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Mi³oæ jest odpowiedzi¹, ale gdy
na ni¹ czekasz, seks zadaje ci sensownych pytañ.
Woody Allen

Tablice
og³oszeniowe

Od 14 lutego br. firma Best-studio
reklamy z Olecka zarz¹dza tablicami i
s³upami og³oszeniowymi bêd¹cymi w³asnoci¹ gminy Olecko. Jednostki tut.
urzêdu miejskiego mog¹ nieodp³atnie
zamieszczaæ swoje og³oszenia i plakaty.
Mieszkañcy nie zap³ac¹ za og³oszenia
drobne. Wszelkie komercyjne og³oszenia bêd¹ odp³atne. W ci¹gu roku firma
ma obowi¹zek wymiany jednej tablicy
informacyjnej.
Best- studio reklamy z³o¿y³o do tut.
urzêdu ofertê dzier¿awy tablic i s³upów
og³oszeniowych. Burmistrz postanowi³
przekazaæ zarz¹dzanie w prywatne rêce,
bowiem od lat trawa dyskusja nad jakoci¹ i nadzorem nad tym mieniem.

Gmina wygra³a
sprawê w NSA

Naczelny S¹d Administracyjny orzek³,
¿e podatek VAT, który gmina p³aci³a od
tzw. umów o u¿ytkowanie wieczyste, a
podpisanych przed wejciem Polski do Unii,
jest naliczany niezasadnie. Prawo bowiem
nie mo¿e dzia³aæ wstecz, a umowy podpisane z dzier¿awcami gruntu przed 1 maja
2004 roku nie mog¹ byæ negocjowane. Gmina
z tego powodu straci³a oko³o 100.000 z³otych. Teraz po uzyskaniu uzasadnienia
wyroku wyst¹pi do Urzêdu Skarbowego
o zwrot podatku. Mo¿liwe jest te¿, ¿e do
kwoty tej zostan¹ naliczone odsetki.
Jest to druga korzystnie rozpatrzona
przez NSA sprawa tego typu. Otwiera
ona furtkê dla innych gmin o staranie
siê o zwrot nadp³aconego podatku.

Zatrudnimy
handlowców i sprzedawców

Szko³a Spo³eczna mieszcz¹ca siê przy ulicy M³ynowej jest jedyn¹, wyj¹tkow¹ placówk¹ w naszym miecie i regionie. Stale siê doskonalimy dla dobra naszych
uczniów i dbamy, aby nasza szko³a
by³a coraz lepsza.
W chwili obecnej prowadzimy
wstêpne zapisy na rok szkolny 2007/
2008 do klas pierwszych szko³y podstawowej, gimnazjum oraz liceum.
O ofercie Szko³y Spo³ecznej czytaj na stronie 6.
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Olecko, Aleje Lipowe 1B
Tel. (087) 520 36 92

Szko³a
wolna
od narkotyków

Cena 1,40 z³
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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród
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Informacji udzieli³a
stra¿ak Katarzyna Jegliñska

Makabryczne odkrycie
15 lutego oko³o po³udnia policjanci
znaleli w Krupinie zamarzniête zw³oki dwojga ludzi. Do tego makabrycznego odkrycia
dosz³o podczas rutynowego dorêczania
wezwania na przes³uchanie.
Tego samego dnia ustalono, ¿e denatami s¹ piêædziesiêciodziewiêcioletnia
Jadwiga D. oraz jej dwudziestodziewiêcioletni syn Andrzej.
Zw³oki le¿a³y co najmniej kilka dni
pod warstw¹ niegu na podwórzu obok
budynku mieszkalno-gospodarczego, w
którym zmarli mieszkali. Sekcja przeprowadzona 16 lutego wstêpnie wykluczy³a
dzia³anie osób trzecich.
Za przyczynê zgonu uznano wych³odzenie organizmu. Stwierdzono te¿, ¿e
osoby te spo¿ywa³y wczeniej alkohol.
Prokuratura wszczê³a ledztwo w tej
sprawie.

 13 lutego oko³o 21.30 policjanci zatrzymali
na placu Wolnoci fiata 126p. Okaza³o siê, ¿e kieruj¹cy nim trzydziestojednoletni Krzysztof K. Mia³ we krwi 0,8
promila alkoholu.
 15 lutego oko³o 1.50 zatrzymano na
osiedlu Siejnik do kontroli Deewoo
Espero. Kieruj¹cy nim dwudziestojednoletni Kamil B. Mia³ we krwi 0,6 promila alkoholu. 18 lutego tego samego
kierowcê zatrzymano po raz drugi. Tym
razem pól godziny po pó³nocy spowodowa³ on kolizjê w Dworku Mazurskim, gdzie uszkodzi³ dwa samochody
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i nastêpnie uciek³ z miejsca zdarzenia.
Zosta³ zatrzymany przez policjê po
dwóch godzinach na ul. Mazurskiej.
Kierowcê zatrzymano w areszcie. Oprócz
jazdy po spo¿yciu alkoholu bêdzie
równie¿ odpowiada³ za jazdê bez uprawnieñ i ucieczkê z miejsca kolizji.
 16 lutego oko³o 18.10 zatrzymano w
Sedrankach czterdziestodwuletniego Miros³awa K. Kierowa³ on Oplem maj¹c
we krwi 3,1 promila alkoholu.
 17 lutego 50 minut po pó³nocy policjanci zatrzymali na ul. Partyzantów Fiata
CC. Kieruj¹cy nim trzydziestojednoletni
Miros³aw D. Mia³ we krwi 1,1 promila
alkoholu.

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:
 Nina Centkiewicz
 Krystyna Ko³odziejska
 Ryszard Marciniak
 Ewelina Noskowska
 Katarzyna Zackiewicz
 Jan ¯arnowski
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate, plac Wolnoci 22
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Drogeria Natura, plac Wolnoci 11
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Las i Ogród, ul. Wojska Polskiego 16 (rampa PKP)

Przepraszamy Pana Krzysztofa Zaniewskiego, autora zdjêæ z
VI Halowych Mistrzostw Powiatu Olekciego Szkó³ Podstawowych w LA, za brak podpisu Jego imieniem i nazwiskiem
fotografii zamieszczonych w numerze 7(476) jako ich autora.

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

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

HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW
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 28 stycznia o 8.00 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Kukowie skutki kolizji
drogowej.
 28 stycznia o 15.40 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ zadymienie z domu przy
ul. Nocznickiego.
 29 stycznia o 7.28 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z jedni placu Wolnoci
tarasuj¹cy j¹ samochód ciê¿arowy.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin
 29 stycznia o 7.28 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ tarasuj¹c¹ jezdniê placu
Wolnoci ciê¿arówkê.
 29 stycznia o 14.25 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ sople z budynku przy ul..
Go³dapskiej.
 30 stycznia o 9.16 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ sople z budynku przy ul..
Przemys³owej.
 30 stycznia o 10.20 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Nocznickiego po¿ar
pojemnika na makulaturê.
 30 stycznia o 19.08 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w domu przy ul. Kolejowej
po¿ar sadzy w kominie.
 30 stycznia o 19.37 jeden zastêp JRG
PSP wyjecha³ do fa³szywego alarmu.
 31 stycznia o 8.23 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ czapy nie¿ne z domu
w wiêtajnie.
 31 stycznia o 10.06 jeden zastêp OSP
wiêtajno wyci¹ga³ w Mazurach autobus szkolny z zaspy.

PIJANI KIEROWCY

(V2605)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
Dziêkujemy wszystkim, którzy byli z nami w trudnych
chwilach, okazuj¹c wiele serca i ¿yczliwoci.
Za pamiêæ i wsparcie oraz udzia³ w ostatniej drodze

.P. Zbigniewa Mieszuka

serdeczne podziêkowania sk³ada ¿ona z rodzin¹

Burmistrz w Warszawie

15 lutego Burmistrz Wac³aw Olszewski przebywa³ w Ministerstwie Kultury.
Prowadzi³ rozmowy dotycz¹ce pozyskania pieniêdzy na imprezy kulturalne.
Dotyczy³o to bie¿¹cego roku. Okaza³o siê,
¿e jest mo¿liwoæ pozyskania funduszy
na takie przedsiêwziêcia jak: Przystanek
Olecko, Fiesta Borealis, Mazurskie Spotkania z Folklorem i Sztama. Starania o
przydzielenie tych pieniêdzy rozpocznie
ROK Mazury Garbate, pisz¹c wnioski,
które nale¿y sk³adaæ do 10 kwietnia.

Burmistrz odwiedzi³ równie¿ stoisko
Delphia Yachts na wystawie EXPO 2007
¯agle, Woda Wiatr. Olecka stocznia
jest wyró¿niaj¹cym siê na rynku polskim
zak³adem tego typu. Bardzo pozytywn¹
opiniê o jej ofercie przedstawionej na
targach wyda³ znawca tematu, redaktor
pisma ¯agle, Jerzy Iwaszkiewicz.
O wystawie i udziale w niej Delphi
uka¿e siê w najnowszym wydaniu ¯agli du¿y artyku³.
m

Otwarte Drzwi poszukuj¹ magazynu na dary
Prezes stowarzyszenia Otwarte Drzwi w
Olecku Wojciech Bojar poprosi³ komisjê
zdrowia, bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego RM Olecko o pomoc w znalezieniu miejsca na sk³adowanie darów dla
osób potrzebuj¹cych.
- Nasza powierzchnia magazynowa jest
zbyt ma³a, aby pomieciæ wszystkie dary

 20-25.02.2007r.,
ul. Sk³adowa 6
 26.02.- 04.03.2007r.,
ul. Zielona 35

POSE£ PRAWA I SPRAWIEDLIWOCI
TADEUSZ PLAWGO
(cz³onek sejmowej komisji polityki spo³ecznej i komisji zdrowia)
zaprasza mieszkañców powiatu oleckiego na swój dy¿ur do
Biura Poselskiego PiS-u przy ul. Wojska Polskiego 12 w
dn. 22 lutego (czwartek) od godz. 14.

Przypominamy, ¿e biuro to jest czynne
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8-12,
tel. (0-87) 520-40-97

MARKET
BUDOWLANY
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Ca³odobowe
dy¿ury
aptek

w postaci mebli, odzie¿y czy sprzêtu AGD
i RTV, który powinien trafiæ do osób
ubogich  poinformowa³ komisjê.
Cz³onek komisji radny Marian Prusko zaproponowa³, aby poprosiæ o pomoc w³aciciela firmy Ortus, która dysponuje
du¿¹ powierzchni¹ magazynow¹ w swoich obiektach przy ul. Mazurskiej. (jod)

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
11,75 z³  klej
do glazury
WEBER ZP412

Narkotyki

W nocy z 17 na 18 lutego patrol policji podczas rutynowego legitymowania
dwudziestoletniego Emila S. znalaz³ marihuanê (0,412 grama). M³odzieniec zosta³ zatrzymany w areszcie. Grozi mu kara
do trzech lat pozbawienia wolnoci.

Uwaga

Informujemy, ¿e w wypadku poszukiwania sprawców st³uczek, którzy uciekli z miejsca zdarzenia, og³oszenia bêdziemy publikowali bezp³atnie.
Tel. 0-601-152-454.

