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W ¿yciu najlepiej, kiedy jest nam
dobrze i le. Kiedy jest nam tylko dobrze
 to niedobrze.
Ks. Jan Twardowski

Cena 1,40 z³

11 marzec 2008 r .
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Wiceminister Edukacji
Narodowej w Olecku

System Zarz¹dzania
ISO 9001: 2000 w Olmedica
TO: - Czy du¿o pacjentów narzeka na us³ugi szpitala?
Wiem, ¿e olecczanie narzekaj¹. Najgorsz¹ rzecz¹ jest chowanie g³owy w piasek.

15 marca (sobota) przebywaæ bêdzie w Olecku wiceminister Ministerstwa Edukacji Narodowej Zbigniew W³odkowski. Oko³o 9.00 w Ratuszu Z. W³odkowski spotka siê z samorz¹dowcami. Na spotkanie zostali zaproszeni : starostowie,
burmistrzowie i wójtowie z trzech powiatów tworz¹cych zwi¹zek EGO (E³k, Go³dap, Olecko).
Tematem spotkania bêd¹ zmiany w systemie owiaty planowane przez Ministerstwo. Omówione zostan¹ równie¿ nowe
przepisy dotycz¹ce powo³ywania wiejskich przedszkoli. Wa¿n¹
czêæ spotkania zostanie powiêcona systemowi finansowania owiaty w bie¿¹cym roku.
Dokoñczenie na s. 2.

- El¿bieta Dudek  przedstawiciel kierownictwa ds. SZ ISO:
 Nie jest tak le, jak niejednokrotnie donosz¹ media. Swoj¹
opiniê opieram na podstawie corocznej analizy ankiet badaj¹cych satysfakcjê pacjenta, którzy s¹ leczeni na oddzia³ach naszego
szpitala oraz przyjmowani przez lekarzy specjalistów przyszpitalnych poradni specjalistycznych. Ankietyzacjê prowadzimy
ju¿ od trzech lat. Z ka¿dym rokiem ocena jest lepsza, a nawet
bardzo dobra. Szczególnie dobrze to widaæ
na przyk³adzie pacjentów spoza Olecka.
Cykl: najwiêksze
S¹ zachwyceni opiek¹ medyczn¹  zarówno lekarsk¹, jak i pielêgniarsko-poNie jakoæ,
³o¿nicz¹. Pojedyncze opinie niezadowolonych pacjentów nie mog¹ wiadczyæ
o ca³oci funkcjonowania zak³adu. Gdyby media pisa³y nie tylko o pora¿kach,
ale i o sukcesach, nasz wizerunek by³by
korzystniejszy.

osi¹gniêcia IV RP
lecz iloæ...
Rys. Krzysztof Kamiñski.
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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

C.d. na s. 5.

wiêto
nalenika

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

ATRAKCYJNA OFERTA TOWAROWA:
 metaloplastyka
 serwisy obiadowe, szk³o
 wazony, kufry, lustra
DU¯Y WYBÓR, NISKIE CENY

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V11305)

CENTRUM HANDLOWE

(V13102)

... jako sztandarow¹ oleck¹ imprezê kulinarn¹ zaproponowano na ostatniej Sesji Rady Miejskiej. Burmistrz zapisa³ pomys³ i zapewnia³, ¿e wemie go pod uwagê.

NOWOÆ W OFERCIE:
LISTWY PRZYPOD£OGOWE NG i EC
 du¿y wybór kolorów po³¹czony z nisk¹ cen¹!
NOWA KOLEKCJA WYPOSA¯ENIA £AZIENKI
 w kolorze starego z³ota
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46
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KRONIKA
PO¯ARNICZA
 25 lutego o 9.42 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y na osiedlu Siejnik spróchnia³e
drzewo zagra¿aj¹ce budynkowi.
 26 lutego o 10.53 jeden zastêp JRG PSP
poprawia³ uszkodzone dachówki na
kociele w Judzikach.
 26 lutego o 16.23 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ nad³amane drzewo nad budynkiem przy ul. Zamkowej.
 27 lutego o 21.44 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. 1 Maja po¿ar mieci w
mietniku kontenerowym.
 29 lutego o 9.09 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z jezdni placu Wolnoci skutki kolizji drogowej.
 29 lutego o 12.35 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Parkowej po¿ar trawy.
 29 lutego o 16.42 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP wiêtajno gasi³y w
Gajrowskich po¿ar samochodu.
 1 marca o 20.34 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. rodkowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 2 marca o 8.05 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ w Drozdowie powalone na drogê drzewo.
 2 marca o 15.10 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy alei Zwyciêstwa po¿ar altanki ogrodowej.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski

Dy¿ury aptek

 10-16.03.2008r.  pl. Wolnoci 25
 17-24.03.2008r.  ul. Sk³adowa 6

Policjanci z Olecka zatrzymali 20 letniego mieszkañca Go³dapi. Mê¿czyzna jest podejrzany o kradzie¿ dwóch
wózków dzieciêcych, które usi³owa³ sprzedaæ wystawiaj¹c na aukcjê internetow¹.

Skradzione
dzieciêce wózki
na aukcji w Internecie
Do zdarzenia dosz³o 25 lutego nad
ranem. Piotr Z. wracaj¹c samochodem z
dyskoteki w E³ku zajecha³ pod blok w
Olecku gdzie z klatki schodowej dokona³ kradzie¿y wózka dzieciêcego, wycenionego na 570z³. Po kilku dniach mê¿czyzna, za porednictwem kolegi, wystawi³
wózek do sprzeda¿y na aukcji intenetowej Allegro, umieszczaj¹c tam opis i
zdjêcie wózka.
Sprawca kradzie¿y nie przypuszcza³,
¿e ofert¹ sprzeda¿y zainteresuj¹ siê policjanci i pokrzywdzona, która rozpozna³a
w sieci swój wózek.
Dalsze czynnoci podjête przez kryminalnych doprowadzi³y do ustalenia
to¿samoci i zatrzymania mê¿czyzny. W
piwnicy zatrzymanego odnaleziono skradziony wózek , a tak¿e wózek dzieciêcy
pochodz¹cy z kradzie¿y w E³ku.
Ustalono te¿, ¿e Piotrowi Z. w kradzie¿y pomagali dwaj koledzy z Go³dapi, którymi zajmie siê teraz Policja.
Mê¿czyznom za udzia³ w kradzie¿y grozi
kara pozbawienia wolnoci do lat 5.

KRAM

(V8805)

MARKET
BUDOWLANY

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

50% zni¿ka na
NAJTANIEJ W MIECIE

wydajemy karty rabatowe!

(V3908)

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

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

 wyprzeda¿ kolekcji
owietlenia
 wyprzeda¿ kolekcji
karniszy o 16 mm

ZAPRASZAMY!

Dokoñczenie ze s. 1.

Wiceminister
Edukacji Narodowej
w Olecku
Mnie interesuje czy bêdzie mo¿na z
0,6% rezerwy bud¿etowej Ministerstwa
dostaæ pieni¹dze na remonty szkó³? Wstêpnie na ten temat ju¿ rozmawia³em. Czekamy na decyzjê kiedy bêdzie mo¿na sk³adaæ wnioski.  wypowiedzia³ siê na temat spotkania Burmistrz Wac³aw Olszewski.
Trzeba tutaj nadmieniæ, ¿e to ju¿ drugie
spotkanie przedstawicieli najwy¿szych
w³adz pañstwowych do jakiego dochodzi w Olecku. Poprzednie mia³o miejsce
na I Forum So³tysów Subregionu EGO,
gdzie z przedstawicielami najmniejszej
jednostki samorz¹dowej (so³ectwa) spotka³
siê wiceminister rolnictwa, Podsekretarz
Stanu Mariusz Zalewski.

Piêkno nieznane
W katalogu Piêkno nieznane wydanym przez Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich jedna strona
zosta³a powiêcona oleckiej firmie Centrum Rolin Ozdobnych Grünland. Zdjêcie z ogrodu Grünland z krótkim artyku³em nma stronie 4..

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:

 Anna Aleksandrowska
 Marek Brzeziñski
 Ewa Dobecka
 Jerzy Makal
 Adam Mieduñ
 Jan So³tan

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)

Udane forum owiatowe
Po raz pierwszy w Zespole Szkó³ w
Olecku w ubieg³y czwartek odby³o siê Gminne Forum Owiatowe. Otworzy³ je Zastêpca
Burmistrza Olecka Henryk Trznadel.
W jego obradach oprócz dyrektorów
szkó³ i gimnazjów z gminy Olecko oraz rodziców wzi¹³ udzia³ dyrektor delegatury
Kuratorium Owiaty w E³ku Marek Roszkowski i wizytator KO Sabina Musia³.
Kierownik Wydzia³u Edukacji Urzêdu Miejskiego w Olecku El¿bieta Rêkawek przedstawi³a zebranym mapê edukacyjn¹ gminy Olecko.

- Nie ma u was konfliktów  zaznaczy³ dyr. Roszkowski.
W czêci roboczej I Forum pracowano w 5 zespo³ach: dyrektorzy szkó³ i placówek owiatowych, przedstawiciele rad
pedagogicznych, przedstawiciele rad rodziców, radni Rady Miejskiej w Olecku
oraz przedstawiciele instytucji wspieraj¹cych owiatê w gminie (MOSiR, UM
Olecko, ROK MG, KO, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku i Starostwo Powiatowe w Olecku).

- W naszej gminie ubywa uczniów,
zmniejszaj¹ siê te¿ oddzia³y szkolne. Autobusy, które dowo¿¹ dzieci do szko³y,
pokonuj¹ dziennie do 720 kilometrów mówi³a p. Rêkawek.
Dyrektor Szko³y Podstawowej w G¹skach Janina Rêkawek przedstawi³a prezentacjê Edukacja podstawa rozwoju lokalnego. Póniej uczestnicy forum obejrzeli film z realizacji programu Dobrze uczyæ
i oceniaæ w szkole samorz¹dowej, który
jest realizowany w SP G¹ski, ZS Babki
Oleckie i ZS Olecko.
Dyr. delegatury KO M. Roszkowski
w swoim wyst¹pieniu podkreli³, ¿e w gminie Olecko jest dobra atmosfery dla pracy w szko³ach gminnych.

Wyniki prac tych zespo³ów przedstawili:
dyr. SP Judziki Andrzej Malinowski, nauczycielka SP G¹ski Agnieszka Powiata, szefowa Rady Rodziców ZS Olecko
Stanis³awa Krzesicka, szef Komisji Owiaty
RM Olecko W³adys³aw Gawroñski i dyr.
delegatury KO M. Roszkowski.
Podsumowania forum dokona³a
S. Musia³. Efekt prac tego zgromadzenia
trafi do magistratu, gdzie pos³u¿y do tworzenia lokalnej strategii owiatowej w gminie
Olecko.
Darek Josiewicz
Fot.
J. Kossakowski

(L15302)
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
* wystawa fotografii Filipa Pud³o pt. ¯ycie jest podró¿¹, podró¿owaæ znaczy ¿yæ,
Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa,
I piêtro, ROK MG, p. Wolnoci 22.
* Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria
Pub Piwnica, plac Wolnoci 24
10 marca (poniedzia³ek)
17.00  Rozmowy noc¹, film  kino ROK MG
11 marca (wtorek)
17.00  Rozmowy noc¹, film  kino ROK MG
12 marca (roda)
17.00  Asterix na Olimpiadzie, film 
kino ROK MG
13 marca (czwartek)
17.00  Asterix na Olimpiadzie, film 
kino ROK MG
14 marca (pi¹tek)
9.00  16.00  Kiermasz wielkanocny, hol
kina ROK Mazury Grabate.
17.00  Asterix na Olimpiadzie, film 
kino ROK MG
19.00  Asterix na Olimpiadzie, film 
kino ROK MG
19.00  Turniej darta 501DO  plac
Wolnoci 8C pod sklepem ABC Alkoholi
15 marca (sobota)
10.00  eliminacje powiatowe do wojewódzkiego Turnieju LZS w halowej pi³ce
no¿nej szkó³ wiejskich  Wieliczki
17.00  Asterix na Olimpiadzie, film 
kino ROK Mazury Garbate
19.00  Asterix na Olimpiadzie, film 
kino ROK Mazury Garbate
16 marca (niedziela)
10.00  eliminacje powiatowe do wojewódzkiego Turnieju LZS w siatkówce
kobiet i mê¿czyzn  hala ZST (ul. Zamkowa)
17.00 i 19.00  Asterix na Olimpiadzie,
film  kino ROK MG
gó³y TO 6/526, s. 9)

Samochodowi wandale
z Olecka zatrzymani

04.03.2008 w godzinach nocnych policjanci podczas patrolowania osiedla przy ul. Sk³adowej zatrzymali dwóch mê¿czyzn dewastuj¹cych samochody.
Bartosz G. - 23 -latek i Tomasz N. - 21 - latek, obaj mieszkañcy Olecka, przebili no¿em opony w co najmniej piêciu
samochodach i zrywali z zaparkowanych aut emblematy marek samochodów. Jak siê okaza³o byli to kolekcjonerzy
tego typu znaczków. Kilkanacie logo ró¿nego rodzaju
marek pojazdów znaleziono póniej w ich mieszkaniach.
Mê¿czyni znajdowali siê pod wp³ywem alkoholu i marihuany, zostali umieszczeni w policyjnym areszcie.
Sprawcom dewastacji mienia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolnoci.
. Ponadto przy Bartoszu G. policjanci znaleli narkotyki,
za których posiadanie grozi kara do roku pozbawienia wolnoci.
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Boisko tartanowe
do gier zespo³owych

... zlokalizowane bêdzie na zapleczu Szko³y
Podstawowej nr 1.

