
7. Ekipa z Z.J.
6
9 25:38.
8. Ekipa Siejnik
4
7 20:7.
9. Ró¿ni
7
6 14:72.
10. Canarinhos
6
0 7:40.
11. Rapie Team
6
0 6:30.
(Kolejno: miejsce, nazwa zespo³u, liczba

rozegranych meczy, punkty, stosunek bramek zdobytych do straconych.)
Kolejne mecze - 16.XII.2007 r.:
1. Weteran - Ekipa Siejnik, godz. 11.00
3. Ekipa - Rapid Team, godz. 11.30
4. Weteran - Ekipa Z. J., godz. 12.30
5. Ró¿ni - Ekipa Siejnik, godz. 13.00
6. Ekipa - Sk³adowa , godz. 13.30
7. Ró¿ni - Ekipa Z. J., godz. 14.00
8. Ekipa - Ekipa Siejnik, godz. 14.30.
Dodatkowe informacje oraz zdjêcia z Ligi
na naszej stronie: www.olda.dwojka.net
ben

Dru¿yna JOGA BANDITO. Od lewej: Micha³ M³ynarczyk, Tomasz Nowakowski, Kamil Pratko, Rafa³ Koz³owski, Kamil Sowa. W dolnym rzêdzie: Artur Æwikowski (kapitan zespo³u), Ariel Tusznik i Dominik Rytwiñski.

'
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Taekwondo Olimpijskie LUKS HIDORI OLECKO

4 dan Taekwondo
dla Tomasza Miszczaka

W Olsztynie 2.12.2007 odby³ siê centralny egzamin mistrzowski na stopnie
taekwondo. W egzaminie wziê³o udzia³
18 kandydatów na stopnie mistrzowski
/czarne pasy/ od 1 dana do 4. Z Olecka
na egzamin stawi³ siê Tomasz Miszczak
i jako jedyny z ca³ej stawki przyst¹pi³
do egzaminu na stopieñ 4 dan.
Komisja egzaminacyjna sk³ada³a siê
z Dariusza Nowickiego, Mariusza Burdalskiego i Dariusza Æwikliñskiego 
wszyscy oni posiadaj¹ uprawnienia do
egzaminowania nadane im przez wiato-

w¹ Federacje Taekwondo Olimpijskiego.
Egzamin zosta³ przeprowadzony zgodnie
z wymogami FT Olimpijskiego.
Uczestnicy przystêpowali do egzaminu pojedynczo i musieli wykazaæ siê
umiejêtnociami technicznymi oraz wiadomociami teoretycznymi ze znajomoci nazewnictwa technik, historii taekwondo. Trenerzy byli egzaminowani pod
kontem pedagogicznym z zakresu nauczania m³odych adeptów koreañskiej sztuki walki.
Egzaminatorzy byli bardzo wymagaj¹cy i surowi. wiadcz¹ o tym wyniki
koñcowe. Pozytywny wynik uzyska³y 4
Tomasz Miszczak podczas egzaminu

osoby /1 osoba na stopieñ 1 dan, 1 osoba
na stopieñ 2 dan, 1osoba na stopieñ 3
dan/. W czwórce równie¿ znalaz³ siê trener z Olecka, uzyskuj¹c stopieñ 4 dan.
Egzamin by³ ciê¿ki a komisja wymagaj¹ca  mówi Tomasz Miszczak. Musia³em wykazaæ siê umiejêtnociami technicznymi z ka¿dej dziedziny taekwondo.
Na pocz¹tku prezentowa³em poomse /
uk³ady formalne/ nastêpnie walkê jednego kroku. Nastêpnie nast¹pi³a prezentacja samoobrony w³asnej. Egzaminatorzy sprawdzili te¿ umiejêtnoci obrony
w sytuacjach przez nich zaaran¿owanych
w walce z trzema przeciwnikami. Kolejnym etapem by³a Kyokpa, czyli rozbicia
desek oraz walka sportowa. Na koniec
nast¹pi³a czêæ teoretyczna, w której egDariusz Nowicki  przewodnicz¹cy komisji i Tomasz Miszczak tu¿ po egzaminie.
zaminatorzy kolejno zadawali pytania. Pytania nie by³y ³atwe.
Egzamin zaliczy³em pozytywnie z najwy¿sz¹ not¹, co bar(V76401)
dzo mnie cieszy. Otrzyma³em gratulacje od ca³ej komisji.
Do egzaminu przygotowywa³em siê przez ostanie trzy lata
Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepe³nosprawnych
i
teraz
s¹ tego efekty. Zaliczy³em egzamin bardzo dobrze i
i Osób Wspieraj¹cych przy WTZ w Olecku serdecznie
jako
jeden
z nielicznych uzyska³em wynik pozytywny /cztezaprasza na spotkanie informacyjne dotycz¹ce mo¿lirech na 18 zdaj¹cych/.
woci zatrudnienia osoby niepe³nosprawnej.
Program spotkania przewiduje:
Zapraszamy do Punktu konsultacyjnego
- wyst¹pienie pracownika Powiatowego Urzêdu Pracy,
dla osób chorych psychicznie,
- wyst¹pienie p. Haliny Kasickiej  inspektor ds. zdroniepe³nosprawnych intelektualnie oraz ich rodzin
wia, rehabilitacji osób niepe³nosprawnych i pomocy
Miejsce: Warsztat Terapii Zajêciowej w Olecku,
spo³ecznej Starostwa Powiatowego w Olecku,
ul. Kopernika 6
- pokaz sprzêtu rehabilitacyjnego.
Telefon: 0 87 520 49 45; 0 665 587 611
Spotkanie odbêdzie siê dnia 14.12.2007 r. (pi¹tek)
Czynne: poniedzia³ek, roda 1500-1800  psycholog
o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Olecku przy
wtorek 1500-1800  doradca zawodowy
ul. Kopernika 6.
czwartek 1500-1800  prawnik
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia na
Projekt wspó³finansowany przez Ministerstwo Pracy
nr 087 520 49 45 lub 0 665 587 611.
i Polityki Spo³ecznej
Prezes Stowarzyszenia Marta Romotowska
(V56314)
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 282