!
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OLECKI TERMINARZ

wystawy sta³e
8.00  15.00  Wystawa fotografii Stanis³awa Wosia, Galeria sztuki prawdziwej
im. A. Legusa, plac Wolnoci
20 lutego (wtorek)
10.00  I halowa Feryjna Liga Siatkówki
4-osobowej, hala LO, ul. Kociuszki.
11.00  otwarte zajêcia teatralne i taneczne
dla dzieci ROK MG (ferie zimowe)
12.00  zajêcia plastyczne, muzyczne 
ROK MG (ferie zimowe)
21 lutego (roda)
10.00  I halowa Feryjna Liga Siatkówki
4-osobowej, hala LO, ul. Kociuszki.
10.00  Epoka lodowcowa II - Odwil¿ 
film, kino (ferie zimowe)
10.00  przetarg ograniczony uprawniaj¹cy do kupna lokalu spó³dzielczego
(informacja TO 7/475, s. 5)
11.00  otwarte zajêcia teatralne i taneczne
dla dzieci ROK MG (ferie zimowe)
12.00  zajêcia plastyczne, muzyczne 
ROK MG (ferie zimowe)
13.00  posiedzenie powiatowej Komisji
Zdrowia Owiaty i Bezpieczeñstwa, Starostwo, ul. Kolejowa
22 lutego (czwartek)
10.00  spektakl teatralny  sala widowiskowa ROK MG (ferie zimowe)
11.00  otwarte zajêcia teatralne i taneczne
dla dzieci ROK MG (ferie zimowe)
12.00  zajêcia plastyczne, muzyczne 
ROK MG (ferie zimowe)
12.00  posiedzenie powiatowej Komisji
Bud¿etu Finansów i Gospodarki, Starostwo, ul. Kolejowa
23 lutego (pi¹tek)
10.00  Lassie  film, kino (ferie zimowe)
12.00  spektakl teatralny  sala widowiskowa ROK MG (ferie zimowe)
17.00  Jasne b³êkitne okna  film, kino
19.00  9 kompania  film, kino
24 lutego (sobota)
17.00  Jasne b³êkitne okna  film, kino
19.00  9 kompania  film, kino
25 lutego (niedziela)
17.00  Jasne b³êkitne okna  film, kino
19.00  9 kompania  film, kino
25 lutego (niedziela)
9.00  turniej tenisa ziemnego w grze
pojedyñczej i podwójnej o Puchar Szko³y Tenisa Ziemnego SMECZ  Zespó³ Szkó³ Technicznych w Olecku
28 lutego (roda)
10.00  eliminacje Gratki dla nastolatka
14.00  Sesja rady Powiatu, Starostwo,
ul. Kolejowa
1 marca (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Kolejowa 32,
(Starostwo)
9,00  mija termin sk³adania ofert na remonty dachów og³oszony przez SM
(informacja TO7/476, s. 13)

"
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Sesja Rady Miejskiej
Zapraszam do udzia³u w V Sesji Rady Miejskiej w Olecku, która
odbêdzie siê w dniu 23 lutego 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 miêdzy sesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej o dzia³aniach
podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Analiza i ocena bezpieczeñstwa w szko³ach.
6. Bezpieczeñstwo w miecie i gminie Olecko oraz w placówkach owiatowych.
7. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
8 Wnioski radnych i Komisji Rady.
9. Uwagi i wnioski So³tysów i Przewodnicz¹cych Rad Osiedli
dotycz¹ce projektów uchwa³.
10. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) udzielenia dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu,
b) udzielenia dotacji celowej Samorz¹dowi Województwa Warmiñsko-Mazurskiego,
c) okrelenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z
mieszkañcami Gminy Olecko,
d) zmieniaj¹ca uchwa³ê nr XXX230 05 Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia stawek za
l kilometr podró¿y s³u¿bowej radnego pojazdem samochodowym nie bêd¹cym w³asnoci¹ gminy,
e) zmieniaj¹ca uchwa³ê nr XXVIII, 203/04 Rady Miejskiej w
Olecku z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie powo³ania
Oleckiej Rady M³odzie¿owej,
f) uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2007,
g) nadania nazw ulic w miecie Olecko,
h) uchylenia uchwa³y nr XXXI, 204/97 Rady Miejskiej w
Olecku z dnia 14 marca 1997 r. w sprawie zmiany nazw
miejscowoci na terenie Gminy Olecko.
i) ustalenia wysokoci stawek op³at za zajêcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie zwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg,
j) ustalenia górnych stawek op³at za us³ugi odbierania odpadów komunalnych oraz opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych,
k) dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
l) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wysokoci i warunków wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
³) zmieniaj¹ca uchwa³ê nr III /19 /06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie przyjêcia Gmin-

nego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Olecko na rok 2007,
m) poboru op³aty skarbowej w drodze inkasa,
n) uchylenia uchwa³y nr XI JX/ 391/06 Rady Miejskiej w
Olecku z dnia 25 padziernika 2006 r u sprawie op³aty administracyjnej w 2007 r.
o) przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany Studium uwarunkowañ kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko,
p) przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany czêci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystyczno-wypoczynkowych nad jeziorem Oleckie Wielkie,
r) zmiany bud¿etu gminy na 2007 rok.
11. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy .
12. Zamkniêcie obrad sesji.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Karol Sobczak

Pierwsza wizyta nowego
pos³a PiS-u w Olecku

Pose³ Prawa i Sprawiedliwoci z Olsztyna Tadeusz Plawgo  cz³onek sejmowej komisji polityki spo³ecznej oraz komisji zdrowia, który obj¹³ 5 grudnia ub.r. mandat po b. pole
Adamie Janie Puza z E³ku, przyje¿d¿a 22 lutego (czwartek) z
pierwsz¹ wizyt¹ poselsk¹ do Olecka. O godz. 12. spotka siê z
cz³onkami i sympatykami Prawa i Sprawiedliwoci w Biurze
Poselsko-Senatorskim przy ul. Wojska Polskiego 12. O godz.
13. w Urzêdzie Miejskim o sytuacji w polskiej i oleckiej s³u¿bie zdrowia bêdzie rozmawia³ z w³adzami gminy i powiatu 
Burmistrzem Olecka Wac³awem Olszewskim i Starost¹ Stanis³awem Ramotowskim, prezesem spó³ki Olmedica Katarzyn¹ Mróz oraz prezesem spó³ki Eskulap Alicj¹ Gadomsk¹. Pose³ PiS-u odwiedzi tak¿e szpital powiatowy w Olecku,
a od godz. 14. bêdzie przyjmowa³ wyborców na dy¿urze poselskim w swoim biurze przy ul. Wojska Polskiego 12 (tel.
0-87 520-40-97), które jest czynne od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 8-12.
Dariusz Josiewicz

Jerzy Kisielewski...

bêdzie czynnie uczestniczy³ w imprezach kulturalnych podczas
Przystanku Olecko. Burmistrz ustali³ ramowy program tej wspó³pracy.

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewskip

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczêcie
www.olecko.prawojazdy.com.pl kursu

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

Codziennie w godz. 800-1800

GRÜNLAND

lutego

tel. 520-23-36

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V2705)

Orodek czynny:
(V78554)

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz
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Consensus
w sprawie
odpadów

Fot. Alicja Mieszuk

16 lutego w urzêdzie Miejskim odby³y siê konsultacje w sprawie tworzenia sieci zak³adów zagospodarowania
odpadów. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele powiatu go³dapskiego,
oleckiego, e³ckiego, E³ku, gminy e³ckiej,
go³dapskiej, Kowal Oleckich, wiêtajna,
Wieliczek, Kalinowa, Prostek, Starych Juch,
Bia³ej Piskiej, Dubeninek. W konsultacjach wziêli równie¿ udzia³ przedstawiciele Zwi¹zku Miêdzygminnego Gospodarka Komunalna oraz administratorzy
sk³adowisk.

Wojewódzka koncepcja Rejonów Gospodarki Odpadami, jak stwierdzono podczas spotkania, w innych regionach napotyka³a na spory administracyjne. W Olecku podczas
spotkania nie by³o ¿adnych propozycji zmian terytorialnych. Wojewódzka koncepcja podzia³u wykazuje osiem

zwi¹zków gmin, z których ka¿dy musi
mieæ co najmniej 150 tysiêcy mieszkañców. W wypadku naszego jest to liczba 158 tysiêcy.
Goci przywita³ gospodarz spotkania Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski. Obradom przewodniczy³ cz³onek zarz¹du województwa warmiñsko-mazurskiego Jaros³aw S³oma. G³os zabierali Teresa Witkowska z Urzêdu Marsza³kowskiego,
Adam Palczewski - przewodnicz¹cy Zwi¹zku Miêdzygminnego Gospodarka Komunalna Gmin E³ckich, Bogdan Meina dyrektor Departamentu Ochrony rodowiska Urzêdu Marsza³kowskiego oraz
wójtowie i burmistrzowie z zaproszeni na
obrady.
W wyniku porozumienia i braku punktów spornych obrady w pewnym momencie zesz³y na temat z³ego stanu dróg
w województwie. Zebrani podtrzymali opiniê Jaros³awa S³omy, ¿e granica Unii, jeli
chodzi o drogi, koñczy siê na granicy
województwa mazowieckiego. Z relacji przedstawionej podczas obrad wynika równie¿, ¿e inicjatywy podwy¿szenia jakoci dróg zosta³y przez rz¹d definitywnie odrzucone. Pomimo
wiêc nap³ywu unijnych funduszy na tego typu przedsiêwziêcia nie mamy szans na poprawê warunków komunikacyjnych
w województwie.

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Promocja bojlerów
GALMET
 do 15% rabatu

(V2805)

(V8502)

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

$
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Nowa przychodnia bli¿ej pacjentów
Komisja zdrowia nie chce finansowaæ projektu burmistrza
16 lutego br. komisja zdrowia, bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego jednog³onie odrzuci³a zmianê w bud¿ecie
gminy na ten rok, gdzie Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski wpisa³ kwotê 5
tys. z³ na wykonanie projektu budowy
nowej przychodni zdrowia przy dworcu
PKP w Olecku.
- Musimy przede wszystkim zadbaæ
o interes pacjenta, ta przychodnia ma
s³u¿yæ pacjentom, a nie lekarzom rodzinnym. Gdyby wyremontowaæ i zaadaptowaæ stare skrzyd³o szpitala, pacjent
mia³by komfortowe warunki do leczenia  przekonywa³ cz³onków komisji i
urzêdników radny Jan Fabczak, lekarz-

pulmonolog.  Przecie¿ dobrze wiemy,
w jakiej ciasnocie s¹ przyjmowani pacjenci przy ul. 11 Listopada. W nowym
miejscu lepsze warunki mieliby zarówno lekarze rodzinni, jak i ich pacjenci.
Komisja zdrowia popiera
projekt radnego Fabczaka
Jego koncepcja spodoba³a siê cz³onkom komisji, którzy chc¹ tak¿e zapoznaæ
siê z minusami takiego rozwi¹zania, przedstawionymi przez specjalistów.
- Czy pañstwo nie chcieliby, tak¿e
jako pacjenci, byæ za³atwieni w jednym
miejscu przez lekarza rodzinnego, który móg³by skierowaæ was zaraz obok
do specjalisty czy na badania diagnostyczne  doda³ radny Fabczak.

Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Olecku,

(K4101)

ul. Zyndrama 4, 19 - 400 Olecko
og³asza przetarg nieograniczony ofertowy, pisemny na wykonanie docieplenia
cian zewnêtrznych, systemem bezspoinowym, budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, po³o¿onych w Olecku przy: Os. Nad Leg¹ 7, Cicha 2, Cicha 4, Os.
Siejnik 3, Os. Siejnik 8,
Termin sk³adania ofert up³ywa dnia 08.03.2007. Oferty nale¿y z³o¿yæ w sekretariacie Spó³dzielni Mieszkaniowej przy ul. Zyndrama 4, do godziny 9:00.
Otwarcie ofert nast¹pi dn. 08.03.2007 r. o godz.l0:00 w biurze SM przy ul.
Nocznickiego 2, piêtro III, pokój nr 2.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w biurze Spó³dzielni ul. Nocznickiego
2, III piêtro, pokój nr 2, w godz. 7:00-15:00, nr telefonu (0...87 520 30 67)
Zastrzega siê prawo do oraz uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyny
i bez winy ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej w Olecku

Szko³a wolna od narkotyków

Zespó³ Szkó³ Spo³ecznych to równie¿ szereg zajêæ pozalekcyjnych i codziennie otwarta wietlica. W szkole dzia³a szereg kó³ zainteresowañ w zale¿noci od zapotrzebowania na nie uczniów.
Nauka to nie tylko obowi¹zkowy program szkolny, ale
równie¿ rozszerzony indywidualnie dla ka¿dego ucznia program
dodatkowy: zajêcia fakultatywne z historii sztuki, nauki o literaturze, ekologii, ekonomi, jêzyków obcych.
Uczniowie Zespo³u Szkó³ corocznie na sprawdzianach koñcowych otrzymywali
oceny punktowe znacznie przewy¿szaj¹ce redni¹ ocen w kraju i województwie.
Szko³a by³a, jest i bêdzie wolna od narkotyków. Surowe przepisy w tym zakresie zmuszaj¹ radê pedagogiczn¹ do relegowania takiego ucznia z naszej szko³y.
Ju¿ wiosn¹ tego roku wyruszymy na wycieczki edukacyjne. Ka¿da klasa opracuje swój plan, którego efekty obejrzymy na nowych stronach internetowych Szko³y.
Szko³a STO nie funkcjonuje w izolacji od rodowiska lokalnego. Prowadzimy
cis³¹ wspó³pracê z ró¿norodnymi instytucjami, szko³ami publicznymi, dziêki którym uczniowie bior¹ udzia³ w konkursach i imprezach.
W Zespole Szkó³ STO prowadzimy równie¿ sami szereg imprez o znaczeniu
lokalnym i ogólnopolskim. Spotkania Teatralne Melpomena to przegl¹d teatrów
dzieciêcych i m³odzie¿owych z terenu ca³ego kraju. Festiwal ten zdoby³ wielkie
uznanie i corocznie kilkanacie zespo³ów teatralnych z terenu ca³ej Polski bierze w
nim udzia³. Od kilku lat zapraszamy równie¿ teatry z powiatu oleckiego.
Informacja: tel. 0 87 520 24 18 lub osobicie ul. M³ynowa 8