4 marca w Urzêdzie Marsza³kowski w Olsztynie odby³o siê
spotkanie dotycz¹ce realizacji Programu Boisko w ka¿dej gminie.
Wkrótce ka¿da z gmin uczestnicz¹ca w projekcie otrzyma jednolity dla ca³ego kraju projekt techniczny. Zadaniem gminy
bêdzie zaadoptowanie go do konkretnych warunków. Do gminy
bêdzie nale¿a³o równie¿ ubieganie siê w Starostwie o pozwolenie na budowê. Kosztem gminy bêdzie równie¿ badanie gruntu,
na którym zostan¹ usytuowane boiska i budynki zaplecza
technicznego. Prawdopodobnym jest równie¿, ¿e to gminy
og³osz¹ przetargi na budowê obiektu, a nie ministerstwo.
Do koñca marca bêd¹ wyjanione wszystkie kwestie dotycz¹ce problemów zwi¹zanych z projektem. Ukoñczenie inwestycji mo¿liwe jest jeszcze w bie¿¹cym roku.

Tereny zielone

... wokó³ ratusza zostan¹ uporz¹dkowane. Zieleñ otaczaj¹ca
budynek zosta³a powa¿nie uszkodzona podczas ostatniego
remontu. Ratusz wyda na ten cel 218 tysiêcy z³otych.

Nieletni sprawc¹
miertelnego pobicia

W dniu 6 marca br. S¹d Rejonowy w Olecku zdecydowa³
o umieszczeniu 16 - latka w schronisku dla nieletnich. Damian A. z Olecka jest podejrzany o ciê¿kie pobicie 50-letniego mieszkañca Augustowa. W wyniku powsta³ych obra¿eñ mê¿czyzna zmar³ w szpitalu nie odzyskuj¹c przytomnoci.
W dniu 20.08.2007 roku wieczorem do nieprzytomnego
mê¿czyzny le¿¹cego na ulicy w Olecku zosta³o wezwane pogotowie. Liczne obra¿enia cia³a wskazywa³y, ¿e ofiara zosta³a
brutalnie pobita. Po niemal czterech miesi¹cach walki o ¿ycie
50-letni Ryszard R. mieszkaniec Augustowa zmar³ w szpitalu
nie odzyskuj¹c przytomnoci.
W czasie kilkumiesiêcznego ¿mudnego ledztwa kryminalni z Olecka zebrali materia³ dowodowy obci¹¿aj¹cy 16 letniego Damiana A. z Olecka. Ch³opca zatrzymano w Orodku Resocjalizacyjne- Readaptacyjnym w województwie zachodnio
- pomorskim, gdzie od listopada 2007 roku przebywa³ na leczeniu od uzale¿nieñ.
Ju¿ podczas pierwszego przes³uchania nieletni przyzna³
siê do przedstawionego mu zarzutu.
Wyjani³, ¿e pobicie mê¿czyzny by³o wy³¹cznie skutkiem
dzia³ania narkotyku LSD, który wczeniej za¿y³.
Postanowieniem S¹du Rejonowego w Olecku Damian A.
dzisiaj zostanie doprowadzony do schroniska dla nieletnich
w woj. lubelskim, gdzie bêdzie oczekiwa³ na wyrok S¹du.

A to niespodzianka

Zdarzy³o mi siê prze¿yæ ca³kowite zaskoczenie. Umówi³em siê na spotkanie z
w³acicielami Ogrodu Krajobrazowego
Olecka Panorama  Iren¹ i Antonim
Kopiczko.
Nale¿¹ oni do grona osób, które o
Olecku mówi¹ nasze miasto i od wielu
lat tworz¹ niepowtarzaln¹ kolekcjê nasadzeñ rolin ozdobnych. Mówi¹ o sobie
kreatorzy przestrzeni zielonych. Wykorzystuj¹ swoj¹ wiedzê i talent do wyeksponowania tego, co stworzy³a natura na
gospodarowanym przez nich terenie.
Ten kilkuhektarowy obszar to górki i
doliny, na których od wielu lat sadz¹ roliny
w³asnej hodowli.
Z najwy¿szego punktu tego ogrodu
widaæ panoramê miasta, które pulsuje
swoim rytmem. W ogrodzie za inny wiat.
Drzewa w niespotykanych kolekcjach.
Wiele rolin iglastych z ró¿nych gatunków: wierki, sosny, ja³owce, cisy, tuje,
jod³y, daglezje oraz rzadko spotykane w
naszym klimacie cedry, mi³orz¹b japoñski, metasekwoja chiñska.
Setki ozdobnych krzewów liciastych
zadziwiaj¹cych kolorowymi kwiatami i liæmi. W³aciciel nadmienia, ¿e samych
berberysów posiada w kolekcji ponad 50
odmian  ka¿dy o innym pokroju, kolorze lici i owoców.
Chc¹c zapoznaæ siê z tymi zbiorami

trzeba na zwiedzanie powiêciæ kilka
godzin. W³aciciele mówi¹, ¿e przez 4
godziny mo¿na zaledwie pobie¿nie zwiedziæ ten interesuj¹cy obiekt.
Bardzo ciekawie opracowano trasy
tematyczne. W czasie szczegó³owej
prezentacji dowiadujemy siê wiele o za³o¿eniu kompozycyjnym, o rolinach, ich
uprawie i pielêgnacji. Trasy tematyczne
zawsze prezentuj¹ tê czêæ ogrodu, która
w danym okresie jest najbardziej atrakcyjna.

Bogus³aw Marek Borawski

Wiosenne zwiedzanie rozpoczyna
sezon kwitnienia rolin cebulowych. Kilka
tysiêcy kwiatów wita wiosnê, pokrywaj¹c kobiercami ca³e przestrzenie ogrodu.
Znajduje siê tu tak¿e du¿a kolekcja
azalii i rododendronów. Tê grupê rolin
mo¿na podziwiaæ w maju. Zobaczymy tu
tak¿e kwitn¹ce magnolie w ró¿nych kolorach, kolekcjê lilii wodnych, roliny na
ró¿ne stanowiska  od stref bagiennych
po ¿wirowe, wietrzne wzgórza.
C.d.n.
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Ci¹g dalszy ze s. 1.

System Zarz¹dzania
ISO 9001: 2000 w Olmedica

TO:  Dobro jest standardem wiêc
jest nieciekawe. Z³e zdarzenia s¹ bardziej
medialne. Choæ tendencje w prasie profesjonalnej coraz czêciej preferuj¹ na
pierwsz¹ stronê wiadomoci dobre i
pomylne. Ale wróæmy do tematu. Jak
wypada w ankietach olecki szpital?
E.D.:  Ankiety s¹ anonimowe. W
celu zachowania anonimowoci pacjentów, na ka¿dym z oddzia³ów oraz holach
szpitala znajduj¹ siê skrzynki, do których pacjenci wrzucaj¹ wype³nione formularze. Ankiety wyra¿aj¹ odczucia pacjentów. W ankiecie pacjent ocenia miêdzy
innymi czas oczekiwania na przyjêcie do
szpitala, opiekê lekarsk¹, opiekê pielêgniarsk¹, po³o¿nicz¹, wyposa¿enie w sprzêt
i aparaturê medyczn¹, ¿ywienie, czy poleciliby nasz szpital innym pacjentom i
wiele innych pytañ. Ostatnio analizowane
ankiety dotyczy³y okresu od wrzenia
do koñca grudnia 2007 r. Dla przyk³adu
podam kilka danych statystycznych, np.
Czy poleci³by Pan/Pani nasz szpital swoim
znajomym? Na 156 zwróconych ankiet
155 odpowiedzia³o twierdz¹co, a tylko
jedna osoba nie poleci³aby naszego szpitala innym. Za³o¿ylimy sobie wskanik,
¿e czas oczekiwania na przyjêcie do szpitala
do 20 minut bêdzie dotyczyæ 80% pacjentów. Zrealizowalimy go w 80,13%.
W porównaniu z 2006r.wzrost procentowy tego typu us³ugi wzrós³ o 5,55%.
Czyli badamy problem i podnosimy poprzeczkê.
TO:  Ile jest ankiet, w których pacjenci chc¹ cokolwiek w szpitalu zmieniæ? Czy w ogóle jest taka rubryka w
ankiecie?
E.D.:  Naturalnie. Konkretnie to: Co
zdaniem Pani/Pana podniods³oby jakoæ
udzielanych wiadczeñ w naszym zak³a-

dzie? Najczêciej wymienianym postulatem jest zwiêkszenie nak³adów na s³u¿bê
zdrowia, ale oczywicie wykracza to poza
nasze kompetencje. O tym decyduje Rz¹d,
Sejm i NFZ. Czêstym postulatem jest
proba o lepsze wyposa¿enie w sprzêt.
Chodzi zw³aszcza o tomograf komputerowy. Postulaty dotycz¹ równie¿ zwiêkszenia obsady pielêgniarskiej i po³o¿niczej na oddzia³ach szpitala. Pacjenci chc¹
zwiêkszenia iloci poradni przy szpitalu.
Wielu ankietowanych wnosi równie¿ o
zwiêkszenie p³acy dla personelu.
W ankiecie s¹ równie¿ pytania dotycz¹ce praw pacjenta. Tylko jedna osoba
ze wszystkich ankietowanych stwierdzi³a, ¿e prawa pacjenta nie s¹ przestrzegane, s¹ nawet pytania o czas obchodów lekarskich, o czystoæ zak³adu. Jedno jest pewne, ¿e wszystkie zadawane
pytania s¹ szczegó³owo analizowane pod
k¹tem poprawy jakoci wiadczonych
us³ug i spe³nienia oczekiwañ pacjentów
w miarê naszych mo¿liwoci.
TO:  Czy szpital prowadzi badania statystyczne dotycz¹ce dzia³aj¹cych
przy nim poradni specjalistycznych?
E.D.:  Ale¿ tak. Poradnie specjalistyczne s¹ równie¿ oceniane przez pacjentów, którzy korzystali z ich us³ug.
Spektrum pytañ jest podobny do pytañ
dotycz¹cych szpitala i obejmuje równie¿
okres czterech miesiêcy. Oceniany jest
w ankiecie czas oczekiwania na przyjêcie
do poradni., trudnoci przy rejestracji, dostêpnoæ do poradni, kolejnoæ przyjêæ,
ocena personelu lekarskiego, pielêgniarskiego itp.
Dla przyk³adu, na 33 zwrócone ankiety z poradni specjalistycznych: na przyjêcie do poradni ponad godzinê czeka³y
tylko 4 osoby, do 20

minut czeka³o 14 osób, a 15 osób od 20
minut do 60 minut.
Pacjenci oceniaj¹ równie¿ czy by³y
trudnoci przy rejestracji do poradni?
Tylko jedna osoba odpowiedzia³a twierdz¹co, ale ju¿ nie wskaza³a jakie to by³y
trudnoci. Dostêpnoæ do poradni: jako
w³aciw¹ oceni³o 66% ankietowanych,
czynna zbyt rzadko  30,3%. Nieprzestrzeganie kolejnoci przyjêæ w poradniach zarzuci³a tylko jedna osoba. 100%
pacjentów oceni³o pozytywnie personel
lekarski, pielêgniarski i po³o¿ne, którzy
przyjmuj¹ pacjentów w poszczególnych
poradniach specjalistycznych. Na pytanie: Co nale¿y zmieniæ, aby poprawiæ
jakoæ wiadczonych us³ug w poradniach? pacjenci odpowiadali: zwiêkszyæ
nak³ady finansowe na s³u¿bê zdrowia,
skróciæ czas czekania na przyjêcie do endokrynologa i kardiologa, zwiêkszyæ iloæ
dni przyjêæ przez ortopedê. Pacjenci postuluj¹ powstanie poradni lekarza rodzinnego, laryngologicznej, neurologicznej.
Generalnie otwarcia wszystkich tych
poradni, których przy szpitalu nie ma.
Tak, by by³o pe³ne ich spektrum. Pragnê podkreliæ, ¿e wiêkszoæ postulatów ju¿ zosta³a zrealizowana. Czas oczekiwania na przyjêcie pacjenta przez lekarza endokrynologa zosta³ skrócony
poprzez zatrudnienie jeszcze jednego
specjalisty. Wyd³u¿ylimy równie¿ o jeden dzieñ przyjêcia w poradni kardiologicznej. Jest to jednak o wiele za ma³o w
stosunku do zapotrzebowania. W naszym
regionie mamy bardzo ma³o kardiologów.
Pacjenci postulowali o zwiêkszenie liczby dni przyjêæ przez lekarza ortopedê 
do trzech razy w tygodniu. Ten postulat te¿ zosta³ ju¿ zrealizowany.
Porównuj¹c ankiety z trzech lat mia³o
mo¿na powiedzieæ, ¿e dostajemy coraz
wy¿sze oceny od pacjentów korzystaj¹cych z naszych us³ug, staramy siê spe³niaæ ¿yczenia pacjentów i poprawiaæ
jakoæ oferowanych us³ug zgodnie z misj¹
zak³adu:  Powierz nam swoje problemy.
TO: Dziêkujê za rozmowê.