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

Tydzieñ min¹³ a cudów nie widaæ.
Nawet niegu nie ma. S³aby ten rz¹d.
Redaktor Naczelny, w skrócie zwany dalej
RN, wyb³aga³ na mnie bym nie u¿ywa³
nazwisk w stosunku do polskich polityków. Niech pozostan¹ anonimowi w
swoich dzia³aniach... Mo¿e to i lepiej,
bo pod wieloma krokami ciê¿ko siê jest i
bêdzie podpisaæ imieniem i nazwiskiem.
Niech bêdzie, ¿e wszelkie problemy naszego kraju rozwi¹zuje bli¿ej nieokrelona grupa zwana W£ADZ¥. Ale w³adza
ma jak wiadomo swoich przywódców, a
ci przywódcy s¹ bardzo znani. I to nie
jacy nasi przy wódce, tj. PRZYWÓDCY! To dwóch liderów ugrupowañ rz¹dz¹cych: Tusk i
Pawlak. Dla u³atwienia bêdziemy
nazywaæ ten dwug³owy utwór rz¹dz¹cy: TUPA. Od
pierwszych dwóch
nazwisk w³adców. Wiadomo:
TUPA RZ¥DZI.
A co ostatnio
wymyli³a TUPA?
Oj... bardzo du¿o
ciekawych rzeczy.
Na przyk³ad TUPA
jako sprawiedliwoæ wymyli³o, ¿e
w naszym prawie
s¹ równi i równiejsi.
Sprawiedliwy
przedstawiciel
TUPy ju¿ parê miesiêcy temu stwierdzi³,
¿e na przyk³ad ³apówka dana przez lobbystê nie jest przestêpstwem szkodliwym.
Dobre! Co nie? Od tej pory ka¿dy kto
wrêcza ³apówkê mo¿e nazwaæ sam siebie lobbyst¹ i mieæ czyste sumienie, ¿e
przestêpstwa nie pope³ni³. Pamiêtajcie:
nie ³apówkarze, a lobbyci i wszystko
bêdzie OK. W ten sposób TUPA w pierwszych dniach swojego rz¹dzenia zlikwidowa³a jedn¹ z najwiêkszych bol¹czek
naszego kraju: korupcjê. Nie ma w naszym kraju korupcji, a s¹ po prostu dzia³ania
lobbystyczne. Mo¿na lobbowaæ urzêdników, lekarzy, nauczycieli itd. I nie jest
to z³e i naganne. Lobbujmy siê na wzajem. Nie wiem jak to okreliæ, ale mo¿na
mia³o powiedzieæ, ¿e od kiedy TUPA
ma takiego ministra sprawiedliwoci to
sta³ siê najprawdopodobniej jeden z zapowiadanych cudów... Nie ma korupcji!
To co w takim radzie bêdzie robi³a pani
minister TUPY od walki z korupcj¹? Zdaje