Zastêpca Burmistrza Olecka Henryk
Trznadel przyzna³, ¿e wy¿sze koszty,
zwi¹zane z remontem i adaptacj¹ starego
skrzyd³a szpitala nie oznaczaj¹ wcale, ¿e
jest to gorsze rozwi¹zanie dla gminy.
Byæ mo¿e, ¿e ju¿ na sesji RM w pi¹tek, 23 lutego, radni lokalni zawnioskuj¹
o skierowanie tej sprawy do konsultacji
spo³ecznej. Pozwoli na to uchwalana na
tym samym posiedzeniu odpowiednia
uchwa³a.
- Jeli zorganizujemy now¹ przychodniê z trosk¹ o naszych pacjentów, na
pewno jeszcze przez wiele lat nasi wyborcy bêd¹ nam za to wdziêczni  koñczy radny J. Fabczak.
Szef komisji radny Jaros³aw Bagieñski przedstawi stanowisko komisji na
pocz¹tku sesji, jeszcze przed g³osowaniem projektu uchwa³y o zmianach w
bud¿ecie gminy.
(De Jester)

Mieszkañcy Imionek
Stacji PKP zamieszkaj¹ w... Olecku

Zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra
spraw wewnêtrznych i administracji nale¿y zweryfikowaæ oznaczenia budynków.
Dlatego te¿ Urz¹d Miejski wyst¹pi³ do
radnych z gminy Olecko o podjêcie uchwa³y w sprawie mieszkañców z Imionek Stacji
PKP (w granicach miasta), gdzie mieszka obecnie 18 osób.
- Proponujemy, aby nazwaæ to miejsce Szos¹ do Krupina  poinformowa³a
radnych kierownik Barbara Jankowska.
Koszty zwi¹zane ze zmian¹ dokumentów pokryje Urz¹d Miejski.
Na sesji 23 lutego br. radni podejm¹
te¿ uchwa³y o przed³u¿eniu dwóch oleckich ulic: 11 Listopada i Lenej.
(jod)

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

Redakcja

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

w godzinach 12 00-1700
(we wtorek nieczynna)

%
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Wybory so³tysów trwaj¹

Honorata Jasiñska
Marcin Sojko
Andrzej Nowak
Ryszard Makarewicz
Karol Skrocki
Halina Bielecka
Janina W³odarska
Remigiusz Arciszewski

Rosochackie
Sedranki
lepie
widry
Szczecinki
Zabielne
Zajdy
Zatyki

Od 12 lutego br. rozpoczê³y siê wybory so³tysów. Znamy
ju¿ 26 przedstawicieli so³ectw. Do dwunastego marca br. powinny
siê zakoñczyæ wybory we wszystkich gminnych so³ectwach.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem w ci¹gu trzech miesiêcy od wyboru nowej rady koñczy siê kadencja so³tysów. 12
lutego br. z mocy prawa wygas³a ich funkcja. Gmina ma 30
dni na wybór nowych przedstawicieli so³ectw, co te¿ czyni.
Imiê i nazwisko so³tysa
Nazwa so³ectwa
Jacek Szwarc
Babki G¹seckie
Józef Milewski
Babki Oleckie
LEPIEJ HARCERZOWI NI¯ FISKUSOWI
Edward Grabek
Borawskie
Twój 1% naprawdê dobrze zaprocentuje, poniewa¿:
Romuald Wróblewski
Borawskie Ma³e - ZHP jest najwiêkszym stowarzyszeniem wychowawczym w Polsce
- ZHP uczy jak byæ po¿ytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym
Stanis³aw Bielecki
Dobki
- ZHP zrzesza i obejmuje opiek¹ ponad 130 tys. dzieci i m³odzie¿y
Agnieszka S³owikowska
Du³y
- ZHP to organizacja o niemal 100-letniej tradycji
Gra¿yna Wasilewska
Dziêgiele
- ZHP to stra¿nik tradycyjnych wartoci
Franciszek Sad³owski
G¹ski
- ZHP to nowoczesny program
Wies³aw Pucyk
Gordejki
- ZHP to inwestycja w dzieci Twoje, Twoich bliskich i znajomych
Krzysztof Roga³o
Jaki
Aby przekazaæ 1% swojego podatku organizacji po¿ytku puRenieusz Kowalewski
Judziki
blicznego dokonaj odpowiedniej adnotacji w swym zeznaniu podatTeresa Michniewicz
Kijewo
kowym PIT i przeka¿ deklarowana kwotê na konto:
Antoni Rydzewski
Kukowo
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Olecku nr konta
32 9339 0006 0000 0007 8911 0001 z dopiskiem dla Hufca Olecko 1%
Stanis³aw Ciechanowicz
Lenarty
podatku, zgodnie z art. 27 Ustawy.
Andrzej Dzikielewski
£êgowo
Nic nie tracicie, bo wp³acon¹ kwotê Urz¹d Skarbowy zwróci.
Joanna Jurewicz
Mo¿ne
Z harcerskim pozdrowieniem. Czuwaj!
Mieczys³aw Sofiñski
Plewki
Oleccy harcerze
(L3301)
Walerian Wierzbiñski
Raczki Wielkie
OG£OSZENIE O PRZETARGU
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Olecku og³asza przetarg  dwuetapowy na wynajem pomieszczenia na k¹pielisku miejskim
Skocznia z przeznaczeniem na dzia³alnoæ gastronomiczn¹ sezonow¹ (od maja do padziernika).
I. Etap pierwszy przetargu do 30.04.2007.
Oferenci przedstawiaj¹ ofertê cenow¹ oraz koncepcjê zagospodarowania i sposób prowadzenia dzia³alnoci na w/w obiekcie.
1. W koncepcji winno znaleæ siê:
- oferowana cena dzier¿awy za rok dzier¿awienia pomieszczenia
- godziny otwarcia obiektu
- zakres prowadzonej gastronomii
- dodatkowe atrakcje w wynajmowanym obiekcie i prowadzonej
dzia³alnoci
- sposób utrzymania czystoci w obiekcie i na pla¿y
- dowiadczenie w dotychczasowej dzia³alnoci w zakresie dzia³alnoci gastronomicznej
- zawiadczenie o niezaleganiu w ZUS oraz podatków i op³at na
rzecz Urzêdu Skarbowego i
Gminy
- aktualny wpis do ewidencji prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
- pokwitowanie wp³aty wadium
Oferenci winni dostarczyæ powy¿sze dane w zamkniêtych
kopertach do biura MOSiR osobicie lub poczt¹ na adres: 19-400
Olecko, ul. Park 1 do dnia 30.04.2007. do godz. 15.00.. Decyduje

data wp³ywu do biura MOSiR. Na kopercie nale¿y napisaæ:
NIE OTWIERAÆ. PRZETARG. BUFET SKOCZNIA.
Otwarcie kopert z ofertami nast¹pi 4.05.2007. o godz. 10.00.
w biurze MOSiR.
2. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie przez
oferentów wadium w wysokoci 20 % ceny wywo³awczej na
konto MOSiR 
PKO BP S.A. Olecko nr 29 1020 4724 0000 3702 0007 5069
II. Etap drugi przetargu
Wybrani oferenci zostan¹ zaproszeni odrêbnymi pismami do
II etapu do biura MOSiR.
Umowa dzier¿awy podpisana zostanie w terminie 7 dni od
rozstrzygniêcia przetargu.
Oferenci, których oferty nie zosta³y przyjête otrzymaj¹ zwrot
wadium w terminie 3 dni od rozstrzygniêcia przetargu na wskazane konto.
Wadium oferenta, z którym zostanie podpisana umowa , pozostaje jako kaucja zabezpieczaj¹ca i zostanie rozliczona w dniu
opró¿nienia lokalu.
W przypadku odst¹pienia od podpisania umowy przez osobê
wy³onion¹ w przetargu wadium przepada na rzecz MOSiR Olecko.
Przedmiotem przetargu bêdzie dzier¿awa na okres trzech sezonów od 15.05.2007. do 30.09.2009
Cenê wywo³awcz¹ ustala siê na 6 900 (s³ownie: szeæ tysiêcy dziewiêæset z³otych) za rok.
Olecko, 13.02.2007.

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V4304)

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

&
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P³oæ. To najpopularniejsza ryba naszych jezior. Mo¿na j¹ z³owiæ wszêdzie i
na wszelkie sposoby. Uwielbiam ³owiæ
p³otki, a moim ulubionym sposobem na
p³oæ z przerêbla jest tradycyjna sp³awikówka.

Zgadnij gdzie jestem?

Aby skutecznie ³owiæ p³otki, najpierw
nale¿y ustaliæ miejsca jej przebywania.
Mimo ogromnej wszêdobylskoci, zlokalizowanie, szczególnie wypasionej,
najbardziej interesuj¹cej nas p³oci, nie
jest wcale ³atwe. Najczêciej trafiamy na
p³otkê ma³¹, b¹d redni¹. Ale gdy ju¿
na nie trafimy, nasze podrêczne wiaderko szybciutko zape³ni siê licznymi p³oteczkami, doskonale komponuj¹cymi siê
np. z octem i cebulk¹. Aby szybko zlokalizowaæ ¿eruj¹ce p³otki, najlepiej poszukiwaæ ich w znanym z okresu letniego ³owisku. P³oæ w zasadzie nie zmienia
swoich przyzwyczajeñ. W miejscach, gdzie
³owilimy p³ocie latem, ju¿ dwie, trzy
wywiercone dziurki pozwalaj¹ cieszyæ siê
wyci¹ganymi rybkami. Równie¿ raz namierzone ³owisko, przez wiele lat bywa
zimow¹ stale odwiedzan¹ sto³ówk¹ p³oci. Mo¿na pomyleæ, ¿e znalezienie p³otek jest dziecinnie proste. I tak i nie!
Czasami najskuteczniejsze s¹ spady podwodnych górek oraz przybrze¿ne zbocza. P³otka woli jednak równe dno, gdzie
z ³atwoci¹ mo¿e poszukiwaæ smako³yków. Na jeziorach na których ³owiê zim¹,
p³otki najliczniej przebywaj¹ na g³êbokoci 3-5 m. Czasem jednak trzeba siêgn¹æ g³êbiej, a w poszukiwaniu wiêkszych okazów nawet do 10m. Innym razem najskuteczniej ³owi siê tu¿ przy
trzcinach na 1,5 metrowej wodzie. W
miejscach takich nale¿y zachowaæ wielk¹ ostro¿noæ, gdy¿ p³oteczki, mimo, ¿e

bardzo ufne, s¹ równie¿ ogromie p³ochliwe.
Wprawdzie wracaj¹ na swoje ¿erowisko,
ale bywa, ¿e przerwy w braniach s¹ bardzo d³ugie. P³ytkie ³owiska sprawdzaj¹
siê wy³¹cznie wtedy, gdy na lodzie zale-

P³oæ, p³otka,
p³oteczka
ga warstwa niegu, doskonale maskuj¹ca nasz¹ obecnoæ i t³umi¹ca wszelkie
niedostatki w sztuce ³owienia. Nie zawsze równie¿ nale¿y szukaæ p³oci wy³¹cznie w pobli¿u dna. Czasami znakomicie bior¹ w toni, praktycznie w ca³ej
warstwie wody od lodu a¿ po samo dno.
Du¿y wp³yw na takie brania miewa nêcenie.

Sypnê cos do dziurki....

Przemys³ wêdkarski jest w tej chwili
doskonale rozwiniêty. Producenci proponuj¹ znakomite zanêty. Gotowe mieszanki s¹ ju¿ tak wyspecjalizowane, ¿e
nied³ugo przeczytamy na opakowaniu,
¿e dana zanêta jest doskona³a na 17 cm
p³ocie w 100 ha jeziorze od 7,30 do po³udnia. Trochê przesadzam, ale równie¿
producenci zanêt przesadzaj¹. Osobicie
stosujê popularne, dostêpne w ka¿dym
wêdkarskim sklepie zanêty p³ociowe. O
wyborze decyduje kolor  zdecydowanie ciemny  i wie¿oæ. Znacznie skuteczniejsza bêdzie zanêta tañsza, byæ mo¿e
biedniejsza w cudowne sk³adniki, ni¿
markowa, jednak, le¿¹ca na sklepowej
pó³ce od roku. Zanêty nie stosujê du¿o.
Kilowa paczka starcza na kilkukrotne
³owienie. wietnym dodatkiem s¹ wszelkiego rodzaju robaczki! Ochoteczka, pinka,
kilka grubych bia³asów przyprowadza nam
w ³owisko grubsze sztuki. Bardziej pracowici i twórczy wêdkarze mog¹ wykonaæ w³asna mieszankê. Bu³ka tarta, ciemne
mielone pieczywo, zio³a, trochê mleczka
w proszku do smu¿enia równie¿ zda egzamin. Nêcê sk¹po i delikatnie. Na pocz¹tku ³owienia do dziurki kilka kuleczek
wielkoci orzecha w³oskiego ca³kowicie
wystarczy. Donêcam rzadko i w zale¿noci od apetytu i g³êbokoci ¿erowania zwiêz³¹ lub lun¹ zanêt¹. Czasem
wystarczy wrzuciæ kilka ochotek, aby
sprowokowaæ p³ocie do ¿erowania. Generalnie trzy proste zasady: zanêta powinna byæ wie¿a, ciemna i w ma³ej iloci. Co do przynêty, sprawa jest jeszcze
prostsza. Na mniejsze p³otki skuteczne
s¹ ochotki. Na wiêksze  bia³e robaczki,
najlepiej pinki. A w odwodzie pozostaje

'
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Trzymaj¹c w palcach ¿y³kê doskonale czujê
rybê, mam z ni¹ bezporedni kontakt, a
to jest najprzyjemniejsze. Bardzo rzadko
u¿ywam ko³owrotków spinningowych.
Chyba tylko wtedy, gdy okrutnie zmarznê w palce, a do domu jeszcze nie pora!
Oczyszczenie dziurki musi byæ wiêc perfekcyjne. Powiêcam na to sporo czasu,
ale nie ¿a³ujê. Przyjemnoæ ³owienia polega równie¿ na odrobinie luksusu, a taki
zwiêksza mi bezproblemowe zsuwanie siê
¿y³ki do przerêbla.