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V4707)

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

czyli Walentynkowy Dzieñ Otwarty
w Zespole Szkó³ Technicznych w Olecku

Szczególnego dnia, gdy ptaki dobieraj¹ siê w pary, Zespó³ Szkó³ Technicznych otworzy³ swe podwoje dla przysz³ych
absolwentów. Hala sportowa czerwieni³a siê od serc i balonów.
Walentynkowy Dzieñ Otwarty przygotowa³ Samorz¹d Szkolny
pod czu³¹ opiek¹ wszystkich nauczycieli i uczniów. By³y konkursy, przedstawienia teatralne, karaoke, by³y te¿ s³odycze,
oczywicie w kszta³cie serc. Wszyscy wykazali siê ogromnym
talentem, wszak piewaæ ka¿dy mo¿e. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹
by³o zwiedzanie pomieszczeñ szkolnych, warsztatu, internatu, izby pamiêci.
Dziêkujemy Dyrektorom szkó³ gimnazjalnych za przyjêcie
zaproszenia, wychowawcom za opiekê, gimnazjalistom za przybycie. Mi³o by³o spotkaæ m³odszych kolegów, z którymi nie
tak dawno uczêszczalimy do tych samych szkó³, mo¿e spotkamy siê na Zamku?
W czasie imprezy rozdawana by³a gazetka szkolna, redagowana przez uczniów w ramach projektu Zostañcie Zamkowcami, bo warto!, a w niej konkurs.
Ewelina Sejwa z Gimnazjum w Babkach Oleckich i Paulina
Szy³ak z Gimnazjum w wiêtajnie pierwsze poda³y prawid³owe rozwi¹zanie zadania. Zwyciê¿czyniom gratulujemy, nagrody wys³alimy poczt¹.
Natalia Malinowska, Jolanta Wasilewska, Paulina
Czerwieñska, Emilia Zdanio, Katarzyna Burzyñska
 uczennice klasy II EA ZST

Wypowiedzi zaproszonych goci
 gimnazjalistów i ich nauczycieli

Uwa¿amy, ¿e Dni Otwarte w szko³ach s¹ niezwykle po¿yteczne. Pomagaj¹ zapoznaæ siê z programem szko³y
jak te¿ integruj¹ m³odzie¿. Wed³ug nas ka¿da szko³a powinna inwestowaæ w takie imprezy, by zachêciæ do siebie przysz³ych uczniów. Dni takie jak ten pomagaj¹ w podjêciu decyzji dalszej edukacji.
Dorota Wêgiel, Sylwia Domañska
 kl. IIIa, Publiczne Gimnazjum w Sokó³kach
Bardzo ciekaw¹ imprez¹ zorganizowan¹ przez Zespó³ Szkó³

Technicznych w Olecku by³y Dni Otwarte. W interesuj¹cy i
zabawny sposób m³odzie¿ zaprezentowa³a program artystyczny,
ukazuj¹c, ¿e w szkole istnieje wiele mo¿liwoci rozwijania
swoich talentów: muzycznych, aktorskich, tanecznych.
Po czêci artystycznej uczniowie gimnazjów, którzy przy-

byli licznie na tê uroczystoæ, mieli okazjê zwiedziæ ZST 
budynki, wyposa¿enie klas, internat, sto³ówkê i poznaæ charakter szko³y.
Impreza by³a bardzo dobrze przygotowana. Moim zdaniem jest to wietna okazja do poznawania szkó³ i podjêcia
decyzji przez gimnazjalistów w dokonywaniu trafnych wyborów na przysz³oæ.
Podsumowuj¹c, trzeba zauwa¿yæ, ¿e 14 lutego Zamek
napisa³ gimnazjalistom wspania³¹ walentynkê. Jestemy przekonani, ¿e uczniowie zakochali siê w tej szkole przynajmniej
na trzy lata.
Hanna Turowicz, Adam Racis
 nauczyciele PG w Sokó³kach
Impreza by³a bardzo fajna. Szczególnie podoba³ mi siê
zabawny monta¿ muzyczny. Moglimy braæ udzia³ w konkursach, np. w karaoke i wygraæ s³odkie nagrody. Takie
imprezy s¹ bardzo potrzebne, poniewa¿ mo¿emy obejrzeæ i
porównywaæ szko³y, w których chcielibymy kontynuowaæ
naukê.
Milena Przekop
kl. IIIB, Gimnazjum w wiêtajnie
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I Regionalny Konkurs Recytatorski
Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny

29 lutego 2008 roku w auli Gimnazjum nr 2 w Olecku odby³ siê VI Regionalny Konkurs Recytatorski Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny.
Inicjatorkami ww. imprezy s¹: Romualda Mucha-Marciniak i Dorota Teresa W³odarska, autorkami programu
Edukacja regionalna  dziedzictwo kulturowe w regionie pt. Cudze chwalicie, swego nie znacie  realizowanego od siedmiu lat w powiatach: e³ckim, oleckim i od kilku miesiêcy go³dapskim.
Dyrektor Gimnazjum nr 2, Maria Jolanta K³osiñska rozpoczê³a konkurs witaj¹c goci: wspó³przewodnicz¹cego
Sejmiku Marsza³kowskiego  Edwarda
Adamczyka, wizytator Delegatury w E³ku
 Anetê Dobielewsk¹, Wac³awa Klejmonta  przedstawiciela Komisji Owiaty
Urzêdu Miejskiego, Miros³awa Matusiaka  przewodnicz¹cego Komisji
Owiaty Starostwa Powiatowego w
Olecku, komisjê w sk³adzie: przewodnicz¹ca  El¿bieta Rowiñska  kierownik
Biblioteki Pedagogicznej w Olecku,

cz³onków: Barbara Maciukiewicz z E³ku,
Miros³aw S³apik  wiceprezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Zbigniew
Fa³tynowicz  prezes Stowarzyszenia
Literackiego w Suwa³kach, Wojciech
Anuszkiewicz  poeta, felietonista,
organizator ogólnopolskiego konkursu literackiego Czerwce Poetyckie, Jan
Jastrzêbski  prozaik z Go³dapi.
Do rywalizacji przyst¹pili uczniowie
z 11 szkó³ podstawowych, 12 gimnazjów i 6 szkó³ ponadgimnazjalnych z
powiatów: e³ckiego, go³dapskiego i oleckiego.
W przerwach miêdzy recytacjami
uczestnikom umila³ czas miêdzyszkolny zespó³ w sk³adzie: Olga Grzêda, Artur Lachowicz i Aleksandra Or³owska.
O goci zadbali: Barbara Chodunaj i Halina Cichocka  rodzice ³¹czników bibliotecznych oraz uczniowie:
Daniel £owczyñski, Pawe³ Mrozowski,
Emilia Zyskowska, Ewelina Milewska,
Iwona Wieczorek, Joanna Micha³owska, Judyta Barszczewska, Sylwia
Ciruszys. Konkurs poprowadzili ucznio-

wie Gimnazjum nr 2  Karolina Gre i
Pawe³ Kopiczko.
Wyniki VI Regionalnego Konkursu Recytatorskiego pt. Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny
z cyklu imprez Cudze chwalicie, swego nie znacie... zamieszczamy w tabeli.
Nagrodê specjaln¹, ufundowan¹
przez Marsza³ka Województwa za najciekawsz¹ interpretacjê wiersza M.Kajki
w 150.rocznicê urodzin poety jury przyzna³o Beacie Bujnowskiej z Gimn. nr
3 w E³ku
13 marca 2008 roku o godzinie 10:00
w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego
w Olecku ww. laureaci wyst¹pi¹ przed
Marsza³kiem Województwa WarmiñskoMazurskiego, w³adzami miast i powiatów EGO, dyrektorami szkó³, sponsorami oraz opiekunami nagrodzonych.
Marsza³ek województwa, Jacek Protas, wrêczy g³ówne nagrody laureatom
pierwszych miejsce poszczególnych kategorii oraz nagrodê specjaln¹ za najciekawsz¹ interpretacjê wiersza Micha³a
Kajki w 150 rocznicê urodzin poety.

Wyniki konkursu
Imiê i nazwisko ucznia
Karolina Milewska
Anita Jaworowska
Ilona Gliñska
Aleksandra Jankowska
Sara Gajko

Miejsce
I
II
III
Wyr.
Wyr.

Micha³ Saliñski
Patrycja Makowska
Monika Kasprzyk
Aleksandra Steckiewicz
Justyna P³awska

I
II
III
Wyr.
Wyr.

Monika Wocial
Justyna Maciejko
Monika Zubowicz
Beata Bujnowska
Aleksandra Klinicka

I
II
III
Wyr.
Wyr.

Bart³omiej Sepko
Piotr Wasilewski
Piotr Pi¹tkowski
Dorota Szpunar
¯aneta Oleksa
Inez Wojtyna

I
II
III
Wyr.
Wyr.
Wyr.

Kategoria I: szko³y podstawowe
Szko³a
Imiê i nazwisko nauczyciela
SP w Wieliczkach
Gra¿yna Jankowska
SP w Cimochach
Teresa Bucka
SP w Cimochach
Teresa Bucka
SP nr1 w Olecku
Marzanna Brodowska
SP w Bobrach
Teresa M¹czka
i Helena Czaban -Kudryñ
Kategoria II: gimnazja – klasy I i II
Gimnazjum nr2 w Olecku
Justyna Je¿ewska
Gimnazjum nr 2 w E³ku
Ma³gorzata Pieñkowska
Publ. Gimn. w Wieliczkach
mgr Jolanta Motulewicz
Publ. Gimn. w Wieliczkach
Jolanta Motulewicz
Gimnazjum nr2 w Olecku
Renata Ko³dys
i Justyna Waszkiewicz
Kategoria III: gimnazja – klasy III
Gimnazjum nr 3 w E³ku
Bo¿ena Bo¿enkow
Gimn. w Baniach Mazurskich Joanna Poniatowska
Gim. w wiêtajnie
Wies³awa Górska
Gimnazjum nr 3 w E³ku
Ewa Siemienkiewicz
Publ. Gimn. w Wieliczkach
Jolanta Motulewicz
Kategoria IV: szko³y ponadgimnazjalne
ZS nr 2 w E³ku
Ma³gorzata Ladziñska
LO w Go³dapi
Urszula Wrzosek
ZS nr 2 w E³ku
Ma³gorzata Ladziñska
ZSLiZ w Olecku
Justyna Waszkiewicz
ZSL i Z w Olecku
mgr Urszula Brodowska
LO w Go³dapi
Urszula Wrzosek

Imiê i nazwisko dyr. szko³y
Piotr Andrzejewski
Roman Siedlecki
Roman Siedlecki
Eligia Bañkowska
Mariola Pieloch