siê, ¿e kobieta bêdzie bezrobotna. I za
co teraz kupi nowy samochód? Przecie¿
stary sp³on¹³. Tak... dokona³y tego zorganizowane grupy, aby uwiarygodniæ
postawê Pani Minister TUPY do walki z
korupcj¹. Mo¿e to miesznie zabrzmi, ale
nie bardzo wierzê w mo¿liwoci pani bibliotekarki jako specjalistki do walki z
korupcj¹, przepraszam, legalnym lobbowaniem. Jak do tej pory ta Pani wykaza³a siê doæ spor¹ ignorancj¹ wobec wielu spraw, przy jednoczesnym promowaniu siebie jako ostatniej sprawiedliwej...
I to wszystko przy ca³kowitym braku
jakichkolwiek sukcesów i czêstych pomówieniach i oskar¿eniach innych przy
braku dowodów. Jest takie ludowe powiedzenie: krowa, która du¿o ryczy ma³o

mleka daje. Tu, moim zdaniem, mamy do
czynienia z identycznym przypadkiem. I
w tym wypadku nie bêdziemy mieli do
czynienia z cudem, a na si³ê robionym
rozliczeniem, którego celem jest tylko
jedno: wyeliminowaæ pewn¹ grupê ludzi
mog¹cych w przysz³oci patrzeæ na rêce
rz¹dz¹cych i ich powierników. A TUPA
musi sp³aciæ d³ug jaki zaci¹gnê³a wobec
wielkich tego wiata. Ten d³ug jest coraz
bardziej widoczny i chyba tylko naprawdê
fanatycznie wierz¹cy w cuda nie zauwa¿aj¹ tego faktu.
Ale inna sprawa. TUPA lata samolotami rejsowymi. Podobno jest taniej od
stosowania samolotów rz¹dowych. To
s¹ pozory. Ci co choæ trochê interesuj¹
siê lotnictwem wiedz¹, ¿e samoloty pu³ku oddanego do dyspozycji i obs³ugi
rz¹du, lub jak mówi¹ inni: w³adzy musz¹
lataæ by utrzymaæ stale sprawnoæ do
lotu. Taki samolot musi odbywaæ loty
na jaki odcinkach i okrelonym czasie

by czêci by³y gotowe do lotu. Ka¿dy
samolot czy mig³owiec musi lataæ by
zachowaæ sprawnoæ do lotu. Nie mog¹
staæ i czekaæ, bo nie s¹ to samochody.
Stanie samolotów w hangarach to jest
marnotrawstwo pieniêdzy. Paliwo lotnicze to najmniejszy koszt eksploatacji
samolotu. Wiêc mowa o oszczêdnociach
rz¹du dlatego, ¿e nie lata samolotami
rz¹dowymi jest klasycznym humbugiem:
wprowadzeniem ma³ych ludzi w b³¹d. To
tylko mydlenie oczu. Kiedy TUPA podró¿uje samolotami z maluczkimi to rz¹dowe Jaki, Tupolewy, Mile i Belle i tak
musz¹ swoje wylataæ. Sprawnoæ samolotu ocenia siê po tym jak lata, a nie
stoi na lotnisku. Doprowadzenie samolotu do lotu po kilku lub kilkunastu dniach
postoju wygl¹da jak generalny remont z przegl¹dem do ostatniej
rubki. To nie jest bezp³atne czy nawet bardzo
tanie. Czyli wychodzi na
to, ¿e pozorna oszczêdnoæ TUPY na lataniu
to zwyk³y blef medialny. Po prostu do kosztów eksploatacji samolotów rz¹dowych, które i tak musz¹ lataæ, dochodz¹ jeszcze koszty
op³at za przeloty samolotami rejsowymi. Zawsze
trzeba ka¿demu problemowi przyjrzeæ siê z
dwóch stron. Wtedy
³atwiej i prociej zauwa¿yæ czy jestemy robieni w konia czy nie. Czasem pozorna
oszczêdnoæ mo¿e wyjæ nam bokiem.
Tak jak zakup tanich butów. Owszem,
tanie, ³adne i dobre, ale rozpadaj¹ siê
po 2-3 tygodniach i trzeba kupiæ kolejne... A po nich nastêpne. I przychodzi
taki moment na zastanowienie siê: trzeba by³o kupiæ dro¿sze i starczy³yby na
d³u¿ej oraz by³oby oszczêdniej.
A wracaj¹c do rzeczywistoci pozarz¹dowej. Za kilkanacie dni mamy Wigiliê, czas gadaj¹cych karpi. Mo¿e wreszcie
zobaczymy pierwsze cuda. Choæ ja osobicie jestem bardzo sceptyczny widz¹c
to, co siê dzieje. Po co by³o zmieniaæ
rz¹d, skoro i tak ten dzisiejszy robi to
samo co ten stary? I kto tu jeszcze bêdzie
stara³ siê wmawiaæ, ¿e nie chodzi³o tu o
nic innego jak tylko o w³adzê i wp³ywy?
Jeli kto w to wierzy, to gratulujê naiwnoci.
Do nastêpnego razu.
PAC