Wszystko gotowe, mo¿na
zaczynaæ!

zapomniany, jednak nadal skuteczny serek
topiony i ciasto, najlepiej czosnkowe.

S¹ pogody wêdkarskiej
dwa rodzaje...

Gdy ju¿ wiem gdzie i na co bior¹ p³oteczki, pozostaje okreliæ, kiedy. Najczêciej to... ¿ycie wybiera pogodê w jak¹
³owiê ryby. Po prostu ³owiê wtedy, gdy
mam czas. Pogoda jednak ma ogromny
wp³yw na intensywnoæ ¿erowania p³oci. Gdy jadê na jezioro w trzaskaj¹cy mróz,
nie liczê na zbyt wiele. Wysokie cinienie nie sprzyja p³ociowym ³owom. Du¿o
ciekawiej jest na ³owisku przy lekkim ni¿u,
delikatnej odwil¿y. Drobny, padaj¹cy
nie¿ek lub nawet deszczyk bardzo utrudni¹ ³owienie, jednak wyniki bêd¹ zdecydowanie lepsze. Oczywicie regularne
odwiedzanie namierzonego ³owiska skutkuje coraz wiêkszymi rybami. W³aciwie
mo¿na przez ca³¹ zimê z dobrego ³owiska zawsze wyj¹æ trochê p³otek.

Na to ³owiê p³oteczki!

Wêdeczka sp³awikowa jest moj¹ ulubion¹ metod¹ po³owu p³oci. Uwielbiam
patrzeæ na znikaj¹cy w przerêblu sp³awiczek. Stosujê dwa rodzaje sp³awików.
Na p³ytsze ³owiska, takie do 4m, u¿ywam 1-3 gramowych o³ówków, zakoñczonych cieniutk¹ antenk¹. Gdy ³owiê
g³êboko, tj. 6-8 m, moje sp³awiki s¹ beczkowate i oczywicie odpowiednio ciê¿sze. Ich waga dochodzi nawet do 6g!
Uwa¿am, ¿e skuteczny wêdkarz, po doskona³ym wywa¿eniu nawet ogromnego
sp³awika, dojrzy jego najdelikatniejsze
kiwniêcie. Odpowiednie wywa¿enie sp³awika decyduje o jego skutecznym infor-

mowaniu o braniu! A rzecz¹ jeszcze wa¿niejsz¹ jest tzw. ob³owienie sp³awika!
Tylko wielogodzinne wpatrywanie siê w
wystaj¹cy z przerêbla milimetrowy czubeczek umo¿liwi skuteczne rozpoznanie
brania p³oci. Czasem wystarczy lekkie wychylenie lub tylko pykniêcie sp³awika,
aby za chwilkê poczuæ na miêciutkiej wêdeczce przyjemny ciê¿ar. Najczêciej jednak
brania p³otek s¹ zdecydowane i doskonale widoczne dziêki idealnemu wywa¿eniu sp³awiczka. Wêdki moje nie s¹
zbyt d³ugie. Maj¹ wraz z malutkim ko³owrotkiem oko³o 35-40cm. Z gruboci¹,
a raczej cienkoci¹ ¿y³ki nie nale¿y przesadzaæ. W ³owisku czêsto trafiaj¹ siê
grubane kr¹pie a nawet leszcze. Zawsze
jednak stosujê krótkie przypony, gdy¿
uwa¿am, ¿e du¿o ³atwiej zgrabia³ymi z zimna
paluchami wymieniæ przypon ni¿ uwi¹zaæ haczyk. G³ówna 12, a nawet 14 u³atwi ³owienie. Niegrone bêd¹ lodowe
okruszki, o które czêsto zaczepia siê ¿y³ka.
Ja wybieram ¿y³kê rêkami. Tak lubiê i ju¿.

Po wywierceniu paru otworów (zawsze wiercê kilka, aby potem nie p³oszyæ ryb!), szukam w nich rybek najpierw
bez zanêty. Gdy ju¿ okrelê g³êbokoæ
ich przebywania, delikatnie zanêcam.
Zwykle po zanêceniu rybki odp³ywaj¹
na chwilkê, jednak po kilku minutach
ponownie melduj¹ siê pod dziurk¹ i zazwyczaj zaczyna siê ma³y koncert na p³oæ
z przerêbla. Gdy brania ustaj¹, odrobinkê donêcam i zmieniam dziurê. Skaczê
tak miedzy piêcioma otworami. Kolosalne znaczenie ma praca zestawem. Nie
mo¿na po prostu wstawiæ sp³awika i czekaæ na branie. Ca³y czas nale¿y prowokowaæ ryby. Ja podnoszê zestaw, opuszczam, przesuwam, przytrzymujê itp. Ka¿dy
z pewnoci¹ ma swoje tajemne rytua³y i
zaklêcia! Wszystko siê sprawdza! Warto podczas ³owienia, nie tylko p³oci, czêsto
zrobiæ sobie d³u¿sz¹ przerwê. Rozgl¹dam
siê woko³o, zrobiê jakie zdjêcie, ugryzê
kawa³ek czekolady, ponas³uchujê. Na
jeziorach, na których ³owiê, najczêciej
s³ucham ciszy. A gdy p³ocie za nic maj¹
moje starania, po powrocie do domu, w
cieplutkich kapciuchach i z kubkiem gor¹cej herbaty z cytryn¹, przegl¹dam stare wêdkarskie gazety.
Arnold Hoci³³o
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Wyprawa do Ameryki
Po³udniowej 2006 (17a)

Andrzej Malinowski

Napadli na mnie, ale ¿ycie darowali!

O godzinie 9.00 s³abe niadanie,
wydane z okienka w kuchni. Nie ma siê
co dziwiæ, poniewa¿ w hostelach (schroniskach) nie to jest najwa¿niejsze, wa¿ne jest, by tanio siê przespaæ. Spacerowa³em trochê po miecie, ale z daleka
omija³em fawele  dzielnice nêdzy zamieszka³e przez najbiedniejsz¹ ludnoæ, w których domy najczêciej s¹ zbudowane z

stytucja i przemoc  to slumsy Rio de
Janeiro, które w tej chwili mam przed sob¹.
W po³udnie uda³o mi siê dostaæ minibusem (40 reali) do super miejsca, do
pomnika Chrystusa Zbawiciela. ¯eby siê
przy nim znaleæ, trzeba pojechaæ (wejæ
lub wjechaæ kolejk¹ linow¹) na szczyt
Corcovado  Garbatej Góry (710 m n.p.m.),
która jest naprawdê stroma. Droga wije

Za mn¹ G³owa Cukru
tektury, blachy, dykty i desek. Ten, kto
sam wejdzie na ten teren, ¿ywy nie wyjdzie, w najlepszym razie doszczêtnie
okradziony.
Termin fawela pochodzi od nazwy
roliny rosn¹cej na wzgórzach wokó³ Rio
de Janeiro, gdzie w 1890 roku osiedlili
siê wyzwoleni niewolnicy. Jednak za pierwsz¹ fawelê uwa¿a siê osadê za³o¿on¹
w listopadzie 1897 roku przez 20 tysiêcy
¿o³nierzy  weteranów pozostawionych
bez rodków do ¿ycia.
W filmie Miasto Boga z 2002 roku
dosyæ wyranie przedstawiono fawele tego
miasta. Ma³y czarny ch³opiec prze¿ywa
rozterki. Z jednej strony boi siê przystaæ do gangu, z drugiej nie chce podj¹æ siê poni¿aj¹cej, ale legalnej pracy.
Wymyli³ sobie, ¿e ten brutalny wiat,
który go otacza, mo¿na obserwowaæ inaczej, przez sztukê  zapragn¹³ zostaæ profesjonalnym fotografem. Jego kolega
postêpuje inaczej. Wstêpuje do gangu.
Narkotyki i wojny gangów, nêdza, pro-

siê serpentynami. Kiedy znalaz³em siê na
szczycie, czeka³y mnie jeszcze ruchome
schody, prowadz¹ce do samego Chrystusa  wspi¹æ siê mo¿na te¿ o w³asnych
si³ach. Czeka³em na moment, w którym
znajdê siê tu¿ przy samym pomniku,
momentalnie odwrócê siê i spojrzê Chrystusowi prosto w oczy. Tak zamierza³em i tak siê sta³o! W duchu powiedzia³em do siebie: Pokona³em taki kawa³ drogi,
by stan¹æ przed Tob¹! I oto jestem!.
D³ugo wpatrywa³em siê w Jego zamylone oczy, w sylwetkê, w rozpostarte
ramiona. Fotografowa³em i filmowa³em.
Nie mog³em jednak tak naprawdê siê
skupiæ, bo turystów zatrzêsienie  wy³aniaj¹ siê z ka¿dego, nawet nieoczekiwanego miejsca.
Statua Chrystusa Zbawiciela wykonana jest z granitu. Mierzy 30 m i jest
postawiona na 7 metrowym cokole, w
którym mieci siê niewielka kaplica. G³owa
ma 3,5 metra wysokoci i wa¿y 35 ton,
ka¿da z d³oni ma po 9 ton, a odleg³oæ
miêdzy koñcami palców r¹k wynosi 23
metry.
W 1921r. rozpoczê³a siê zbiórka pieniêdzy na budowê pomnika, który mia³
upamiêtniæ setn¹ rocznicê niepodleg³oci Brazylii. Rozwa¿ano kilka projektów,
miêdzy innymi gigantyczny krzy¿ czy
postaæ z kul¹ ziemsk¹ w d³oni. Ostatecznie
wybrano pomys³ Hectora da Silvy, którego olbrzymia statua Chrystusa z rozpostartymi ramionami obejmuj¹cymi zarówno miasto jak i witaj¹ca przybywaj¹cych goci od morza spodoba³a siê najbardziej.
C.d.n.

Chrystus i ja
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Urz¹d Skarbowy w Olecku informuje
ULGI, Z JAKICH MO¯NA KORZYSTAÆ
(ODLICZYÆ) W ZEZNANIU PODATKOWYM
SK£ADANYM ZA ROK 2006

2. Odliczenie darowizn limitowanych na
cele po¿ytku publicznego i kultu religijnego (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy)
Ile mo¿na odliczyæ: W wysokoci dokonanej darowizny, ³¹cznie nie wiêcej ni¿
kwota stanowi¹ca 6 proc. Dochodu
Jak udokumentowaæ: Dowód wp³aty na
konto obdarowanego
3. Ulga odsetkowa (art. 26b ust. 1 ustawy)
Ile mo¿na odliczyæ: Odliczeniu podlegaj¹ odsetki od tej czêci kredytu, która
nie przekracza kwoty odpowiadaj¹cej
189 000 z³
Jak udokumentowaæ: Dokument potwierdzaj¹cy zap³atê odsetek za dany rok podatkowy
4. Ulga na Internet (art.. 26 ust. 1 pkt 6a
ustawy)
Ile mo¿na odliczyæ: Do wysokoci 760 z³
rocznie
Jak udokumentowaæ: Imienna faktura VAT
na podatnika korzystaj¹cego z odliczenia
5. Ulga sportowa (art. 26d ustawy)
Ile mo¿na odliczyæ: Nie wiêcej ni¿ 10 proc.