Anna Siemiatycka
Andrzej Brzozowski
Stanis³aw Bucki
Stanis³aw Bucki
Anna Siemiatycka
Zofia £ukawska
Zdzis³aw Bernatowicz
Bo¿ena Kochañska
Zofia £ukawska
Stanis³aw Bucki
Barbara Fiedoruk
Grzegorz Klimaszewski
Barbara Fiedoruk
Beata Stypu³kowska
Beata Stypu³kowska
Grzegorz Klimaszewski
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MONOGRAFIA PRASY OLECKIEJ (3)  LECH KALEJTA
Jednak¿e mimo zasadniczo rosn¹cej
iloci tytu³ów, nak³ady poszczególnych
dzienników, tygodników czy miesiêczników mala³y, co by³o spowodowane
sytuacj¹ ekonomiczn¹ w kraju. Ponadto
coraz bardziej odczuwalny sta³ siê wp³yw
mediów elektronicznych, szczególnie w
tamtym okresie coraz bardziej konkurencyjnej telewizji.
Od 1993 roku na polskim rynku medialnym zaczê³y siê pojawiaæ liczne telewizyjne stacje komercyjne, które utrzymywa³y siê jedynie z reklam10 .
Obecnie rynek prasy w Polsce nadal
podlega wielu zmianom, ale nie s¹ one
jednak tak rewolucyjne i gwa³towne jak
na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych.
Nast¹pi³a swego rodzaju normalizacja
rynku prasowego. Nowe tytu³y, je¿eli ju¿
powstaj¹, to oznaczaj¹ najczêciej literaturê fachow¹. Raczej wyj¹tkow¹ rzadkoci¹ jest powstawanie nowych dzienników, raczej dochodzi do zmniejszania
ich liczby albo nak³adu. Pod wzglêdem
graficzno - edytorskim polska prasa dorównuje obecnie prasie z Europy Zachodniej.
Rozdzia³ 2. Prasa regionalna i lokalna w Polsce po 1989 roku
W 1981 roku na I Krajowym Zjedzie Delegatów NSZZ Solidarnoæ przyjêto uchwa³ê programow¹ pod tytu³em
Samorz¹dna Rzeczpospolita. Wiele
uwagi w niej powiêcono ró¿norodnym
przejawom aktywnoci obywatelskiej,
których nie by³ w stanie zniszczyæ nawet stan wojenny. Jednym z nich by³a
idea tworzenia Komitetów Obywatelskich.
W 1988 roku przez Polskê przetoczy³a
siê fala strajków i protestów, które odbywa³y siê pod sztandarowym has³em
legalizacji Solidarnoci. 18 grudnia 1988
roku w Warszawie utworzono Komitet
Obywatelski przy Przewodnicz¹cym NSZZ
Solidarnoæ. Porozumienia Okr¹g³ego
Sto³u stworzy³y now¹ sytuacjê polityczn¹.
Dlatego te¿ 17 kwietnia 1989 roku ponownie zarejestrowano NSZZ Solidarnoæ. Wówczas w ca³ym kraju powsta³y regionalne Komitety Obywatelskie Solidarnoci. To w³anie one umo¿liwi³y
w znacz¹cym stopniu zwyciêstwo w kampanii wyborczej do parlamentu.
W 1989 roku, gdy masowo zak³adano Komitety Obywatelskie Solidarnoci,
wówczas czêsto przy nich wydawano ulotki
wyborcze zwi¹zane z dzia³alnoci¹ tych

komitetów na okrelonym terenie. Wtedy ju¿ legalnie, ale czêsto jeszcze metodami podziemnymi ( to znaczy w prywatnych domach i na powielaczach ) drukowano pojedyncze strony. Zdarza³o siê, ¿e
taka ulotka stawa³a siê coraz obszerniejsza i w koñcu powstawa³a prawdziwa
gazeta. Zajmowali siê tym najczêciej m³odzi
i ambitni ludzie, którzy mieli poczucie, ¿e
mog¹ zmieniæ rzeczywistoæ.
2.1. Pojêcie prasy lokalnej i regionalnej, jej charakterystyka i cele
Ró¿ne ród³a w rozmaity sposób staraj¹ siê definiowaæ pojêcie prasy lokalnej i regionalnej. Zasadniczo jako niejednolit¹ grupê wytworów prasowych, dla
których cech¹ wspóln¹ jest fakt ukazywania siê poza g³ównym centrum czy
orodkami ¿ycia polityczno - spo³ecznego oraz kulturalnego danego kraju. Oczywicie tak¿e istnieje kwestia kolportowa-

nia ich na okrelonym ( najczêciej poprzez granice wewnêtrznego podzia³u
administracyjnego ) terytorium11 .
Obecnie termin prasa lokalna lub
prasa regionalna, najczêciej bior¹c
pod uwagê zasiêg terytorialny ( to znaczy rozpowszechnienie ), mo¿e byæ t³umaczony w czterech aspektach:
1) to ogó³ gazet i czasopism, których zasiêg terytorialny obejmuje obszar mniejszy ni¿ terytorium pañstwa (
na przyk³ad region, kilka województw
); w tym przypadku mamy do czynienia
z klasycznym pojêciem prasy regionalnej;
2) prasa wydawana na terenie jednego województwa ( w znaczeniu nowego podzia³u administracyjnego ), to
znaczy prasa wojewódzka; jednak najczêciej i tak okrela siê j¹ mianem prasy regionalnej, poniewa¿ nowe wojeC.d.n.

Pocztówki ze zbiorów Pana Dariusza Wijasa

Dzisiaj nastêpna pocztówka ze zbiorów Pana Dariusza Wijasa. Jeszcze raz ten
sam dworzec kolejowy. Tym razem jednak jest to zdjêcie. Na budynku nazwa stacji
Margrabowa. Na peronie z lewej strony stoj¹ dwie kobiety w bia³ych fartuchach
(mo¿e pracownice restauracji kolejowej) oraz grupa mê¿czyzn. Na cianie g³ównego
budynku z lewej strony skrzynka pocztowa po drugiej symetrycznie dworcowy
zegar. Na reprodukcji nie widaæ, ale pokazuje godzinê 15.15.
Pocztówka wykonana przez oficynê w Königsbergu (Królewcu). Obecnie Kaliningrad.
Pocztówka pochodzi z 1904 roku wiêc wokó³ g³ównego motywu kartki korespondencja.
Bogus³aw M. Borawski

Praca magisterska pt. Monografia prasy oleckiej po 1989r. napisana przez Pana Lecha Kalejtê na kierunku politologia w zakresie dziennikarstwa na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora,Wydzia³ Nauk Politycznych.
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T³umaczenie z niemieckiego dziêki staraniom Ko³a Mi³oników
Ziemi Oleckiej. Przedruki  za zgod¹ Ko³a.
Zwi¹zek gimnastyczny Olecko z 1865 (ZGO 1865)
Autorstwa Gerharda Biallasa (c.d.)
Pani Huwe kontynuowa³a: Chcia³abym jeszcze co dodaæ
na temat ówczesnej gimnastyki kobiet. Naszymi trenerami od
gimnastyki na przyrz¹dach byli Hans Jakielski, Franz Pogodda
Johannes Bogun. By³am wtedy bardzo aktywn¹ gimnastyczk¹,

nie mog³am siê doczekaæ kolejnych zajêæ, tak wielk¹ radoæ mi
to sprawia³o. Lekkoatletykê trenowa³ymy zazwyczaj na starej
sali gimnastycznej, jeli nie æwiczy³ymy akurat na placu sportowym, wtedy jeszcze na tym starszym, poniewa¿ nowy by³
w³anie w trakcie budowy.
A Otto Düring wspomina: W wieku 12 lat uprawia³em gimnastykê w grupie uczniowskiej ZGO 1865. Wtorek i pi¹tek, by³y
dla mnie wtedy najwa¿niejszymi dniami, poniewa¿ w tych w³anie dniach odbywa³y siê wieczorne æwiczenia w naszej starej sali. Naszym trenerem by³ nauczyciel gimnastyki Preuß
ze szko³y ludowej. Podczas lekcji gimnastyki w szkole przygotowa³ swoich m³odych uczniów do dzia³ania w zwi¹zku. Nie
we wszystkich przypadkach osi¹ga³ zamierzony cel, nie zawsze udawa³o mu siê
zintegrowaæ dobrze u³o¿onych uczniów
ze zwi¹zkiem. Ale najwiêksz¹ radoæ odczuwa³, naprawdê nic innego mu takiej
nie sprawia³o, gdy uda³o mu siê zachêciæ
dobrego ucznia do wst¹pienia do zwi¹zku ZGO. Uwa¿am, ¿e tak¹ wiernoæ gimnastyce prawdziwie w duchu Jahna mo¿-

Zwyciêska dru¿yna SZO 1915 po biegu do g³osowania.
Od lewej do prawej. Ni¿szy rz¹d: Walter Brodowsky, Otto Czarnojan, Ernst Meinhoff, Kurt Holzieher, Ernst Ragnitz, Johannes Meinhoff. Drugi rz¹d:
Kurt Schweiger, Karl Ostrowski, Fritz Dudda, Bruno
Wenk, Arthur Raffalski, Otto Rattay. Trzeci rz¹d: Hans
Heidel, Max Pietrzyk, Richar Jedamzik, Walter Link
(p³ywak), Willi Czarnojan, Udo Dörfer, Hermann
Kerrutt, Paul Buzylowski. Czwarty rz¹d: Paul Brodowski, Hans Schlemminger, Herbert Czaplinski,
Oskar Hoffmann, Fritz Gerhard, Paul Wieberneit.
ZGO 1865 - 26 sierpnia 1928.

Klasa dziewczêca szko³y miejskiej w Olecku
z nauczycielem Hermannem Preuß - 1924.

na by³o dowiadczyæ tylko w ojczynie,
w Prusach Wschodnich.
Pierwszy festyn gimnastyczny regionu Mazur odby³ siê w 1922 roku w Olecku, mia³em przyjemnoæ w nim uczestniczyæ. By³em wtedy jeszcze uczniem i wywalczy³em zwyciêstwo w grupie redniej.
Moja kompozycja w stylu wolnym oceniona zosta³a na 20 punktów. Ale za tym
zwyciêstwem sta³ w du¿ej mierze mój ukochany trener Preuß, jego radoæ z tego
mojego zwyciêstwa by³a wielka, a na pewno
szczera.
W 1926 roku, po niespodziewanej mierci inspektora szkolnego Dürra, kierowanie zwi¹zkiem obj¹³ inspektor szkolny Klein
a¿ do czasu jego przeniesienia. Jego miejsce
zaj¹³ nauczyciel szko³y redniej Dr Reinhold Huwe (1890-1963), który dba³ o losy
zwi¹zku podczas wszystkich zawirowañ.
C.d.n.
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Pary¿ w fotografii
Pary¿ to miasto niezwyk³e: du¿e, ha³aliwe, têtni¹ce ¿yciem miasto wiate³, ale równie¿ przepe³nione histori¹, któr¹ czuæ na ka¿dym kroku. Wyj¹tkowoæ tego miasta, poezjê i
kulturê mo¿na zobaczyæ w fotografiach Ewy Koz³owskiej, których
wernisa¿ odby³ siê 15 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w E³ku. By³o to wyj¹tkowe spotkanie sympatyków kultury francuskiej. Francuskie rogaliki, czekolada na gor¹co, muzyka francuska i ciekawe opowieci Ewy Koz³owskiej pozwoli³y poczuæ unikaln¹ atmosferê Pary¿a. Bo te¿ i spojrzenie Ewy
Koz³owskiej na to miasto jest wyj¹tkowe  literackie, filozoficzne, wra¿liwe i ciep³e. Spotkanie to pozostanie na d³ugo w
pamiêci wszystkich ceni¹cych kulturê francusk¹.
Wystawê mo¿na ogl¹daæ jeszcze do 15 marca w galerii
Miejskiej Biblioteki Publicznej w E³ku.
Katarzyna Kaczor

siê z po³owu ryb, za to Sekwana wci¹¿ tworzy atmosferê tego
miasta. Przeciêta jest przez ponad trzydzieci mostów, a ka¿dy
z nich kusi jedyn¹ w swoim rodzaju atmosfer¹.
Pary¿ to nie tylko wci¹¿ ¿ywa historia, wspania³a architektura i niezliczone rozrywki, to przede wszystkim niekoñcz¹ce
siê rozmowy i wielokulturowoæ. To miasto, w którym postêpuje sekularyzacja wolnoci, a ludzie próbuj¹ siê porozumieæ.
To miasto, którym trudno siê znudziæ. To s³ynna wie¿a i Pigalle (dzi ju¿ raczej zast¹piony przez ulicê Saint Denis, chocia¿ Moulin Rouge niestrudzenie wabi kankanem), to Montmartre z wci¹¿ odczuwaln¹ atmosfer¹ bohemy artystycznej.
To tak¿e Pola Elizejskie, Plac Zgody, ulica Rivoli oraz Luwr i
ogrody Tuilleries, to z³o¿onoæ i ró¿norodnoæ paryskich dzielnic.
Pary¿ to liczne ksiêgarnie  w tym s³ynna, polska ksiêgarnia Dobosz schowana w ciasnej uliczce niedaleko katedry
Notre Dame. Pan Dobosz jest cz³owiekiem niezwykle charakterystycznym, krótkie epizody w Rejsie czy ostatnio w Rysiu
utrwalaj¹ jego osobê i zaskocz¹ ka¿dego, kto zobaczy go siedz¹cego w swoim przytulnym fotelu, otoczonego stosami ksi¹¿ek.
To tak¿e ksiêgarnia Shakespeare & Company za³o¿ona w
1951 roku. George Whitman, jej za³o¿yciel, do dzi (maj¹c ju¿
91 lat) prowadzi ksiêgarniê w bardzo otwarty sposób, czynna
czêsto do pónych godzin nocnych jest miejscem, w którym
u podnu¿a pó³ek przepe³nionych ksi¹¿kami zawsze znajdzie
nocleg wra¿liwy poeta przybywaj¹cy do Pary¿a. Mo¿e to nie

¯yæ jak Isadora Duncan

Spaceruj¹c ulicami Pary¿a mija siê namacaln¹ historiê i poezjê.
Fikcja przeplata siê z rzeczywistoci¹, depcze siê po ladach
s³awnych. Ku swemu zdziwieniu mo¿na siê przekonaæ, i¿ na
ulicy Wyschniêtego Drzewa naprawdê mieszka³ dArtagnan,
w okolicy Komedii Francuskiej zadumaæ siê nad mieszczañsk¹
moralnoci¹, pobudziæ swoj¹ wyobra¿niê odwiedzaj¹æ Conciergerie  wiele miejsc i rzeczy jeszcze zawiadcza o dawnym
¿yciu Pary¿a, o czasach krwawej rewolucji. Na ulicy Turbigo
wysoki na trzy piêtra anio³ inspiruje wci¹¿ tak samo, jak niegdy Beaudelairea w Kwiatach z³a.
Pary¿ to stolica rozrywki i myli intelektualnej, dzi czuje siê
pêpkiem wiata, a przecie¿ zaczyna³ bardzo skromnie. Pocz¹tkowo by³a to ma³a wioska rybacka, Lutecja, której mieszkañcy
utrzymywali siê g³ównie z rybo³ówstwa wykorzystuj¹c dobrodziejstwa Sekwany. Dzi nikt ju¿ w Pary¿u raczej nie utrzymuje
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hotel piêciogwiazdkowy, ale nie ma nic lepszego dla twórczych ludzi.
Pary¿ to tak¿e Dzielnica £aciñska, to ulica Moufetard, biblioteka Sainte-Geneviève i s³ynna Sorbona. To Pont des Arts
z armosfer¹ letniego wieczoru, Apollinaire i Pont Mirabeau,
to kana³ Saint Martin oraz katakumby, czyli sieæ dawnych
korytarzy po kamienio³omach, dzi wype³niona ludzkimi szcz¹tkami
z Cmentarza wiêtych Niewini¹tek  to, co pod Pary¿em wielu fascynuje równie mocno.

Po Pary¿u najlepiej po prostu spacerowaæ, przechadzaæ
siê ca³e dnie i noce, kr¹¿yæ w okolicach dworców, odwiedzaæ
cmentarze (tam nazwiska: Verlaine, Breton, Balzak, Stendhal,
Gautier, Zola, Dumas, Edith Piaf, Chopin, La Fontaine, wyliczeñ nie sposób zakoñczyæ), docieraæ do miejsc, w których
bywali s³ynni lub do tych, do których nikt wa¿ny nigdy nie
zajrzy. Przygl¹daæ siê przedmieciom, przespacerowaæ siê w
okolicy Montparnasse, gdzie czasy La Belle Epoque wci¹¿
wygrywaj¹ z rzeczywistoci¹. Henry Miller nie prowokuje ju¿
nagoci¹ lecz wci¹¿ istniej¹ atelier dzi ju¿ wiatowej s³awy
artystów, którzy sklecili je za marne grosze z tego, co pozosta³o po Wystawie wiatowej. Tam tak¿e mo¿na wci¹¿ zobaczyæ, gdzie bywa³a tancerka Izadora Duncan, a by³a ona trochê jak ca³y Pary¿. ¯y³a intensywnie, cieszy³a siê ¿yciem wród
artystów, ka¿da chwila mia³a swoj¹ wartoæ. Zginê³a w czasie
jazdy samochodem, gdy jej szal wkrêci³ siê w nieos³oniête
ko³a. A wiêc, intensywnie, twórczo i krótko, mieszkañcy Pary¿a zawsze ¿yli energicznie: umierali widowiskowo, zasztyletowywali siê z byle powodu, byli cinani w nie mniej widowiskowy sposób, pope³niali fanatyczne zabójstwa, za które przysz³o

im p³aciæ bardzo wysok¹ cenê (ot chocia¿by sprawa Ravaillaca i Henryka IV). W opowieciach i wspomnieniach makabra
miesza siê z anegdotami, mimo wszystko kusz¹æ spe³nionym
¿yciem, wolnoci¹, równoci¹ i braterstwem.
W moich fotografiach staram siê ukazaæ ca³¹ z³o¿onoæ i
poezjê Pary¿a, zatrzymaæ ludzi, chocia¿ dzi jest to o wiele
trudniejsze, ni¿ w czasach fotografii humanistycznej. Masowa turystyka, sprawia, i¿ wiele ludzi odwiedza to miasto jedynie powierzchownie, tworz¹c t³um nie do ogarniêcia. Mia³am
to szczêcie, i¿ kilka lat spêdzi³am w Pary¿u, mog³am chodziæ
po nim do woli, o rozmaitych porach, spotykaæ przeró¿nych
ludzi. Mog³am pozbyæ siê ³apczywoci i spokojnie oswajaæ
miasto ze sob¹, nasyciæ siê kultur¹ francusk¹. Fotografie, które
wykonujê, s¹ kwintesencj¹ moich wra¿eñ: przeplatane poezj¹,
nas¹czone rozmowami z bukinistami i przypadkowymi ludmi,
francuskim romantyzmem, szaleñstwem Rimbauda, myl¹ Simone de Beauvoir i Sartra oraz podziwianym przeze mnie wiat³em
impresjonistów. Projekt fotograficzny pozostaje wc¹¿ otwarty, gdy¿ Pary¿ to wiele spojrzeñ i jestem pewna, ¿e jeszcze
wszystkich nie ogarnê³am.
Ewa Koz³owska

Impresja paryska

Jazz. Dzbanek wina. Pogryzione kawa³ki pomarañczy. Kartki z
Rzymu walaj¹ siê na poplamionym winem stoliku w Pary¿u. Rozmowy z boku. Cicha, przytulna muzyka. Gdzie przy Odeonie.
*
Szklanki- musztardówki. Jazz. Dym papierosowy. Podupad³e krzes³a. Szum ludzki. Jazz.
Cisza. Kilka moniaków l¹duje w rozklekotanej szafy graj¹cej. Gainsbourg, a potem znów jazz. Pary¿. Niedaleko Sorbona. Kolejny dzbanek wina.
*
Popêkane skórzane siedzenia. Ménage central i Casino de
Paris na cianie. Kilka innych plakatów a la Toulouse-Lautrec. Zadymione lustra. W nich czyja twarz, kawa³ek d³oni.
Jazz.
*
Bezg³onoæ, bezczynnoæ. Za chwilkê siê zajmê tob¹.
I sob¹. Jazz.
*
Bilet z Florencji do Mediolanu l¹duje w przepe³nionej popielniczce.
To by³o wczoraj.
Dzi jest Pary¿. I jazz.
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Raz na cztery lata

 w tym terminie nast¹pi³o otwarcie wystawy fotograficznej
w Orodku Kultury i Sportu w wiêtajnie.
W bezbarwny, lutowy, ale niestety
nie zimowy, wieczór spotkalimy siê z
autorem, który przedstawi³ na fotogramach barwne i urokliwe zak¹tki Puszczy Boreckiej niedostêpne dla oka wielu
z nas. Widzimy tam têtni¹cy ¿yciem ekosystem w artystycznych ujêciach wytrawnego fotografa przyrody, który od
wielu lat zatrzymuje w kadrze tak ulotne
chwile.
Uczestnicy w dalszej czêci wieczoru mieli wyj¹tkowa przyjemnoæ obejrzeæ
pokaz slajdów z prawdziwych klisz fotograficznych, ukazuj¹cy cztery pory roku
w puszczy.

Fot. Boles³aw S³omkowski

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

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

EXPRESS SZKOLNY
Redakcja Tygodnika Oleckiego zaprasza do wspó³-

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

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

s³oneczne,

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

(V11503)

przydomowe oczyszczalnie cieków

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
(K310)

pracy przy redagowaniu Ekspresu Szkolnego wszystkich
uczniów oraz nauczycieli oleckich szkó³. Artyku³y oraz zdjêcia przyjmowane s¹ w godzinach pracy redakcji.

Kolektory

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

(V6406)

(087) 520 40 29

GRÜNLAND

(V3008)

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
Olecko-Gusiew  odjazd o 13.30
Gusiew-Olecko  przyjazd ok. 20.00
Tel. 0-504-065-770

Ten bezbarwny wieczór nie by³ bezbarwny dziêki takim pasjonatom jak
Maciej Kupczyñski. Aura z jego fotogramów pozostanie w nas na d³u¿ej i
równie na d³u¿ej pozwoli zapomnieæ o
aurze za oknem.
BOS

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy do Mongolii i Chin
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

Andrzej Malinowski
Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007 (1)

Judziki/Rosja, 29.06.2007r. Prze³kn¹³em zniewagê celników
W pi¹tek 29 czerwca 2007 r. wyjecha³em z rana z Judzik do E³ku, ¿eby zd¹¿yæ
do autobusu odje¿d¿aj¹cego na lotnisko
Okêcie w Warszawie. Przejazd mia³em za
darmo. Kilkanacie minut oczekiwania przy
ulicy Mickiewicza i spokojna podró¿ do
Warszawy. Tu czeka³em godzinê na Tomka
z Poznania, mojego towarzysza podró¿y, poznanego, jak zwykle, przez internet. Przyjecha³ z du¿ym i ciê¿kim plecakiem. Mój w porównaniu do jego to kopciuszek. Tomek wybiera siê po raz pierwszy w ¿yciu w dalek¹ podró¿, st¹d takie
zabezpieczenie siê z jego strony.
Na lotnisku w Warszawie ba³agan
i to niesamowity. Trudno by³o siê zorientowaæ, gdzie nadaæ baga¿ i siê zarejestrowaæ. W koñcu ustawi³a siê jedna
bardzo d³uga i szeroka kolejka do stanowisk LOT-u. Do³¹czylimy do niej. Czasu
by³o coraz mniej, totalne opónienia
wszystkich rejsów! Ogólne zdenerwowanie.
Po przejciu kontroli paszportowej ustawilimy siê w innej, powa¿niejszej kolejce. Tak jak prawie ka¿dy pasa¿er musia³em zdejmowaæ buty i wyci¹gaæ pasek
ze spodni, otwieraæ baga¿ podrêczny. A
wszystko to w ramach szeroko pojmowanej kontroli bezpieczeñstwa. Celnik
zabra³ mi pastê do zêbów i piankê do
golenia  zakaz przewo¿enia p³ynów
powy¿ej okrelonej pojemnoci  100 ml.
Pogodzi³em siê ze strat¹. Prze³kn¹³em bezwzglêdnoæ celników.
Do Moskwy przylecielimy z 40minutowym opónieniem, ale na szczêcie nie by³o to dla nas zagro¿eniem 
samolot do Pekinu mielimy o godz. 22.25
czasu moskiewskiego. W samolocie do
Moskwy poznalimy Elê, która te¿ lecia³a do Pekinu. Jej m¹¿ te¿ siê tam udawa³,
ale inn¹ tras¹, bo jest biznesmenem i ma
gratisowy bilet. Towarzyszylimy sobie
nawzajem.

Na lotnisku Szeremietiewo ma³o pobyæ tydzieñ w Pekinie, a póniej poprzestrzeni. Mnóstwo ludzi, brakowa³o jechaæ do Mongolii, wróciæ z powrotem
³awek do siedzenia. Ela zaproponowa³a, do Chin, objechaæ ich czêæ rodkow¹ i
¿ebymy kupili po butelce whisky, tak dostaæ siê do Hongkongu na po³udniu
na wszelki wypadek jako rodek profi- tego du¿ego pañstwa. Mo¿e uda siê nam
laktyczny przed zatruciem. Nigdy pod- pojechaæ do Tybetu.
Z Moskwy wystartowalimy z 35.
czas swoich zagranicznych podró¿y nie
mia³em k³opotów z ¿o³¹dkiem, wiêc nie minutowym opónieniem. Mamy dwukrotn¹ 60-dniow¹ wizê do Chin i jednokrotzrobi³em tego.
Ela z mê¿em zabawi¹ kilka dni w n¹ 30-dniow¹ do Mongolii.
C.d.n.
Pekinie, a póniej miejscowymi samolotami bêd¹ przez dwa
tygodnie podró¿owaæ po pó³nocnych
Chinach. My z TomDyrektor Przedszkola z Oddzia³ami Integracyjnykiem mamy zamiar mi w Olecku, ul. Zielona 1, og³asza zapisy dzieci na
rok szkolny 2008/2009 do nastêpuj¹cych grup wiekowych:
 3- latki;
 5-latki
 4-latki;
 6-latki
Do przedszkola przyjmowane s¹ równie¿ dzieci do
oddzia³u integracyjnego (wymagane orzeczenie o potrzebie
kszta³cenia specjalnego wydane przez Poradniê PsychoPROMOCJA
logiczno-Pedagogiczn¹).
 panele pod³ogowe I gatunek
Zapisy trwaj¹ do 20.03.2008r. w siedzibie Przedszkola, pokój nr 14.
 15,50 z³ za 1 m 2
Przypomina siê Rodzicom dzieci uczêszczaj¹cych ju¿
 du¿y wybór owietlenia
do przedszkola o obowi¹zku z³o¿enia wniosku na kolejOlecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
ny rok szkolny. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod
numerem tel. (087) 520-32-12.
Suwa³ki, Przytorowa 19, tel. (087) 566 72 98
(V10605)
(V7006)