dochodu
Jak udokumentowaæ: Ka¿dy dokument
potwierdzaj¹cy poniesienie wydatku na
dzia³alnoæ klubów sportowych maj¹cych
osobowoæ prawn¹ i licencjê sportow¹,
skupiaj¹cych co najmniej 50 zawodników,
w tym 30 juniorów
6. Ulga innowacyjna (art. 26c ustawy)
Ile mo¿na odliczyæ:
 50 proc. dla podatnika bêd¹cego mikroprzedsiêbiorc¹, ma³ym lub rednim przedsiêbiorc¹ w roku, w którym naby³ prawo
do odliczenia
 30 proc. dla pozosta³ych podatników
Jak udokumentowaæ: Podstaw¹ ustalenia
wielkoci odliczenia jest kwota wydatków
poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzglêdnionych w
wartoci pocz¹tkowej, w czêci, w jakiej
zosta³a zap³acona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym
now¹ technologiê wprowadzono do ewidencji rodków trwa³ych oraz wartoci
niematerialnych i prawnych lub w roku
nastêpuj¹cym po tym roku, oraz w której
nie zosta³a zwrócona podatnikowi jakiejkolwiek formie
7. Darowizna kocielna na dzia³alnoæ
charytatywno-opiekuñcz¹ kocielnych
osób prawnych
Ile mo¿na odliczyæ: Bez limitu
UWAGA! Konieczne dowód wp³aty na
konto obdarowanej osoby kocielnej oraz
w ci¹gu dwóch lat sprawozdanie z wydatkowania darowizny
ODLICZENIE OD
PODATKU
1. Ulga na nianie (
art. 27e ustawy)
Ile mo¿na odliczyæ:
W wysokoci poniesionych wydatków na op³acenie z
w³asnych rodków
sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne
Jak udokumentowaæ: Dokumenty
potwierdzaj¹ce poniesienie wydatku
UWAGA! Koniecznym warunkiem skorzystania z
ulgi jest umowa aktywizacyjna, która
zosta³a zarejestro-

2. Ulga na wyszkolenie uczniów (art. 13
ustawy z 12 XI 2003r. o zm. ust. o pod.
doch.; art. 4 ustawy z 12 XI 2003r. o zm.
ust. o zrycza³towanym pod. doch.)
Ile mo¿na odliczyæ: Odliczeniu podlegaj¹
ulgi przyznane przed dniem 1 stycznia
2006r., które nie znalaz³y pokrycia w podatku za lata poprzedzaj¹ce rok 2006 oraz
kwoty ulg przyznane na podstawie w/w
przepisów po 1 stycznia 2006r.
Jak udokumentowaæ: Na podstawie decyzji Urzêdu Skarbowego
3. Odliczenie z tytu³u systematycznego
gromadzenia oszczêdnoci w kasie
mieszkaniowej (art. 4 ust. 3 ustawy z 21
XI 2001r. o zm. ust. o pod. doch. od osób
fiz. oraz ust. o zrycza³towanym pod.
doch.)
Ile mo¿na odliczyæ: kwota odliczenia nie
mo¿e przekraczaæ 30 proc. wydatków
przeznaczonych w 2006r., nie wiêcej ni¿
11340 z³
Jak udokumentowaæ: Dowód wp³aty
4. Odliczenie z tytu³u poniesienia wydatków mieszkaniowych w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej, a przys³uguj¹ce odliczenie nie znalaz³o pokrycia w
podatku obliczonym za rok podatkowy
(art. 12 ustawy z 12 XI 2003r. o zm. ust.
o pod. od osób fiz.)
Ile mo¿na odliczyæ: Kwota przys³uguj¹cych odliczeñ z tytu³u poniesienia wydatków mieszkaniowych, która nie znalaz³a
pokrycia w podatku obliczonym za rok
podatkowy, podlega odliczeniu w latach
nastêpnych

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

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

Firma powsta³a 1.03.1991 roku i s³u¿y Pañstwu ju¿ 15
lat. Daje gwarancjê, ¿e pogrzeb najbardziej uroczysty, czy
najskromniejszy bêdzie za³atwiony taktownie i sumiennie za
cenê uzgodnion¹ z mo¿liwociami zleceniodawców.
- KOMPLEKSOWA OBS£UGA
UROCZYSTOCI POGRZEBOWYCH
- TRUMNY, WIEÑCE, WI¥ZANKI
- TRANSPORT KRAJOWY
I ZAGRANICZNY
- ZA£ATWIANIE WSZELKICH
FORMALNOCI
- POGRZEBY BEZGOTÓWKOWE
- EKSHUMACJE, KREMACJE
- GROBOWCE BETONOWE

(V8602)

ODLICZENIE OD DOCHODU
1. Ulga rehabilitacyjna (art. 26 ust. 1
pkt 6)
Mo¿na odliczyæ:
- bez limitu  wydatki zwi¹zane z u³atwieniem wykonywania czynnoci ¿yciowych
Wyj¹tek:
· Wydatki na zakup leków, których stosowanie zaleci³ lekarz specjalista  odliczeniu podlega nadwy¿ka wydatków ponad
100 z³ miesiêcznie
· Op³acenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób
z niepe³nosprawnoci¹ narz¹du ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa  rocznie nie wiêcej ni¿ 2280 z³
· Utrzymanie przez osoby niewidome psa
przewodnika  rocznie nie wiêcej ni¿
2280 z³.
· U¿ywanie samochodu osobowego stanowi¹cego w³asnoæ (wspó³w³asnoæ)
osoby niepe³nosprawnej dla potrzeb zwi¹zanych z koniecznym przewozem na niezbêdne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
 rocznie nie wiêcej ni¿ 2280 z³;
Jak dokumentowaæ: Dokumenty stwierdzaj¹ce poniesienie wydatku, z wyj¹tkiem
wydatków ograniczonych limitem. Te nie
wymagaj¹ dokumentacji.

wana w powiatowym urzêdzie pracy, a fakt
jej zawarcia zosta³ potwierdzony owiadczeniem
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Moje lektury
Olecka Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
od d³u¿szego czasu nad¹¿a wietnie za gustami swoich bardzo wiernych czytelników. Mój g³os powiêcê
jednej z ostatnich nowoci. Najnowsza ksi¹¿ka Waldemara £ysiaka  Salon 2. Alfabet szulerów jest
kontynuacj¹ Salonu 1. Rzeczpospolitej k³amców
wyd. w 2004r.
Obie te pozycje nale¿¹ do charakterystycznego
gatunku pamfletowego, gdzie publicystyka miesza siê
na ró¿ne sposoby. Mnie najbardziej zafrapowa³ fragment dotycz¹cy autorskiej oceny pontyfikatu p. Jana
Paw³a II. Otó¿ W. £ysiak, co na pewno wywo³a wiele
kontrowersji nie tylko wród katolików, dosyæ krytycznie ocenia poczynania Papie¿a-Polaka w sprawie
ekumenizmu, g³ównie w jego relacjach z judaizmem i
prawos³awiem. Jego zabiegi nie da³y tutaj wielkiego
rezultatu. Zbyt ugodowa postawa wobec Cerkwi wynika³a z niespe³nionego marzenia papie¿a: zostaæ zaproszonym przez Cerkiew z pielgrzymk¹ do Rosji.
Autor Salonu 2 szeroko omawia relacje miêdzy
nim a jego nastêpc¹ - Benedyktem XVI; ten jeszcze w
czasach, kiedy szefowa³ Papieskiej Kongregacji Nauki Wiary, nieraz mocno spiera³ siê z naszym papie¿em. Fakt, ¿e kardyna³ Joseph Ratzinger przybra³ imiê
Benedykta XVI, a nie np. JP III wiadczy dobitnie o
jego niezale¿nej postawie, mimo ich przyjani.
Te w¹tki najnowszej publikacji W£ na pewno zachêc¹ oleckich czytelników do tej lektury, szczególnie, ¿e w Olecku jest bardzo krytykowana kwestia
budowy, przy wsparciu kwot¹ 25 tys. z³ z bud¿etu
gminnego, pomnika papie¿a Jana Paw³a II.
Dariusz Josiewicz
Waldemar £ysiak, Salon 2. Rzeczpospolita szulerów, Wydawnictwo Nobilis 2006.

PROPOZYCJA

Seniorzy tworz¹

Mimo, ¿e zima w pe³ni, choæ za oknami plucha, warto przypomnieæ
klimat wakacji, spêdzanych w Olecku. wietnie odda to tekst piosenki pt.
Wiewiórcza cie¿ka, u³o¿onej przez olecczanina Henryka Raduchê.
Pan Henryk jako solista chóru Klubu Seniora PZERiI w Olecku Oleckie Echo zapiewa³ j¹ po raz pierwszy podczas Mazurskich Spotkañ z
Folklorem w sierpniu 2004r.
Wiewiórcza cie¿ka (tekst i muzyka - Henryk Raducha)
Na niebie gwiazdy wiec¹,
Na ziemi jest tyle miast.
Lepszego nie znajdziecie,
Jak nasze Olecko jest.
Nasze Mazury Garbate,
Jezioro i mazurska chata.
W ksiê¿ycowe wieczory,
Orkiestra przygrywa nam.
Refren:
Dooko³a jeziora,
Wiewiórcza cie¿ka jest.
Obok obiekty sportowe,
W mazurskiej chacie orkie-

stra r¿nie fest.
(powtórzyæ 2 razy)
S¹ tu piêkne dziewczyny,
Ch³opaki te¿ równe s¹.
Dziewczyny stroj¹ miny,
Weso³o jest tu w kr¹g.
Pola, ³¹ki woko³o,
Rzeka, jezioro i las.
S³oñce wieci nad nami,
Czekamy turyci na Was.
Refren:
Dooko³a jeziora...

Wiewiórcza cie¿ka,
fot. Józef Kunicki

£ysiak pisze inaczej o Janie Pawle II

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

KSI¥¯KA TYGODNIA

Encyklopedia terroryzmu-dzie³o bêd¹ce efektem
przemyleñ ponad 80 autorów, g³ównie z USA i
Wielkiej Brytanii-nie jest klasyczn¹ encyklopedi¹, lecz zbiorem ciekawie napisanych artyku³ów, zawieraj¹cych wiele nieznanych informacji.
Autorzy ukazuj¹ t³o historyczne i pod³o¿e
wspó³czesnego terroryzmu, prezentuj¹ ró¿ne
definicje tego zjawiska, omawiaj¹ techniki i metody terrorystyczne, analizuj¹ psychologiê terrorystów i postawy ich ofiar, prezentuj¹ ugrupowania i kampanie terrorystyczne (du¿o uwagi
powiêcaj¹ zw³aszcza terroryzmowi na Bliskim
Wschodzie i radykalnemu terroryzmowi muzu³mañskiemu), analizuj¹ tak¿e terroryzm pañstwowy
i metody zwalczania terroryzmu na wiecie.
Cennym uzupe³nieniem ksi¹¿ki jest kalendarium zamachów terrorystycznych, doprowadzone do 11 marca 2004 roku, kiedy to
w Madrycie mia³ miejsce najwiêkszy atak terrorystów w historii Europy.
Korzystanie z encyklopedii u³atwiaj¹ obszerne indeksy organizacji i nazwisk.

Filia Warmiñsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku zaprasza
do nowej siedziby przy ul. Armii Krajowej 30 (wejcie od podwórka)
w poniedzia³ek i sobotê od 900 do 1500,
od wtorku do pi¹tku w godz. 900-1800.
Podczas ferii Biblioteka czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9.00  15.00
W czytelni polecamy nieodp³atne korzystanie z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.
W wypo¿yczalni warto obejrzeæ wystawê fotograficzn¹ Portret Przyrody
Mazurskiej  Jesieñ. Jest to plon konkursu zorganizowanego przez Centrum
Edukacji Ekologicznej w E³ku, którego rozstrzygniecie mia³o miejsce 1.02.2007 r.
Gimnazjum nr 2 w Olecku.
Katalog ksi¹¿ek Biblioteki jest dostêpny
na stronie www.wmbp.olsztyn.pl.
Kontakt: 087 523 93 53; wmbp-olecko@neostrada.pl

!

(V10001)

Tygodnik Olecki nr 8 (477)

"

Tygodnik Olecki nr 8 (477)

US£UGI

* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V3701
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 K3801
(K2902)

* 30000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia.
Tel. (087) 520-20-55
V7603

Oferujemy us³ugi wywozu
odpadów komunalnych

Du¿y wybór, niskie ceny

* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K107
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L905
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V79808

BIURO RACHUNKOWE

(V3805)

Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10
Poleca us³ugi:
- prowadzenia ksi¹g rachunkowych
- ewidencji podatkowych (PIT, CIT, VAT)
- ewidencji pracowniczych, ZUS
- sporz¹dzania biznes planów, wniosków kredytowych
Tel. (087) 520-36-55, (087) 520-44-98, kom. 0-600-273-713
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L2402
* Biuro Turystyczne DUDI-BUS, tel. 0-604-147-585, 0-87615-00-04
L2901
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00 V79608
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79908
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
K2104
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V5903
* czêci u¿ywane do samochodów zagranicznych sprowadzam, tel. 0-600-377-469
K117
* Dembus, us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V3505

GLAZURA, terakota, drzwi,

(K3401)

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

V9701

RATY!

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

* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V9801
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V9811
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V79508
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V79208
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V9501
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L2602
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V78109

CENY
KONKURENCYJNE

Zapraszamy do zawierania umów ju¿ od 1 marca 2007

* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31 70L
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V77210
* modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel.
0-87-520-32-10
L78409
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11
V1906
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-39
K1505
Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!