OG£OSZENIE
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Kalendarz imion

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

11 marca
Angeliki, Balbiny, Dobros³awy, Drogos³awy, Konstantyny, Ludos³awy, Rozyny, Sofronii
Benedykta, Benedyktyna, Edwina, Erwina,
Kandyda, Konstantego, Konstantyna,
Ludos³awa, Nawoja, Prokopa, Sofroniusza
12 marca
Bernadetty, Bernadety, Józefiny, Justyny, Kiry, Krystyny, Patrycji, Wiki
Alojzego, Bernarda, Blizbora, Cieszymys³a,
Ernesta, Grzegorza, Justyna, Maksymiliana, Mariusza, Roderyka, Swatosza,
Wasyla
13 marca
Bo¿eny, Ernestyny, Eufrazji, Iwety, Kiry,
Krystyny, Marianny, Patrycji, Weroniki
Arkadego, Arkadiusza, Ernesta, Hilarego, Marka, Nikifora, Patryka, Roderyka,
Rodryga, Trzebies³awa, Trzebis³awa
14 marca
Dalii, Ewy, Florentyny, Jarmi³y, Marty-

ny, Matyldy
Benedykta, Bo¿eciechy, Fabrycego, Fabrycjusza, Jakuba, Leona, £azarza, £ukasza, Micha³a, Rocis³awa,
15 marca
Delfiny, Heloizy, Longiny, Ludwiki, Lutos³awy
Gocimierza, Jana, Klemensa, Krzysztofa, Leona, Longina, Longinusa, Ludwika, Lukrecjusza, Lutos³awa, Zachariasza,
zacheusza
16 marca
Euzebii, Gabrieli, Henriety, Henryki, Hiacyntii, Hiacynty, Izabeli. Oktawii
Abrahama, Ciriaka, Gabriela, Henryka,
Herberta, Hiacynta, Hilarego, jacka, Juliana, Mi³ostryja, Oktawiana
17 marca
Gertrudy, Giny, Patryki, Reginy, Reny,
Zbigniewy
Cieszys³awa, Jana, Patrycego, Patryka,
Zbigniewa, Zbyszka

Aromaterapia

drzewa herbacianego dzia³a antywirusowe i grzybobójczo, natomiast olejek
geraniowy, obok przeciwdzia³ania infekcjom dróg oddechowych, wzmacnia równie¿ pracê nadnercza i zmusza do lepszego dzia³ania uk³ad limfatyczny. Aromaterapiê mo¿emy stosowaæ praktycznie wszêdzie.
Równie prostym zabiegiem wzmacniaj¹cym odpornoæ jest hydroterapia.
Polega ona m. in. na stosowaniu k¹pieli naprzemiennych oraz hartowaniu organizmu za pomoc¹ letnich i zimnych
natrysków. Stosowana regularnie znakomicie uodparnia organizm na wszelkiego rodzaju zaziêbienia. Tak¿e akupunktura ma w tej dziedzinie spore sukcesy. Zabieg pojedynczy lub ich ca³a
seria mog¹ pobudziæ uk³ad immunologiczny cz³owieka.

Aromaterapia, wzmacniaj¹ca odpornoæ organizmu jest zabiegiem, który
mo¿emy wykonaæ sami. Olejki przeznaczone s¹ do stosowania w k¹pieli i do
inhalacji, a tak¿e do wcierania bezporednio w skórê. Wiêkszoæ z nich ma
w³aciwoci lecznicze. Olejek eukaliptusowy i rozmarynowy skutecznie zabijaj¹ wiele szczepów bakterii. Olejek z

Nasz przepis
Kurczak na ostro znad jeziora
4 udka kurczaka, 2 du¿e str¹ki
papryki, ³y¿eczka mielonej ostrej papryki, 2-3 z¹bki czosnku, 2 ³y¿ki oliwy
lub oleju sojowego, ³y¿ka siekanej
zieleniny (pietruszka), sól, pieprz.
Danie mo¿e byæ przyrz¹dzane na
pikniku lub w domu.
Miêso myjemy, a nastêpnie wyjmujemy koci. Tak wyfiletowane lekko obijamy i szpikujemy pokrojonym
w paseczki czosnkiem. Nacieramy sol¹
i pieprzem oraz mielon¹ papryk¹. Tak
przygotowane wk³adamy na mocno
rozgrzany na patelni olej. Obsma¿amy na silnym ogniu. Dodajemy wie¿¹ wypestkowan¹ paprykê pokrojon¹ w kr¹¿ki. Dusimy pod przykryciem
oko³o 15 minut. Jeli zbyt szybko siê
wysma¿a  dodajemy odrobinê wrz¹tku.
Miêso podajemy posypane obficie zielenin¹, z m³odymi ziemniakami
i surówk¹.



 medycyna niekonwencjonalna

F kupiê

Z jakoci¹ mamy do czynienia wtedy, gdy wracaj¹ do nas klienci, nie produkty.
Margaret Thatcher

Przys³owia
i powiedzenia
 Kiedy starzec prze¿y³ marzec, bêdzie
zdrów, lecz gdy baba w maju s³aba,
pacierz zmów.
 W marcu nie¿ek sieje, czasem s³onko
grzeje.
 W marcu kto siaæ nie zaczyna, biednyæ to gospodarz.
 W marcu gdy kto siaæ nie zaczyna dobra swego zapomina.
 Jaskó³ka i bociek lata, znakiem to wiosny dla wiata.
 Kiedy w marcu plucha, to w maju posucha.
 Po suchej zimie wiosna bez deszczów
nie minie.
 Suchy marzec, mokry kwiecieñ i zimny
maj nape³niaj¹ piwnice i spichlerze, tak¿e
obfite siano daj¹.
 W marcu jak w garncu.
 Gdy w marcu grzmoty, to w maju niegi.
 W marcu kto siaæ nie zaczyna, dobra
swego zapomina.
 Na wiêtego Grzegorza (12 marca) id¹
lody do morza.
 Gdy Matylda (14 marca) spotka siê z
boækiem, bêdzie szczêcie za ka¿dym
kroczkiem.
 Gdy w Matyldê (14 marca) leje, pole,
³¹ka wnet zielenieje.
 wiêta Gertruda (17 marca)  zaprzêgaj
wo³y do p³uga.
 Ogrodniku, wiêta Gertruda (17 marca)
gdy s³onkiem b³ynie, zrobi cuda.

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 ?

Podpis: .................................................................................................................
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Fundusze dla opor nych (13)
Trzy pory roku, nie licz¹c lata
Sta³o siê. Mamy wiosnê. Oczywicie
nie kalendarzow¹, gdy¿ na tê trochê jeszcze za wczenie. Co do pogody to te¿ wci¹¿
nie jest zbyt wiosennie. Natomiast wiosna  czas niepohamowanego rozwoju,
nadesz³a w funduszach unijnych. No, mo¿e
trochê przesadzam, jednak¿e fakt faktem,
og³oszono w naszym województwie dwa
pierwsze konkursy, w których samorz¹dy
bêd¹ mog³y budowaæ drogi (infrastruktura transportowa) i cie¿ki (infrastruktura
turystyczna i oko³oturystyczna). Oczywicie to kolejne uogólnienie, jednak wszystkie
osoby zawodowo zainteresowane tematem
pewnie posiadaj¹ ju¿ odpowiedni¹ wiedzê,
a pasjonaci mog¹ siê zag³êbiæ w informacje dostêpne na stronie naszego RPO
(www.rpo. warmia.mazury.pl) Czujê siê w
obowi¹zku przypomnieæ, ¿e konkursy kierowane do przedsiêbiorców zostan¹ og³oszone za mniej, ni¿ miesi¹c, czyli 31 marca.
I to jest w³anie ta wiosna. Nareszcie
mo¿na siê zapoznaæ nie z projektami i wzorami
dokumentów, lecz z wersjami zatwierdzonymi, a przez to godnymi zaufania. Oczywicie mog¹ siê one jeszcze zmieniæ. Dotychczasowa praktyka wdra¿ania funduszy w Polsce wskazuje, ¿e zmiany zwiêkszaj¹ce precyzjê sformu³owañ lub po prostu koryguj¹ce pomy³ki zdarzaj¹ siê w miarê
czêsto. Równie wa¿na jest te¿ praktyka
stosowana przez osoby oceniaj¹ce wnioski, a ta musi jeszcze zostaæ wypracowana. Wiele wiêc jeszcze przed nami.
Co o drugiej, turystycznej osi Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury wiemy dzi? Na pewno o wiele
wiêcej ni¿ tydzieñ temu, gdy¿ opublikowane zosta³o Uszczegó³owienie, czyli dokument precyzuj¹cy kto, na jakich warunkach i na jakie dzia³ania mo¿e otrzymaæ
dofinansowanie. Oleckich przedsiêbiorców interesowaæ bêdzie zapewne poddzia-

³anie 2.1.1 - Wzrost potencja³u turystycznego poprzez rozwój bazy noclegowej oraz
poprawê jakoci bazy gastronomicznej.
Rzecz najwa¿niejsza: konkurs na to poddzia³anie zostanie og³oszony dopiero jesieni¹, czyli 20 padziernika. Nie trzeba wiêc
siê spieszyæ, gdy¿ wci¹¿ jest du¿o czasu
na poczynienie przygotowañ ze sporz¹dzeniem wniosku w³¹cznie. Druga wa¿na
informacja, to zakres podmiotowy poddzia³ania  o pieni¹dze ubiegaæ siê bêd¹ mali i
redni przedsiêbiorcy (a wiêc prowadz¹cy zarejestrowan¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ i zatrudniaj¹cy redniorocznie mniej
ni¿ 250 pracowników). Bêd¹ oni mogli liczyæ na zwrot 50% wydatków bêd¹cych
kosztami kwalifikowanymi inwestycji zmierzaj¹cych do dostosowania istniej¹cej i nowotworzonej bazy noclegowej i gastronomicznej do standardów jakociowych UE
przy zachowaniu wartoci odnosz¹cych siê
do kultury regionu i polegaj¹cych na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji (w tym i odnonie do wyposa¿enia) obiektów.
Minimalna kwota dofinansowania to
200 tys. z³otych, czyli po doliczenia wk³adu w³asnego dofinansowywane inwestycje zaczynaæ siê bêd¹ od kwoty 400 tys.
z³otych. Osoby zamierzaj¹ce realizowaæ przedsiêwziêcie w podobnym zakresie, lecz za
mniejsze kwoty, najprawdopodobniej bêd¹
mog³y siêgn¹æ po dotacje z pierwszej osi
RPO w ramach inwestycji zwiêkszaj¹cych
konkurencyjnoæ przedsiêbiorstw. Napisa³em najprawdopodobniej, gdy¿ Uszczegó³owienie tej osi wci¹¿ jest tylko projektem
i wszelkie informacje s¹ nie do koñca pewne.
Podczas oceny merytorycznej projekty bêd¹ analizowane pod k¹tem kosztownoci jednego nowopowsta³ego miejsca
noclegowego, efektywnoci ekonomicznej
(czyli stosunku kosztów do zak³adanych
korzyci), dba³oci o jakoæ i bezpieczeñ-

ZDALI WSZYSCY 100%

(PIERWSZY SUKCES W SKALI REGIONU)
Tegoroczni absolwenci (8 osób) Szko³y Policealnej dla Doros³ych Zak³adu Doskonalenia Zawodowego w Bia³ymstoku
z/s w Olecku o kierunku technik bezpieczeñstwa i higieny
pracy w dniach 15-16 stycznia 2008r. przyst¹pili do egzaminu
zewnêtrznego potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe przed
komisj¹ powo³an¹ przez OKE w £om¿y.
By³ to pierwszy egzamin zarówno dla s³uchaczy, jak i dla
kadry wyk³adowej i oczywicie dla nas  organizatorów tej
szko³y i kierunku zawodowego.
Sukces zwieñczony przede wszystkim:
- aktywnym uczestnictwem s³uchaczy w zajêciach,
- wysokim zaanga¿owaniem kadry pedagogicznej,
- stosownie przygotowan¹ i wyposa¿on¹ baz¹ dydaktyczn¹,
- dobr¹ organizacj¹ pracy dydaktycznej w szkole.
Wyniki zaskoczy³y wszystkich. Za zgod¹ absolwentów podajemy w tabeli dane liczbowe.

Bartosz Cieluk

Konsultant Regionalnego Systemu
Wspierania Innowacji Warmiñsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

stwo (a tak¿e konkretnoæ tych rozwi¹zañ) oraz zgodnoæ z wszelakimi politykami Unii Europejskiej. Na tej ocenie, dokonywanej przez Komitet Oceny Projektów,
otrzymaæ bêdzie mo¿na 80 punktów. Kolejn¹ ocen¹ bêdzie ocena strategiczna, której
dokonywaæ bêdzie zarz¹d województwa.
Oceniaæ on bêdzie wagê projektu dla ca³ego województwa pod kontem wzrostu
konkurencyjnoci firmy, wzrostu jakoci
¿ycia i pracy oraz wp³ywu na wzrost liczby powi¹zañ sieciowych i kooperacyjnych
w bran¿y. Na tej ocenie bêdziemy mogli
otrzymaæ do 20 punktów. Ca³oæ procesu
oceny wniosku ma zamkn¹æ siê w 130
dniach. Jednak¿e ju¿ po 60 dniach bêdziemy wiedzieæ, czy nasz projektu kwalifikuje
siê do objêcia pomoc¹ i czy mo¿emy podejmowaæ pierwsze kroki inwestycyjne.
To oczywicie ogólny rys kryteriów
oceny. Szczegó³owe zapisy znajduj¹ siê
w dokumentach konkursowych. Nie wygl¹da to najgorzej, prawda? Jeszcze nie
tak dawno przedsiêbiorcy, by staraæ siê o
dofinansowanie w ramach osi turystyka,
musieli siê przygotowywaæ na wydatki w
wysokoci co najmniej 1 miliona z³otych,
a najbardziej promowane mia³y byæ centra
kongresowe i co najmniej czterogwiazdkowe hotele. Wczoraj Olecko nie mia³o raczej
szans w tej kategorii wagowej. Dzi
wygl¹da to inaczej.
Mo¿e warto spróbowaæ zmierzyæ siê z
biurokracj¹ i siêgn¹æ po unijn¹ kasê? Proszê pamiêtaæ te¿ o RSWI. Jestemy po to,
by Pañstwu pomóc.
PKK RSWI dzia³a dziêki uprzejmoci
Starostwa Powiatowego w Olecku,
ul. Kolejowa 32 pokój 12.

E tap p is em n y
czêæ I na 5 0%

E tap p is em n y
czêæ II na 30%

E tap p raktyczn y
n a 75%
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90
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90
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85
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80
78
86
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SZANOWNI PRACODAWCY !!!
ZGODNIE Z ROZPORZ¥DZENIEM RADY MINISTRÓW
Z DNIA 2 WRZENIA 1997 W SPRAWIE S£U¯BY BEZPIECZEÑSTWA I HIGIENY PRACY Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704
z póniejszymi zmianami Dz. U. 2004 nr 246 poz. 2468 i Dz.U.
2005 nr 117 poz. 986 Pracownikami s³u¿by bhp mog¹ byæ osoby
spe³niaj¹ce nastêpuj¹ce wymagania kwalifikacyjne:
1) inspektorem do spraw bezpieczeñstwa i higieny pracy mo¿e
byæ osoba posiadaj¹ca zawód technika bezpieczeñstwa i higieny
pracy..., itd.
Osoby niespe³niaj¹ce wymagañ kwalifikacyjnych okrelonych
rozporz¹dzeniem po 1 lipca 2013 roku nie bêd¹ mog³y pe³niæ powy¿szych obowi¹zków.
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PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

PUB PIWNICA

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

(V15101)

V12912

(V1210)

* Mazury - hotel, tel. 0-87-520-40-50

* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V2309
* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
A906
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L706
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
V2319
* wesela, przyjêcia, imprezy okolicznociowe, tel. 0-87-52040-50
V12902

US£UGI

ADLER

RA
TY
!

(V7106)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V7806

(K210)

Przemys³aw Atkielski

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

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

V10404

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V8207
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V15301
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V10304
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L15202
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V13022
V70616

(V3808)

Kwalifikowany certyfikat elektroniczny (wymagany przez ZUS
od 21 lipca 2008)  oprogramowanie, sprzêt, integracja
z P³atnikiem. MTL Creation, 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V11603

(V14402)

tel. (087) 520-01-89

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

D@RKOMP

* kompleksowe us³ugi lubne, Foto Centrum, tel. 0-87-52014-00
K25710
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V4208
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L15102

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

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07V1709
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V9005

* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V10704

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

ul. Kolejowa 31
Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,
chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

G¹ski 22 m 3, tel. 0-606-993-688

* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

Agencja Kredytowa KORZYCIK

BUDOWLANE US£UGI
 BUDOWA DOMÓW!

(V14502)

(V79910)

* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna. Plac Wolnoci 14,
tel. (087) 520 15 78
V11903

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

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K510
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L1406
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V15201
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L1901

* mikropo¿yczki 0%, (087) 520-18-17
V4318
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V1609
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V3918
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V2009
PRODUCENT ODZIE¯Y ROBOCZEJ; ARTYKU£Y BHP
Wykonujemy hafty, loga
Go³dapska 22, tel. (087) 520-26-31

(K410)

CoolTura

Klub
ul. Partyzantów 6, tel. 0-662-181-662,
LOKAL DLA WYMAGAJ¥CYCH
* Centrum  hotel, tel. 0-87-520-12-00
V12922
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
A806
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59

BIURO RACHUNKOWE

(V4008)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V2409

* biuro rachunkowe, bieg³y rewident Danuta Jaworowska, Olecko,
ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713, 0-87-520-44-98
A2713

(V8006)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* przesy³ki kurierskie, przewozy, tel. 0-601-159-718
* ryby, tel. 0-504-060-955

V14202
A11013

US£UGI
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PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V32078)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V8905)

SERWIS OGUMIENIA

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4008)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V14302
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V11803
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562

V2109
K5201
K909
K1009
K1509
L1305

(V3708)

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

URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE

Za³atwiamy wszelkie formalnoci.

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

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

(V15001)

ul. Sienkiewicza 7, tel. 0-516-610-646

K2208

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

Us³ugi lusarsko-spawalnicze
bramy, p³oty, drzwi, przês³a,

WYWÓZ MIECI
(K15501)

PRACA (c.d.)
* zaopiekujê siê z sercem osob¹ starsz¹ lub dzieckiem. Posiadam dowiadczenie w pracy z osobami starszymi oraz
dzieæmi, tel. 0-506-675-603
L906
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32 L12801
* zatrudniê g³ówn¹ ksiêgow¹ z dowiadczeniem, tel. 0-507077-359
A2302
* zatrudniê kucharkê z dowiadczeniem, tel. 0-87-523-03-03 L409
* zatrudniê mê¿czyznê w gospodarstwie rolnym, tel. 0-698021-120
K4802
* zatrudniê sta¿ystê, tel. 0-87-520-29-23
A1503
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
V9604
SPRZEDAM
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
A1403
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L110
* barakowóz rekreacyjny, tel. 0-87-520-49-69 od 17,00 K4902
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
A1105
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
A2402
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
A308
* dzia³kê budowlan¹, Kukowo, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V15401
* dzia³kê budowlan¹, Oleszewo, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V15421
* dzia³kê rekreacyjn¹, budowlan¹ Dobki, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
A13101
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K4702
* Fiat 126p elx, 1998, opony zimowe, 70.000 km, tel. 0-609535-117
L22516

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

KUPIÊ
* ci¹gnik, prasê Z224, 279, maszyny rolnicze, tel. 0-607-809288
K4004
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L12901
* kupiê gara¿ po³o¿ony w okolicach ul. Zielonej. Tel. 0-501263-133
L806
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V3928
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 L13001
* potrzebna kobieta do opieki nad starsz¹ pani¹ dorywczo na
soboty i niedzielê, tel. 0-693-841-421
L2001
* sprzedawcê zatrudniê, tel. 0-87-520-26-39
A12701

2. Zmiany dotycz¹ce przekszta³cenia spó³dzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.
Zgodnie z art.146 ust.1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 11
marca 2004r. o podatku od towarów i us³ug, tylko do
31.12.2007r. stawkê 0% stosowa³o siê w odniesieniu
do przekszta³cenia spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spó³dzielcze w³asnociowe prawo do lokalu. Przepis ten dotyczy³ 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 (zgodnie z
art.153 ust.2 ustawy dotyczy to umów zawartych po
01.05.2004r). Z tym, ¿e do dnia 31.12.2007r - na podstawie art.146 ustawy  by³o ono opodatkowane 0%
stawk¹ VAT.
Natomiast po 31.12.2007r, w zwi¹zku z przepisami:
wprowadzonym art.41 ust.12-12c i zmienionym art.2
pkt 12 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od
towarów i us³ug oraz wprowadzonym §5 ust.1a rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o
podatku od towarów i us³ug, powy¿sze przekszta³cenie, jako dostawa towaru, bêdzie opodatkowane 7%
stawk¹ VAT.
3. Stawka 7% nadal obowi¹zuje w gastronomii.
Minister Finansów na podstawie przepisów, wy-4-
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(V11703)

* mieszkania trzypokojowe 63m 2, mieszkania dwupokojowe 46m 2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e,
lokale handlowo-us³ugowe. Oddanie  lipiec 2008.
Tel. 0-604-456-732
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 A2701
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
A1006
* perfumy FM, tel. o-664-976-022
V2609
* ryby, tel. 0-504-060-955
A2602
* siedlisko 2,8 hektara, blisko Olecka, tel. 0-783-494-315 K5101
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 A408
* szukam chêtnych na nowe mieszkania w centrum Olecka
(zacznie siê budowa), tel. 0-87-520-29-81, 0-609-902-981 K15401
* Zetor 12145, tel. 0-89-751-31-24, 0-603-604-127
L2101
* ziemia rolna, 12 hektarów, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
A13201
WYNAJEM
* atrakcyjny lokal dla fryzjerki, kosmetyczki, tel. 0-87-520-3692
A2502

URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE
mienionych w pozycjach 26 i 27 za³¹cznika do zmienionego od dnia 01.01.2008r rozporz¹dzenia z dnia 27
kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o podatku od towarów i us³ug, podtrzyma³
7% stawkê VAT na :
- wiadczenie us³ug gastronomicznych z wy³¹czeniem
sprzeda¿y napojów alkoholowych o zawartoci alkoholu powy¿ej 1,2% oraz napojów alkoholowych
bêd¹cych mieszanin¹ piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartoæ alkoholu przekracza 0,5%
a tak¿e z wy³¹czeniem sprzeda¿y kawy i herbaty
(wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, oraz wy³¹czeniem
sprzeda¿y w stanie nieprzetworzonym innych towarów opodatkowanych stawk¹ 22%, oraz
- wiadczenie us³ug zwi¹zanych z podawaniem napojów oraz us³ug sto³ówkowych i us³ug dostarczania
posi³ków do odbiorców zewnêtrznych, z wy³¹czeniami identycznymi jak powy¿ej.
4. 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%.

-5-

* biura do wynajêcia, Kamienna 1A, tel. 0-602-354-963 V15311
* hala produkcyjna, 600 m. kw., tel. 0-502-088-402
K15501
* lokal biurowy i handlowy do wynajêcia w centrum, tel.
0-601-152-460
V10804
* lokale do wynajêcia, tel. 0-885-441-703
K4204
* lokale handlowe po 430 m. kw., parter, do wynajêcia, tel.
0-604-145-272
A1203
* mieszkanie dwupokojowe do wynajêcia, tel. 0-660-122-156 K4602
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
A2203
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L1006
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L1106
* szukam gara¿u do wynajêcia w okolicach ul. Zielonej, tel.
0-501-263-133
L1505

LEPIEJ HARCERZOWI NI¯ FISKUSOWI

(L309)

Twój l % naprawdê dobrze zaprocentuje, poniewa¿:
- ZHP jest najwiêkszym stowarzyszeniem wychowawczym w Polsce
- ZHP uczy jak byæ po¿ytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym
- ZHP zrzesza i obejmuje opiek¹ ponad 130 tys. dzieci i m³odzie¿y
- ZHP to organizacja o niemal 100-letniej tradycji
- ZHP to stra¿nik tradycyjnych wartoci
- ZHP to nowoczesny program
- ZHP to inwestycja w dzieci Twoje, Twoich bliskich i znajomych
Aby przekazaæ 1% swojego podatku organizacji po¿ytku publicznego dokonaj odpowiedniej adnotacji w swym zeznaniu podatkowym PIT  podaj numer KRS 0000271499 z dopiskiem
Hufiec Olecko ZHP a Urz¹d Skarbowy zrobi za Ciebie resztê.
Nic nie tracicie, bo wskazan¹ kwotê Urz¹d Skarbowy przeleje na konto Hufca.
Z harcerskim pozdrowieniem.