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

k2okna@vp.pl

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury), tel. (087) 520-04-80
V2204

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

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

PIZZA NA ZAMÓWIENIE

(K33408)

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

Prowadzimy dzier¿awê oraz posiadamy w
sprzeda¿y:
 pojemniki 110 l,
120l, worki na mieci

(V3105)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V78209)

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

(V1405)

Sklepy:
Olecko, ul. Kopernika 10, tel. 0-604-571-902
Wydminy, ul. Grunwaldzka 47F, tel. 0-692-480-944

Masz k³opot z wywozem mieci,
nieczystoci, gruzu itp.?
My siê tym zajmiemy!
Zadzwoñ: 509 805 008
lub (087) 523 04 12
Zg³oszenia do godz.:
1000  wywóz tego samego dnia,
po godz. 1000  dnia nastêpnego

PIZZERIA POD PAPUGAMI, Osiedle Siejnik
od 1200 do 2200 (niedziela od 1100)
Tel. (087) 523-00-43. Dowóz na terenie miasta  gratis!

(V8802)

Meble stylowe, antyki
(V7803)

Wies³aw Morusiewicz

(V9601)

ADLER

Firma Us³ugowo-Handlowa

* pomogê w nauce, przedmioty humanistyczne, tel. 0-503-681910
L3101

Powiêkszenia zdjêæ archiwalnych czarno-bia³ych. Rodzinna fotografia technik¹ tradycyjn¹ i cyfrow¹, retusze, poprawianie ostroci itd. Negatywy, powiêkszenia.
Tel. 0-603-440-115
(L1305)

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93 V1606
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne

ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73
tel. (087) 520-27-89 domowych
(V2905)
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa

#

US£UGI C.D.

Tygodnik Olecki nr 8 (477)

OG£OSZENIA DROBNE

US£UGI

* rosyjski: matura, korepetycje, t³umaczenia, tel. 0-503-681900
K1204
* Ryby, SKLEP, Kociuszki 6. Tel. 0-605-192-330

K33308

SERWIS OGUMIENIA

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2603)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L1804
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V78309
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K31110

SOLARIUM

(V3005)

 1 minuta 80 groszy
Czynne:
1000-2000
Plac Wolnoci 15A, tel. 0-509-994-334
* SOLARIUM, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V78419
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V9901

STUDIO PAZNOKCI - NATALIA

* Studio reklamy Best. Tel. (087) 520-62-57

V307

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

(V79308)

wie¿e ryby morskie i s³odkowodne, wyroby z ryb

Sklep rybny

* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1804
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1904
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L1005
* Tomasz £askowski, szkolenia, kosulting, konferencje, informatyka, www.mtl.olecko.pl, tel. 0-600-936-589
L2801
* transport, tel. 0-508-192-094
V9911
* transportowe  bus, Mercedes, 2 tony, tel. 0-608-519-199 V1107

(V4005)

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

* praca na umowê-zlecenie w firmie kosmetycznej, tel.
0-609-600-338
K4002
* poszukujê ksiêgowej, tel. 0-507-077-359
L2502
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L2701
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-31-32
L2303

SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L1105
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L705
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L107
* bojler Galmet, rabat do 15%, tel. 0-87-520-22-33
L805
* C330, C360, tel. 0-87-520-00-26, 0-668-959-633
K3501
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L2003
* czêci u¿ywane do samochodów zagranicznych sprowadzam, tel. 0-600-377-469
L505
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L2103
* dom siedlisko, staw, ko³o Olecka, tel. )-604-514-845 K2703
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K2503
* Opel Monterey, 3,1TD, 1993, 4WD, siedmioosobowy, hak,
zarejestrowany, 15.400 z³otych, tel. 0-502-088-497
K3301
* rower górski, dzieciêcy, stan bardzo dobry, tel. 0-601-152454
K15727
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359
L2203
* sukienkê komunijn¹, tel. 0-604-449-612
K4301
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L1604
* VW Golf Combi, 1,9D, 1994, hak, zarejestrowany, 8900 z³otych, tel. 0-502-088-497
K3201
WYNAJEM
* Limuzyny Lincoln Towcar na luby i inne okazje
do wynajêcia, tel. 0-501-358-370
(V8607)

(V79408)

Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!

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

* 2 hektary ziemi, okolice Olecka, tel. 0-87-520-36-38 K3401
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L11308
* mieszkanie w Olecku, oko³o 40 m.kw., tel. 0-607-685-558 V9102
PRACA

(V8902)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

KUPIÊ

* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V3305
Harmonogram organizowanych akcji poboru krwi
W roku bie¿¹cym w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul.
Kolejowa 32 odbywaæ siê bêd¹ akcje poboru krwi od honorowych dawców w poni¿szych terminach od godz. 8 15:
- 1 marca 2007r.
- 5 kwietnia 2007r.
- 10 maja 2007r.
- 5 lipca 2007r.
- 2 sierpnia 2007r. - 6 wrzenia 2007r.
- 4 padzier.2007r. - 8 listopada 2007r. - 6 grudnia 2007r.
Sporz¹dzi³a: Halina E. Kasicka

* ma³¿eñstwo poszukuje mieszkania do wynajêcia. Tel.
0-609-732-209
K4201
* miejsce pod gara¿e blaszaki, tel. 0-501-531-355
K3102
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L9610
* poszukujê kawalerki lub dwupokojowego mieszkania do
wynajêcia, tel. 0-608-663-450
L1904
* poszukujê mieszkania do wynajêcia, tel. 0-604-770-843 L1504
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L10105
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L1704
Trwa zbiórka publiczna na budowê pomnika Jana Paw³a II w Olecku. Wszyscy, którzy sw¹ ofiarnoci¹ pragn¹ przyczyniæ siê do ufundowania Pomnika, mog¹ dokonywaæ wp³at
na za³o¿one w Banku Spó³dzielczym w
Olecku specjalne konto
32 9339 0006 0000 0007 5516 0001
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Kalendarz imion

20 lutego
Anety, Ermelindy, Leontyny, Ludmi³y,
Ludomi³y, Zenobii
Eustachego, Jana, Juliusza, Lecha, Leona, Lubomira, Ludmi³a, Ludomi³a, Ludomira, Siestrzewita, Zenobiusza
21 lutego
Eleonory, Eugenii, Fortunaty, Ireny, Lenki
Bart³omieja, Cezarego, Daniele, Feliksa,
Fortunata, Kiejstuta, Piotra, Roberta,
Teodora, Wyszeniegi
22 lutego
Flory, Honoraty, Izabeli, Ma³gorzaty, Marty,
Wrócis³awy
Arystiana, Irydiona, Nikifora, Piotra,
Wrocis³awa, Wrócis³awa
23 lutego
Florentyny, Izabeli, Marty, Romany, Romy
B¹dzimierza, B¹dzimira, Damiana, Floren-

tyna, £azarza, Piotra, Polikarpa, Romana, Seweryna, Wincentego
24 lutego
Jaminy, £ucji, Modesty, Naty
Bogurada, Bogus³awa, Bogusza, Boguty, Lucjana, Lucjusza, Macieja, Marka,
Modesta, Piotra, Sergiusza
25 lutego
Aliny, Almy, Anastazji, Gezy, Ma³gorzaty,
Sabriny, Walpurgii
Bolebora, Cezarego, Donata, Jaros³awa,
Konstancjusza, Macieja, Modesta, S³awoboja, Wiktora, Zygfryda
26 lutego
Bogumi³y, Dony, Elwiry, Eweliny, Fory,
Lutos³awy, Miros³awy
Aleksandra, Bogumi³a, Dionizego, Faustyna, Filipa, Miros³awa, Nestora, Prokopa

MA£Y RYCERZ

Potop 1974). Przejmuj¹co zagra³ Stefana Starzyñskiego w ...Gdziekolwiek jeste
Panie Prezydencie A. Trzosa-Rastawieckiego.
By³ tak¿e re¿yserem i pedagogiem
teatralnym ( w latach 1971-81 rektor
warszawskiej PWST). By³ niezwyk³¹ osobowoci¹.
Jan Kott powiedzia³ o Nim: Byt wielkim aktorem, chyba jednym z najwiêkszych w jego pokoleniu. I w Polsce, i
na wiecie. By³o to aktorstwo niezwykle. Tak d³ugo wchodzi³ w role, a¿ rola
wesz³a w niego.

22 lutego 1992 roku podczas próby
Króla Leara Szekspira w poznañskim
Teatrze Nowym zmar³ jeden z najwybitniejszych polskich aktorów - Tadeusz
£omnicki (ur. 16 sierpnia 1927 r). W trakcie
swojej kariery scenicznej stworzy³ wiele
znakomitych kreacji. W anna³ach teatru
polskiego zapisa³y siê takie jego role,
jak Kordian (1956), Arturo Ui (1962), £atka
(Do¿ywocie Fredry, 1963) czy Salieri
(Amadeusz Shaffera, 1981). W swym
dorobku aktorskim mia³ te¿ wybitne role
filmowe. Po wystêpie w Pokoleniu Wajdy
(1956) stal siê pierwszym polskim gwiazdorem filmowym powojennej generacji aktorskiej. Stworzy³ niezapomnian¹ postaæ Micha³a Wo³odyjowskiego w filmach J.
Hofftnana (Pan Wo³odyjowski 1969,

Nasz przepis

Dieta Eskimosów

1200  1500 kcal. Podstaw¹ tej diety
s¹ ryby takie jak: makrela, ³oso, pstr¹g
spo¿ywane z du¿¹ iloci¹ warzyw i owoców. Zabronione s¹ natomiast podroby,
miêso, t³uste mleko, sery i jajka. Trwa
od 2 do 4 tygodni.

 Po Macieju (24 luty) lody wró¿¹
d³ugie ch³ody.
 Ile razy w lutym zagrzmi, tyle w kwietniu niegu spadnie.
 W lutym gdy zagrzmi od wschodniego boku, burze i walne wiatry
s¹ w tym roku.
 Gdy luty mrozy daje, wró¿y urodzaje.
 Jeli mróz w wiêtego Macieja (24
lutego), czterdzieci dni tego nadzieja.

21 lutego 
20 marca

Znakiem tym rz¹dz¹ z³udzenia, jego
napêdem jest romans,
a paliwem filozofia metafizyczna. Kieruj¹ siê instynktem  ich tak lub nie
jest nieodwo³alne. Maja dobrotliwe i
wspó³czuj¹ce serca, czêsto mówi¹ tak
byleby tylko instynkt podpowiedzia³ im,
¿e one, Ryby, mog¹ uratowaæ duszê takiego osobnika czy osobniczki. Czyli: Ryby
ci wszystko wybacz¹... Pod warunkiem,
¿e us³ysz¹: och, kochanie, to ostatni raz,
tak mi przykro, poprawiê siê.. I jeszcze
jedno: w mi³oci albo zupe³nie siê zatracaj¹, albo  jeli zdradzaj¹, to na ca³ego. A w razie niebezpieczeñstwa uciekaj¹ jak... sp³oszona ryba. Najlepsze znaki
w uczuciach: Byk, Rak, Skorpion; najgorsze: Waga, Strzelec, Wodnik.

Humor ze szkolnych
zeszytów
Zapylenie jest to przeniesienie kwiata z doniczki do motyla.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

Placki z serem i boczkiem

F kupiê

F sprzedam

F wynajmê

F inne

Treæ: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................



20 dkg m¹ki
4 jajka
10 dkg boczku
z¹bek czosnku
5 dkg ¿ó³tego sera
szklanka mleka
olej do sma¿enia
sól
Boczek i ser kroimy w kostkê. Czosnek obieramy i rozcieramy. Jajka miksujemy z mlekiem, m¹k¹ i solimy do
smaku. Nastêpnie dodajemy boczek,
ser i czosnek i mieszamy.
Sma¿ymy wyk³adaj¹c niedu¿e porcje
ciasta na silnie rozgrzany olej. Sma¿ymy na rumiano.

Przys³owia
i powiedzenia

Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................