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

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

17
marca

tel. 520-23-36

(V14901)

Z.P.U. Prawda Sp. z o.o.
ul Go³dapska 33

oferuje brykiet opa³owy

w atrakcyjnej cenie
Telefon kontaktowy: (087) 520 30 53

(K11203)

SPRZEDAM (c.d.)
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
A1303
* mieszkanie 17 m. kw., WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-52026-12
V15431
* mieszkanie 72,4 m. kw., Sk³adowa, 2400 z³ za m. kw. tel.
0-87-520-00-11
K5002
* mieszkanie bezczynszowe, 82,6 m. kw., Olecko, tel. 0-501514-614
K4503
* mieszkanie dwupokojowe, 52 m. kw., Go³dapska, I piêtro,
po remoncie, 153.000, tel. 0-506-039-788
K15301
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Pi³ka no¿na
W dniach 1-2 marca 2008r. w Kibertaj na Litwie odby³ siê Halowy Turniej
Pi³ki No¿nej im. V. Kochanowskiego. W
turnieju udzia³ wziê³o ogólnie 8 dru¿yn
 7 z Litwy i 1 z Polski.
Nasza dru¿yna  m³odzicy Czarnych
Olecko, prowadzona przez trenera Paw³a Astapczyka,wyst¹pi³a w sk³adzie: (od
lewej z góry): 1. Adrian Obuchowski, 2.
Kamil Barszczewski, 3. Igor Sych, 4.
Dawid Szusta, 5. Patryk U³anowicz; (rodkowy rz¹d): 6. Micha³ Grudziñski, 7.
Marcin Grygo  bramkarz, 8. Marcin
Tulik, 9. Tomasz Koz³owski  bramkarz,
10. Tomasz Morusiewicz, 11. £ukasz
Wir¿yñski; (dolny rz¹d): 12. Rados³aw
Gulbierz, 13. Krzysztof Marczuk,14.
Mateusz Moroz, 15. Dawid Bielecki, 16.
Piotr Matwiejczyk.
Mecze odbywa³y siê systemem ka¿dy z ka¿dym i trwa³y po 25 minut, w polu
4 + 1.
Nasz zespó³ zaj¹³ 4. miejsce, zdobywaj¹c 22 gole. Królem strzelców tego
turnieju zosta³ nasz zawodnik Rados³aw
Gulbierz, który umieci³ 9 razy pi³kê w
bramce przeciwników.
Ponadto gole dla naszej dru¿yny strzelili: Mateusz Moroz i Dawid Szusta 
po 3

Adrian Obuchowski  2, Marcin
Tulik, £ukasz Wir¿yñski, Tomasz Morusiewicz, Piotr Matwiejczyk i Micha³
Grudziñski  po 1.
Nasz zespó³ podczas turnieju wykaza³ siê wielk¹ wol¹ walki i sprytem. Dostarczy³ wiele wra¿eñ publicznoci oraz
trenerom dru¿yn litewskich, którzy byli
zachwyceni gr¹ naszych wspania³ych
m³odych pi³karzy. Najwiêcej jednak emocji
dostarczy³ nasz bramkarz Marcin Grygo, który niejednokrotnie ratowa³ nasz
zespó³ przed utrat¹ gola  skutecznie i

Zaproszenie dla wszystkich chêtnych
lubi¹cych graæ w tenisa sto³owego

Zawody rejonowe do Wojewódzkiego Turnieju LZS o Puchar
Gazety Olsztyñskiej
15 marca 2008 (sobota) godz. 10.00, hala Zespo³u Szkó³ W
Olecku (Siejnik)
Kategorie wiekowe (osobno kobiety i mê¿czyni):
Grupa I - rocznik 1995 i m³odsi
Grupa II - rocznik 1993 -1994
Grupa III - rocznik 1992 - 1990
Grupa IV - rocznik 1989 -1968
Grupa V - rocznik 1967 i starsi
Startuj¹ mieszkañcy gmin Olecko, Kowale Oleckie, wiêtaino, Wieliczki i powiatu Go³dap.
Dla najlepszych przewidziane s¹ pami¹tkowe dyplomy.
Najlepszych czterech w ka¿dej grupie uzyska awans do
nastêpnych
eliminacji.
Nie mog¹ startowaæ zawodnicy zg³oszeni do rozgrywek II
ligi i wy¿ej.
Zapisy zawodników na miejscu w godz. 9.00. - 9.45. ZAPRASZAMY
MOSiR Olecko
UKS 4:1 Olecko (Siejnik)
MLKS Czarni Olecko

z wielk¹ klas¹ obroni³ 2 rzuty karne. (Na
zdjêciu w towarzystwie g³ównego organizatora i trenera klubu Kibartaj).
Wyjazd naszych pi³karzy na Halowy
Turniej na Litwê sfinansowali rodzice
zawodników oraz sponsor. Piêkne stroje pi³karskie (z numerem i nazwiskiem zawodnika), torby oraz dresy ufundowali
w ca³oci rodzice.
Z pozdrowieniami
 sprawozdawca amator 
Gra¿yna Obuchowska

Zaproszenie dla siatkarzy

Otwarty Turniej Siatkówki o Puchar Starosty Oleckiego 
16.03.2008 r. (niedziela), godz. 10.00, sala Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku.
Graj¹ dru¿yny czteroosobowe. Obowi¹zuje wpisowe  20z³
od dru¿yny.

MOSiR

OG£OSZENIE
Olecko

og³asza

przetarg

na:

1. Dzier¿awê budynku hotelu Maraton, po³o¿onego przy
stadionie miejskim. Cena wywo³awcza 13.500 z³ netto. Dokumenty przetargowe nale¿y dostarczyæ do biura MOSiR
do 20.03.2008. do godz. 15.00.
2. Dzier¿awê pomieszczenia na bufet na pla¿y miejskiej (Skocznia).
Cena wywo³awcza wynosi 4860 z³ netto. Dokumenty przetargowe nale¿y dostarczyæ do biura MOSiR do 20.03.2008.
do godz. 15.00.
Dok³adne informacje i pe³ny tekst przetargów mo¿na otrzymaæ:
- w biurze MOSiR, 19-400 Olecko ul. Park 1, tel. 087 520 2048,
- na stronie internetowej BIP MOSiR ,
- na tablicy og³oszeniowej przy Urzêdzie Miejskim w Olecku,
- na tablicy og³oszeniowej przy MOSiR Olecko.

Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
od 1300 do 1600 (póniej tylko fax): (0-87) 520 02 30, tel kom. w godz. 9 00-2000: 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm.
Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski. Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH.
Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, rody, czwartki, pi¹tki w godz. 12 00-17 00. Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 294

Kolejny tydzieñ za nami. Chcia³oby
siê napisaæ  min¹³ kolejny tydzieñ zimy.
To by by³a jednak przesada. Tych kilka
godzin niegu do zimy trudno zaliczyæ.
Có¿, zima w tym roku nie dopisa³a. Co
za czasy. Nawet porz¹dnej zimy ten rz¹d
nie potrafi za³atwiæ. Tak to jest jak siê
nic nie robi. Kiedy jeden Prezydent
obieca³ m³odym mieszkania na wiosnê jak
tylko zostanie prezydentem. Prezydentem zosta³, a wiosny na drugi rok nie
by³o. Tak! To by³ 1996 rok i w tym roku
od razu po zimie by³y letnie upa³y, bo
nawet zima trzyma³a siê do kwietnia...
Szczêciarz. A potem to ju¿ nie by³o czasu
nic obiecaæ. Jak tu co obiecaæ ludziom
jak siê ma problemy z goleniami, które
póniej okaza³y siê chorob¹ przywiezion¹ z Filipin. O ma³o ta filipiñska choroba nie wywo³a³a skandalu dyplomatycznego zakoñczonego
wojn¹ polsko-filipiñsk¹. Po
prostu uznano, ¿e wojny
nie ma gdzie toczyæ, bo
inne kraje siê nie zgodzi³y. Kiedy, jeszcze w czasach PRL, przez jakie nieopaczne s³owa jednego z
naszych przywódców
Zjednoczonej Robotniczej
itd. o ma³o co nie wywo³a³ konfliktu z Mongoli¹.
Tu musia³ siê wtr¹ciæ sam
Leonid Ryba Bre¿niew
i nie zgodzi³ siê na tê wojnê. Jako szef kraju s¹siaduj¹cego z PRL
i Mongoli¹ nie móg³ wyraziæ zgody, by
ta ca³a nawa³nica wojenna przetoczy³a
siê przez jego kraj. Znaj¹c geografiê, to
raczej nie by³o innego rozwi¹zania tego
konfliktu jak skorzystanie z terytorium
Kraju Rad. A tam, jak pamiêtamy, ¿yli
zawsze ludzie pragn¹cy pokoju. Taki mi³y
kraj... Pamiêtamy.
A co w nowej polityce naszego Pañstwa? Oczywicie same sukcesy. Jak¿e
by inaczej. Panu Premierowi uda³o siê
ca³o dolecieæ do USA. Mia³o byæ tanio,
a wysz³o g³upio. Kto dowcipny, a nie
pochwalam takiego humoru, zadzwoni³,
¿e na pok³adzie samolotu, którym ma lecieæ Premier, jest bomba. Bomba okaza³a siê niewypa³em, ale sam lot trzeba by³o
przesun¹æ o kilkadziesi¹t minut. Czyli
przewonik poniós³ dodatkowe koszty.
Niby nic miesznego, a udowodni³o, ¿e
mit oszczêdzania na przelotach samolotami pasa¿erskimi jest po prostu bajk¹
dla malutkich. Kiedy ju¿ wspomina³em,

¿e samoloty rz¹dowe i tak musz¹ wylatywaæ swoj¹ iloæ lotów miesiêcznie, bo
inaczej ulegnie obni¿eniu ich sprawnoæ.
Opowiadanie, ¿e nie latanie samolotami
rz¹dowymi zmniejsza koszty ich u¿ytkowania jest mitem dla ludzi nie orientuj¹cych siê w zasadach pracy lotnictwa.
Oszczêdnoci zaczynaj¹ wygl¹daæ jak
program kabaretowy.
Ostatnio przywódcza partia by³a na
tak zw. wyciszeniu w klasztorze benedyktynów. Z wyciszenia najbardziej
pos³om odpowiada³y dobre miody benedyktyñskie. Panie pos³anki dokona³y
spustoszenia zakupuj¹c herbatki i syropy, z których s³ynie klasztor. Mo¿na
napisaæ, ¿e wyciszenie ogólnie siê bardzo uda³o. Nie za bardzo wyciszy³ siê
jeden z pos³ów. Nie bêdê wspomina³ jego
nazwiska, bo ka¿dy z nas pamiêta jego

happeningi. Po ostatnim wystêpie, gdzie
Pose³ szuka³ choroby alkoholowej u Prezydenta RP, by³o ju¿ miesznie i wielu
zaczyna³o podejrzewaæ jakie odchylenia od normy dotycz¹ce psychiki tego
specjalisty. Podczas gdy reszta Partii
Rz¹dz¹cej siê wycisza³a, ten wyskoczy³
z kolejnym swoim problemem: czy Pan
Prezydent jest aby na pewno zdrowy.
Nawet Rzecznik Praw Obywatelskich
udzielaj¹c wywiadu w pewnym momencie zapyta³, czy aby pytaj¹cy nie ma
problemów ze zdrowiem. Czekaj¹c na
kolejny wystêp Pana Pos³a z niepokojem mylê co on teraz wymyli. Czy przypadkiem nie wymyli, ¿e Pan Prezydent
nie ma 180 cm wzrostu i jest sza³ow¹
blondynk¹ o niebieskich oczach. I kto
taki jak ten pose³ ma w naszym kraju
zmieæ prawa i absurdalne przepisy? To
bêdzie bardzo zabawne.
A co tam na wiecie? Uda³y siê wybory w Rosji. To znaczy, wg zasady:
g³osowali jak chcieli, a wybrali kogo trzeba.

Putina zast¹pi³ na tronie Prezydenta
Rosji Dmitrij Miedwiediew. Sam Putin
teraz bêdzie tylko premierem. Ju¿ nawet powsta³ nowy dowcip na ten temat.
Gdzie ko³o roku 2025 po upojnej i suto
zakrapianej alkoholem nocy budzi siê
Putin i Miedwiediew. Pada pierwsze pytanie i to zasadnicze: kto jest teraz Prezydentem Rosji. Miedwiediew odpowiada, ¿e teraz on jest premierem. Na to Putin:
to znaczy, ¿e ja jestem Prezydentem, a
teraz Ty skaczesz po piwo. Niby nic, a
demokracja w Rosji przypomina dawno
zapomniany system znany z okresu Kraju
Rad.
Jeszcze jedna sprawa. Prezydent RP
nie da³ orderu dla Jednego Redaktora
Naczelnego z okazji 40. rocznicy Marca
1968. To dziwne, ¿e najmniej na ten temat dyskutuj¹ ci dwaj panowie. Gdy 10
lat temu by³a rocznica tych
wydarzeñ i te¿ oficjalnie
obchodzona, to pan Redaktor Naczelny RP odmówi³ wziêcia udzia³u w
tych uroczystociach.
Otoczenie Pana Redaktora
Naczelnego RP zapomnia³o, ¿e jest to cz³owiek, który
jeszcze parê lat temu po
prostu decydowa³ kto jest
honorowany, kto by³
opozycjonist¹, a kto nie.
To on decydowa³ podczas rozmów z by³ym Prezydentem RP kto jest OK,
a kogo ma dotyczyæ ostracyzm. Dziwne, ¿e nikt nie
pamiêta tego co wyczyniali ludzie z organu prasowego Redaktora Naczelnego
RP z takimi postaciami jak Jacek Kuroñ,
Gwiazda czy Zbigniew Herbert. Osobicie mam wra¿enie, ¿e RN RP zrozumia³
aluzjê jaka pop³ynê³a z Pa³acu Namiestnikowskiego. Choæ z drugiej strony niezaproszenie i niewrêczenie orderu przez
Prezydenta RP te¿ wydaje siê z³e. Trzeba by³o pokazaæ wy¿szoæ nad tym, co
sob¹ przedstawia RN RP. Ale to tylko
moje zdanie.
My spotkamy siê za tydzieñ. I na
koniec taki ma³y apel: bardzo proszê o
nie³¹czenie TO z jakim kierunkiem
politycznym. Jest to otwarte forum dla
wszystkich, a nie tylko dla jakiej ze stron.
To, ¿e ja tu piszê, zawdziêczam temu, ¿e
Pañstwo mnie czytaj¹ i co tydzieñ szukaj¹ na ostatniej stronie. Jednak ja siê
bardzo cieszê, jak pojawiaj¹ siê rysunki
i teksty nie maj¹ce nic wspólnego z moim
wiatopogl¹dem. Cieszê, ¿e tak jest. Do
us³yszenia i poczytania.
PAC