%
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Listy
ze Shrewsbury

Grzegorz Leoñczuk

¯ona mia³a dzi sen. Zanim opowiem,
doæ powiedzieæ, ¿e niewiele kobiet
dwudziestoletnich, oddanych, dobrych
kobiet, dyskutuje czy s³ucha tyle o wiecie,
Polsce co Ona. Obok duchowoci, dobrego ¿ycia, poch³aniaj¹ mnie te sprawy
coraz bardziej, czêsto te¿ o nich mówiê.
A Gosia s³ucha z zainteresowaniem rosn¹cym. To mi siê z kolei podoba, zyskujê bowiem otwart¹, czasem dyskutuj¹c¹ s³uchaczkê.
S³ucha³a, jak kontaktujê siê z odkrytym dla mnie ostatnio Andrzejem Gwiazd¹,
legendarnym dzia³aczem sprzed lat, od
którego dopiero dowiedzia³em siê, ¿e nie
tylko Magdalenka i tzw. koniec socjalizmu w Polsce, ale i ca³a druga Solidarnoæ by³y przykrywkami dla g³adszego
przejêcia dobra powszechnego w kraju

przez jego dotychczasowych zarz¹dców.
No i solidarnociowców na czele z Wa³ês¹,
którzy z prawdziw¹ Solidarnoci¹, walcz¹c¹ o polepszenie dla ludu, wspóln¹
mieli ju¿ jedynie nazwê.
Gosia s³ucha³a mojej rozmowy z Gwiazd¹ i czyta³a jego teksty.
Potem rozmowa z doæ znanym intelektualist¹ z Warszawy, dyplomat¹, poet¹, obecnym na kartach podrêczników.
Powiedzia³em mu, ¿e trzeba by co zrobiæ, ¿ebymy jako naród i lud w referendum za¿¹dali wycofania polskiego udzia³u
w okupacji Iraku i Afganistanu. Ale,
powiada, to siê Polakom op³aca, pobory w Iraku s¹ dobre; zatem co nam po
tym, ¿e kogo okupujemy. Polacy s¹ inni,
porówna³em obecn¹ sytuacjê chyba do
39, kiedy Polska po propozycjach od
Hitlera, by pójæ z
(V4604)
nim rêka w rêkê, odmówi³a oczywicie.
Powiadam wiec  to,
¿e s¹ dorane korzyci, nie znaczy ¿ebymy mieli iæ dalej rêka w rêkê z Hitlerem.
A on, rozmówca, na to, ¿e: wie
Pan , có¿, mo¿e jak
siê teraz zastano-

Adam Siemieñczyk
Rysunki:
Wies³aw B. Bo³tryk

AFORYZMY
 Niedopowiedzenia krzycz¹.
 Wywy¿szy³ siê, a tam t³um.
 Prawda nie by³o dla niego trudna do zniesienia. Szczególnie, ¿e mia³ ich
kilka.
 Dok¹d bie¿y rzeczywistoæ?
 Czego mo¿na siê spodziewaæ po kraju, który ci¹gle LE¯Y nad  Mo¿em?
 Ile trwa czarna godzina?
 Mali wol¹ mierzyæ wielkoæ.
 Donosi³. Potem siê okaza³o, ¿e by³y to cegie³ki do piedesta³u.
 Bieg  oderwanie siê od ziemi.
 Nie radzi³ sobie.
 Uwielbia³ innym.
 Czy sprzedaj¹cy siê, poznaje swoj¹ wartoæ?
 Anonim  najbardziej p³odny pisarz.

wiæ mo¿e nie by³oby znowu to takie
z³e, dodaje, Czechos³owacja tak le nie
wysz³a, mo¿e uratowalibymy czeæ naszych ¯ydów, jak Bu³garia.
Takich intelektualistów nie chcê. To
niby intelektualici, bo bez zasad. Wstyd,
¿e Lud i Naród dorobili siê takich przodowników. Co za wstyd.
Powrócê, sen, dzieñ przed naszym
wylotem do Indii, do Sathya Sai, by³ taki
oto: ¯ona jest w kraju i idzie z Mam¹ do
swojej rodziny, dalszej. I zaczyna z nimi
mówiæ o polityce. O Unii. I ona ich pyta:
nie uwa¿acie, ¿e str¹cilimy niepodleg³oæ?
To zszokowa³o Ciociê. Ch³opi nie
dawali nic po sobie poznaæ.
Sta³o siê. Coraz wiêcej myli siê o
Polsce tu, w Anglii. Zarabiaj¹c 6 funtów
na godzinê, praca w miarê dostêpna. O
Polsce, tak spustoszonej, sprzedanej,
rzeczywicie wyprzedanej. Dzi czytam
o Gujanie po³udniowoamerykañskiej, gdzie
USA brutalnie, jak w mnóstwie innych
pañstw, próbuje kontrolowaæ. Gama brudnych rodków, do zabójstw w³¹cznie.
I czytam, ¿e w wyniku takich dzia³añ pañstwo to w latach 80-tych by³o jednym z
najbiedniejszych. Jego g³ównym eksportem stali siê ludzie.
Znam pañstwo znad Wis³y z podobn¹ sytuacj¹.
Dobrze, ¿e to wiemy. Uszy do góry,
skoro wiemy to. Kto widzi, jak ta rodzina Gosi we nie dostrzegaæ zaczê³a, idzie
ju¿ w górê. Odbija od dna.
Grzegorz Leoñczuk
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O kolejnych miejscach zadecydowa³a punktacja pomocnicza, poniewa¿ a¿ 5
osób zdoby³o dok³adnie tyle samo punktów. Walka by³a wyrównana, ale ostatecznie drugie miejsce zaj¹³ Szymon Brynda, trzecie Piotr Adamski, czwarte Jakub Sobczak, pi¹te Jakub Mrozowski
(wszyscy po 5 punktów). Dodatkow¹ kategori¹, w której przyznano wyró¿nienie,
by³a grupa ch³opców z klas 1-3. Nagroda ta przypad³a Szymonowi Kowalewskiemu, który zaj¹³ w tej kategorii drugie miejsce za wspomnianym ju¿ Kamilem Gryglasem.

W grupie dziewcz¹t pierwsze miejsce wywalczy³a Patrycja D³u¿niewska.
Zwyciêstwo Partycji wród dziewcz¹t
równie¿ nie by³o niespodziank¹. Od samego pocz¹tku turnieju gra³a w cis³ej
czo³ówce, utrzymuj¹c znaczn¹ przewagê
punktow¹ nad swoimi rywalkami i zapewniaj¹c sobie pierwsze miejsce ju¿ w przedostatniej rundzie. Do dorobku punktowego dorzuci³a jeszcze zwyciêstwo nad
Mateuszem Mielziukiem w ostatniej rundzie, potwierdzaj¹c swoj¹ wysok¹ formê. Tu¿ za ni¹ uplasowa³a siê El¿bieta
Markowska (4pkt.). Trzecie miejsce zajê³a Zuzanna Adamska, czwarte Kalina
Chmielewska i pi¹te Adrianna Retel
(wszystkie dziewczyny zdoby³y po 3
punkty).
Turniej szachowy organizowany przez
dyrekcjê SP3 w czasie ferii zimowych wszed³

Od lewej: Zuzanna Adamska, El¿bieta Markowska, Patrycja D³u¿niewska,
Kamil Gryglas, Szymon Brynda, Piotr Adamski, Szymon Kowalewski.

na sta³e do kalendarza imprez szachowych w Olecku. Zawody z roku na rok
ciesz¹ siê coraz wiêksz¹ popularnoci¹ i
przyci¹gaj¹ coraz wiêksza rzeszê szachistów. Mo¿na powiedzieæ, ¿e stanowi¹
nieoficjalne mistrzostwa szkó³ podstawowych w Olecku. Najwiêksza grupa amatorów królewskiej gry, która wziê³a udzia³
w tegorocznych zawodach, pochodzi³a
ze Szko³y Podstawowej nr 3. Jeli chodzi o podzia³ ³upów to trójka zgarnê³a prawie wszystko co by³o do wziêcia. W grupie ch³opców zdoby³a wszystkie
trzy pierwsze miejsca, natomiast wród
dziewcz¹t medale: srebrny i br¹zowy. Barw
Szko³y Spo³ecznej Broni³a Patrycja D³u¿niewska, która jako jedyna potrafi³a przebiæ siê i wywalczyæ z³oto wród dziewcz¹t. Na uwagê równie¿ zas³uguje Szymon Kowalewski ze Szko³y Podstawowej nr 1.
Marta i Czes³aw Spisak

K¹cik szachowy (25)
Trójka nadal niepokonana!
W pierwszy dzieñ ferii, 12 lutego 2007r.,
w Szkole Podstawowej nr 3 ju¿ po raz
10. odby³ siê turniej szachowy. W zawodach mogli wystartowaæ jedynie uczniowie ze szkó³ podstawowych. Jak zwykle
frekwencja dopisa³a. Do udzia³u w rywalizacji zg³osi³o siê 27 zawodników. Turniej rozegrany by³ systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempem 15
minut dla ka¿dego zawodnika. Dziêki
profesjonalnej obs³udze sêdziowskiej Pana
Jana Grzyba, Czes³awa Spisaka oraz komputerowemu kojarzeniu turniej zosta³ doæ
szybko i sprawnie przeprowadzony. Ostateczna klasyfikacja uwzglêdnia³a podzia³
na dwie grupy: dziewcz¹t i ch³opców.
W grupie ch³opców nie by³o niespodzianki. Faworytem turnieju od samego pocz¹tku by³ Kamil Gryglas, który w swojej
grupie zaj¹³ I miejsce. Nie da³ swoim przeciwnikom ¿adnych szans zdobywaj¹c
komplet punktów (7pkt.)!! Z ca³¹ pewnoci¹ mo¿na powiedzieæ, ¿e by³ poza
zasiêgiem pozosta³ych graczy. Z przebiegu partii wynika³o, i¿ g³adko ogrywa³
swoich przeciwników. Nale¿y wspomnieæ,
¿e Kamil jest utytu³owanym zawodnikiem,
posiada III kategoriê szachow¹ i jak na
tak m³odego zawodnika ma na koncie wiele
znacz¹cych sukcesów. W 2006 roku zosta³ mistrzem województwa warmiñskomazurskiego do lat 10, a w pó³finale mistrzostw Polski zaj¹³ wysokie, czwarte
miejsce. Zabrak³o mu trochê szczêcia,
poniewa¿ pierwsza trójka awansowa³a do
fina³u.

60-LECIE SPORTU OLECKIEGO
25 stycznia br. w sali widowiskowej Regionalnego Orodka Kultury w Olecku
odby³a siê uroczysta gala powiêcona 60  leciu sportu oleckiego oraz 50  leciu
klubu sportowego Czarni Olecko. Poni¿ej przedstawiamy w czêciach skrót z
historii oleckiego sportu wyg³oszony podczas tej imprezy.

wiêto oleckiego sportu (3)
Treningi prowadzone by³y w sali gimnastycznej, która sp³onê³a w 1998 (za
obecn¹ Biedronk¹).
LEKKOATLETYKA
Poczatki lekkiej atletyce w Olecku da³
Leon Mosiejko. Warsztat Pana Leona
udoskonali³ i pocz¹wszy od lat 70-tych
do dzisiaj sukcesy na arenach ca³ego
kraju zdobywaj¹ podopieczni Romualda Wojnowskiego. Ponad 140 medalistów
i finalistów Mistrzostw Polski i wojewodztwa ró¿nych federacji i zwi¹zków sportowych  to osi¹gniêcia podopiecznych
Romka Wojnowskiego.
Lekk¹ atletykê prowadzili jeszcze Regina Jakubowska, Antoni Dzienisiewicz,
Wies³aw Zalewski w szkole w G¹skach,
Edward Sznurkowski  syn pan Edwarda
- Przemys³aw bra³ udzia³ w Mistrzostwach
wiata juniorów i zaj¹³ w Korei 4. miejsce w sztafecie 4x400,
Osbnym tematem jest organizowanie
zawodow lekkoatletycznych, biegów prze³ajowych oraz ulicznych.
Gdy nie by³o jeszcze tartanu w Suwa³kach, praktycznie wszystkie zawody wojewódzkie w la rozgrywane by³y
w Olecku ze wzglêdu na doskona³y stadion i bie¿niê. W Olecku wielokrotnie
rozgrywane by³y mistrzostwa makroregionu w biegach prze³ajowych gdzie
zje¿d¿ali siê biegacze z ca³ej Polski. Rozgrywane s¹ od kilku lat G¹seckie Biegi ku S³oñcu. Wszystko to rozs³awia³o Olecko.
JUDO
W Czarnych sekcja dzia³a od 1.01.1966.
Wczeniej dzia³a³a w strukturach LZS.
Zawsze popularna wród m³odzie¿y. Trenerzy i dzia³acze: Andrzej Murawski, Ireneusz Olszewski, Józef Buæwiñski, Piotr
Szy³ak, Grzegorz Racis, Henryk Mejsak, Wieslaw Bukpa.
Najwiêksze sukcesy odnieli: El¿bieta Wasilewska i Krzysztof Adamczyk,
którzy zdobyli kilka medali na mistrzostwach Polski.
TENIS STO£OWY
Tenis sto³owy istnia³ w Olecku od
poczatku. Do lat 80-tych zawsze by³y
k³opoty z miejscem do treningów.
Mimo trudnoci tenis sto³owy zawsze
by³ w czo³ówce województwa bia³ostoc-

kiego i warmiñsko-mazurskiego, w woj.
suwalskim Olecko by³o liderem.
Trenerzy: Franciszek Pietro³aj, Ignacy
Jasielon, Dariusz Karniej, Adam Dziubiñski, Wies³aw Zalewski, Ryszard Rêkawek, Marek Kondracki, i obecnie Marzena winiarska.
Od kilku lat rozgrywana jest Pólnocna Regionalna Liga Tenisa Sto³owego
wymylona przez .P. pana Franciszka Pietro³aja.
WIOLARSTWO
Sekcja do 1966 dzia³a³a w strukturach LOK. 1.01.1966. zosta³a przejêta do
Czarnych. Trenerami na pocz¹tku byli
Stanis³aw Bellon, z przerwami Wies³awa Kolenkiewicz.
W 1970 do klubu przyszed³ trener
Witold Ko³aczkowski i sekcja odnios³a
wówczas najwiêksze sukcesy z medalami Mistrzostw Polski w³¹cznie.
BOKS
W poczatkach lat 50-tych powsta³a
sekcja boksu. Pomys³odawc¹ i pierwszym
trenerem by³ Leon Mosiejko. Pierwsze
treningi i mecze odbywa³y siê w sali obecnej
restauracji Colosseum, walczono te¿ w
warsztatach Szko³y Zawodowej.
Zawodnicy to: Jan Kamiñski, Franciszek Pietro³aj (mistrz wojewodztwa bia³ostockiego w 1957 w wadze koguciej),
Tadeusz Milanowski, Golubiewski, Antoni Karpowicz, Kazimierz Olszewski
(wicemistrz Spartakiady Modzie¿y w 1953),
Robert Rotkis, Kazimierz Turowski, Marian G¹sowski, W³odzimierz Chrystowski, Andrzej Bartoszewicz, Ryszard
M³ynarczyk.
TAEKWONDO WTF
W koñcu lat 90-tych do klubu w³¹czono sekcjê taekwondo olimpijskie.
Zwi¹zane to by³o z rozpoczeciem pracy
w Olecku trenerskiego ma³¿eñstwa Doroty i Tomasza Miszczaków. W krótkim czasie sekcja osi¹gnê³a znacz¹ce sukcesy na miarê mistrzów seniorów i juniorów Polski: Dorota Miszczak, Micha³
Górski, Ewa Rydzewska, Adam Czartoliñski, medalistów i finalistow mistrzostw
Polski: Piotr Fidler, Urszula K³os, Iwona Dembiñska, Monika Ga³czyk, Pawe³
Prusko, Sebastian Openchowski, Da-

'
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wid Waszkiewicz, Rafa³ Milewski, Maciej
Rakus, Marek Wróblewski, Pawe³ Falejczyk, Patryk Rozmierski, Justyna
Jaszczerzewska. Udzia³ zawodników w
Mistrzostwach Europy i wiata: Monika Ga³czyk, Anna £owczyñska, Ewa
Rydzewska.
BRYD¯
Sekcja bryd¿a sportowego dzia³a w
klubie od lat 80-tych. Dru¿yna gra³a w
III lidze. Wiêksze sukcesy bryd¿yci
odnosili indywidualnie. Dariusz Koz³owski wspólnie z Andrzejem Sulim¹ wygrywali wiele turniejów ogólnopolskich.
SZACHY
Do roku 1990 szachy dzia³a³y jedynie w szko³ach i PSS Spo³em.
Pan Leopold Dudanowicz prowadzi³
zajêcia w LO. W 90 r. sekcjê przej¹³ klub.
Sekcja wychowa³a kilku bardzo wartociowych zawodników. Magda Matyszewska zdoby³a w koñcu lat 90-tych mistrzostwo Polski i uczestniczy³a w Mistrzostwach wiata w Grecji gdzie zajê³a 32.
miejsce. Finalistami mistrzostw Polski byli
ponadto: Katarzyna Cielukowska,
Marta Gryglas, Joanna Grzyb, Krystyna Mas³owiecka, Marta Spisak, Bartosz Bogatko, Rafa³ Kamierczak, Dariusz Klimaszewski.
Trenerami w sekcji: liderem zawsze
by³ Leopold Dudanowicz oraz Jan Grzyb,
Wies³aw Bukpa, Czes³aw Spisak, Henryk Gudojæ.
£Y¯WIARSTWO
Prekursorem sportu ³y¿wiarskiego w
Olecku by³ nieod¿a³owany LODOMISTRZ
 W£ADYS£AW ¯UROWSKI. Jego
piêkne lodowiska z baniowymi rzebami rozs³awia³y Olecko na ca³¹ Polskê.
Wychowa³ wielu ³y¿wiarzy. U Pana
¯urowskiego jedzio ca³e poklenie olecczan w latach 50, 60, 70-tych. Najlepsi
to Jerzy Tomczyk, Miros³aw Gocik,
Jerzy Wojnowski, Romuald Wojnowski.
W latach 80, 90-tych ³y¿wiarstwo
popularyzowali nauczyciele wf w Szkole Podstawowej nr 2  Alicja Gocik,
Jerzy Wojnowski, Beata Koz³owska.
Szk. Podst. nr 2 wielokrotnie zdobywa³a medale Mistrzostw Polski w Z³otym Kr¹¿ku, Blêkitnej Sztafecie, short
tracku czy ³y¿wiarstwie szybkim.
Kilkakrotnie Olecko by³o organizatorem zawodów makroregionalnych i fina³ów ogólnopolskich w Z³otym Kr¹¿ku i B³êkitnej Sztafecie.

C.d.n.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
DZIEÑ 243
No i tydzieñ za nami. Mo¿na nawet
rzec: kolejny. Ale nie bêdê przynudza³,
bo jest du¿o do opisania. A jak wiadomo, w by³ym tygodniu wiele siê wydarzy³o. Dwie g³ówne rzeczy zape³ni³y g³owy i umys³y wszystkich. Pierwsza  to
doæ spektakularna i g³ona akcja aresztowania kardiochirurga ze szpitala MSWiA
w Warszawie przez CBA. Drug¹ spraw¹
jest wreszcie opublikowany raport o likwidacji WSI. By³y te¿ i inne sprawy.
Na przyk³ad próba odwo³ania Endriu Leppera z rz¹du. Jednak siê nie uda³a i nie
ma o czym pisaæ.
Sprawa numer jeden. Aresztowano
lekarza  ³apownika. Co prawda pad³y
te¿ i mocniejsze oskar¿enia, ale na to
podobno te¿ s¹ mocne dowody. Czy to
normalne, ¿e facet
bêd¹cy praktycznie na
szczycie mo¿liwoci
mo¿e byæ a¿ tak nieuczciwy by jeszcze
braæ ³apówki?! Zarabiaj¹c sumy dla wielu z nas niewyobra¿alne  jeszcze mu
ma³o. Sprawdza siê
stare powiedzenie: kto
ma dwa miliony jest
bogatszy od tego co
ma milion. W domu i
w biurze u gocia
znajduj¹ prawie 90
tysiêcy z³otych w
gotówce! Czy kto z Pañstwa uwa¿a, ¿e
tak¹ drobnicê to trzyma siê w skarpecie? Tak trzyma siê nieuczciwe pieni¹dze. Nie wywo³uj¹ zdziwienia w banku,
czy podniesienia brwi przez urzêdnika
skarbowego. O innych prezentach te¿
wspominano.
Akcja CBA i prokuratury jak zwykle
spotka³a siê z lamentem obroñców. Od
razu podniós³ siê p³acz, ¿e to taki dobry
cz³owiek. Podobny lament odby³ siê po
aresztowaniu psychologa Samsona. Jakie to by³y gorzkie ¿ale za tak dobrym i
mi³ym cz³owiekiem. Aresztowanie by³o
nieuzasadnione, psycholog by³ niewinny i ca³e z³o by³o po stronie prokuratury i mediów sprzyjaj¹cych prawu. I co?
Pan S. siê przyzna³ i zosta³ skazany za
pedofiliê. A lamentuj¹ce autorytety
gdzie zniknê³y. Dzi ponownie odezwali
siê przy sprawie kolejnego DOKTORA.
Chcia³bym zobaczyæ twarze lamentuj¹cych po odczytaniu wyroku. Jeszcze nigdy nie pad³o z ust autorytetów, ¿e siê

mylili i przez co ich autorytet przyblad³ i
straci³ na wartoci. Ale autorytety mamy
od tego, ¿e nigdy nie przyznaj¹ siê do
swoich b³êdów. Taka wersja o s³oniu.
Jak nie bêdziemy mówiæ o s³oniu  to
znaczy, ¿e tego s³onia nie ma.
Jak dla mnie, wiat autorytetów ju¿
dawno straci³ swój blask, bo im wiêcej
ich wypowiedzi tym wiêcej siê kompromituj¹ konfrontuj¹c swoje zdanie z rzeczywistoci¹.
Druga sprawa. RAPORT Z LIKWIDACJI WSI. Osobicie ci¹gn¹³em plik
z raportem. Przebrn¹³em ju¿ przez ponad
200 stron. No có¿, powieæ Suworowa o
szpiegach to nie jest i raczej akcj¹ i fabu³¹ przypomina to ksi¹¿kê telefoniczn¹, ale mówiæ o tym, ¿e nic tam nie ma i
nic ciekawego... to lekka przesada. Jeli

dla wielu polityków jest to nic ciekawego i nic porywaj¹cego  to znaczy, ¿e
s¹ WINNI! S¹ winni zaniechania cigania i zwalczania patologii i przestêpstw.
Skoro o tym wiedzieli i to ich nie zaskoczy³o, to w jaki sposób to oceniæ? Chyba tylko jako wspó³udzia³ w przestêpstwie. Panowie znali i wiedzieli... i nic
nie zrobili! Bo co mogli zrobiæ? Nic! Musieli
przyj¹æ WSI tak jak istnia³o: z dobrodziejstwem inwentarza. Wielu ludzi mówi,
¿e opublikowanie raportu to b³¹d, to
zniszczenie naszego potencja³u obronnego i zagro¿enie dla wojsk dzia³aj¹cych
w Iraku i w Afganistanie. A prawie 50%
wg TVN wypowiedzia³o siê, ¿e raport
zawiera te informacje i to jest le. To w
takim razie mamy do czynienia z band¹
oszustów, analfabetów i g³upcami, którzy nawet nie przeczytali strony tytu³owej tego raportu. Ba nawet s¹ tacy co
za umieszczenie ich nazwisk w raporcie
bêd¹ podawaæ do s¹du. I media poda³y

ca³¹ masê: trzech rozwa¿aj¹cych tak¹
mo¿liwoæ. Nawet jeden pose³ z Samoobrony bêdzie broni³ swojego nazwiska
pojawiaj¹cego siê 4 razy w raporcie! Ha,
ha, ha! Dlaczego siê miejê? Bo dwa wpisy
z czterech tego nazwiska nale¿¹ do oficera WSI w randze pu³kownika nie maj¹cego nic wspólnego z pos³em. Wniosek: pan pose³ nie przeczyta³ raportu 
tylko kto mu powiedzia³, ¿e jest tam a¿
4 razy! Teraz mamy sensacjê, ¿e nie ma
60 nazwisk, a jest 58. I TO MA BYÆ
SKANDAL I PRZESTÊPSTWO. Dzi
(poniedzia³ek) gen. Marek Dukaczewski,
by³y szef WSI, powiedzia³, ¿e z powodu
tego z³ego, fa³szywego i k³amliwego
raportu aresztowano gdzie na wiecie
kilku ludzi... I kto taki by³ szefem wywiadu wojskowego? Jak na podstawie
czego, co jest z³e,
aresztowaæ ludzi! To
znaczy, ¿e na wiecie
s³u¿bami kieruj¹ g³upcy?
Proszê Pañstwa!
Nie dajmy siê zwariowaæ i wci¹gaæ w grê:
nie mówimy o s³oniu.
Wiêkszoæ informacji
jakie docieraj¹ do nas
to kompletne bzdury
wymylane na poczekaniu, bez znajomoci
treci i zawartoci raportu. Musimy siê
wreszcie nauczyæ, ¿e
w tym kraju najwiêcej
do powiedzenia o niewinnoci maj¹ winni.
To na czeæ przestêpców zawsze siê krzyczy o wolnoci, swobodach obywatelskich. Raport ma wielk¹ zaletê: wybija z
r¹k wielu ludzi kij, którym nas straszono
przez wiele lat. To nieprawda, ¿e obni¿y³a siê obronnociæ naszego kraju. Kto
napisa³, ¿e raport jest prezentem np. dla
wywiadu rosyjskiego. Kompletna bzdura! Raport w³anie odbiera narzêdzie
pomocne dla obcych wywiadów. Rozbija i eliminuje struktury wywiadu utworzone za pomoc¹ sowieckiego GRU (radzieckiego wywiadu wojskowego), regulaminów i praw opracowanych w Rosji
Sowieckiej. Ujawnienie tego po prostu
odbiera obcym umiejêtnoæ czytania
pracy naszego wywiadu na podstawie
utartych i sprawdzonych metod. Radzê
przeczytaæ raport zanim powtórzy siê
s³owa negacji za innymi.
Do us³yszenia za tydzieñ. Mo¿e te¿
bêdzie tak ciekawie.
PAC

