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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

Cena 1,40 z³

25 marzec 2008 r .

Z Prezesem i w³acicielem Zak³adów Produkcyjno-Us³ugowych Prawda Sp. z o.o. Romanem
Prawd¹ rozmawia³ Bogus³aw M. Borawski.

Naszych miejsc pracy
nie bêdzie chroniæ konkurencja
BMB: - Czy moglibymy na pocz¹tku porozmawiaæ o
sprawie dotycz¹cej internatu Zespo³u Szkó³ Technicznych
przy ulicy Zamkowej. Czy by³ Pan zainteresowany kupieniem go i wykorzystaniem jako hotelu robotniczego?
Roman Prawda: - W pewnym momencie olecczanie zaczêli masowo wyje¿d¿aæ do pracy na Zachód. Fluktuacja kadr
by³a bardzo du¿a. Dochodzi³o do tego, ¿e 50 osób miesiêcznie odchodzi³o z produkcji. Zacz¹³em siê wtedy zastanawiaæ
nad ci¹gniêciem Polonii z Bia³orusi i Ukrainy. Rozwa¿a³em
przyuczyæ i zatrudniæ ich w naszej firmie. Nie jest to sprawa
prosta  ludzi trzeba wyszkoliæ do obs³ugiwania maszyn oraz
uzyskaæ stosowne zezwolenia na zatrudnienie.
Zastanawia³em siê nad rozwi¹zaniem problemów zwi¹zanych z fluktuacj¹ pracowników. By³a dos³ownie jedna rozmowa ze Starost¹ dotycz¹ca wykorzystania internatu ZST jako
hotelu. Wspomnia³em wtedy o problemie. By³a to jednak zupe³nie luna rozmowa.
C.d. na s. 6.
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Ju¿ dwusetny podopieczny
zdobywc¹ medalu na
mistrzostwach województwa
Z dok³adnych statystyk i dokumentacji klubowej prowadzonej przez trenera oleckich lekkoatletów dowiedzielimy
siê, ¿e w dotychczasowej d³ugoletniej pracy szkoleniowej
trener Romuald Wojnowski wychowa³ ju¿ 200 m³odych lekkoatletów, którzy zdobyli medale na mistrzostwach województwa.
Czytaj o tym na s. 5.

Otwarty konkurs ofert
OKNA

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

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

 nowy salon,

aleje Lipowe 1B

(Centrum Handlowe IMPPULS, I piêtro)

tel. (087) 737-80-40; 0-728-387-720
NAJNI¯SZE CENY W REGIONIE

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V16002)

CENTRUM HANDLOWE

(V13104)

Zarz¹dzeniem nr 216/08 Burmistrz Olecka z dnia 13.03.2008
roku w sprawie og³oszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadañ publicznych w 2008r.
Szczegó³owe informacje oraz wzory wniosków znajduj¹ siê
na stronie Urzêdu Miejskiego www.um.olecko.pl

(V13401)

na wsparcie realizacji zadañ publicznych
w 2008r. z zakresu kultury i turystyki

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

 10 marca o 11.00 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. rodkowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 11 marca o 18.38 jeden zastêp OSP Mazury
gasi³ w okolicach Gryz po¿ar suchej
trawy.
 11 marca o 18.49 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ na osiedlu Siejnik po¿ar suchej
trawy.
 11 marca o 19.05 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Targowej po¿ar suchej
trawy.
 12 marca o 16.31 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP Kowale Oleckie usuwa³ w okolicach Pogorzela skutki kolizji drogowej.
 12 marca o 19.32 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w okolicach Sto¿nego skutki
kolizji drogowej.
 12 marca o 20.59 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 13 marca o 6.11 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 13 marca o 18.35 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Grunwaldzkiej po¿ar sadzy w kominie domu mieszkalnego.
 14 marca o 14.42 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
 15 marca o 6.43 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Zyndrama po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 15 marca o 8.47 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
 15 marca o 12.51 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. 1 Maja po¿ar mieci w
mietniku kontenerowym.
 15 marca o 14.16 jeden zastêp JRG PSP
uwalnia³ mê¿czyznê uwiêzionego w
oknie piwnicy domu mieszkalnego przy
ul. Orzeszkowej.
 15 marca o 14.50 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ nad³amany konar drzewa wisz¹cy nad jezdni¹ ul. Wojska
Polskiego.
 15 marca o 18.47 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. rodkowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 16 marca o 16.15 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
 16 marca o 22.40 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. rodkowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski

Internet dla wsi
gratisowo

Jeszcze przed wiêtami, we rodê 19
marca, w remizie OSP Lenarty zaczê³o swoj¹ dzia³alnoæ Internetowe Centrum Edukacyjno-Owiatowe, czyli ogólnodostêpnych
6 stanowisk komputerowych z dostêpem
do internetu zupe³nie za darmo.
Jest to jedno z 11 takich centrów na terenie
Mazur i blisko 500 na terenie ca³ego kraju
w ramach programu konsorcjum: Combidata Poland Sp. z o.o., Krajowej Izby Gospodarczej, Uniwersytetu w Bia³ymstoku i
Zarz¹du G³ównego OSP, finansowanego z
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
ICE-O zaprasza mieszkañców Lenart i
okolic od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
17-21, w sobotê i niedzielê w godz. 12-22.
Wkrótce dojdzie do jego oficjalnego otwarcia.
(jod)

Pijani kierowcy

 8 marca o 23.10 patrol policji zatrzyma³
na ul. Cichej Opla Kadeta. Prowadz¹cy pojazd czterdziestoomioletni Józef
S. mia³ we krwi 1,2 promila alkoholu.
 9 marca o 1.20 zatrzymano na placu
Wolnoci Fiata 125p. Kierowca samochodu, dwudziestopiêcioletni Adam K.,
mia³ we krwi 1,6 promila alkoholu.
 9 marca zatrzymano na placu Wolnoci Fiata 125p. Kieruj¹cy nim dwudziestopiêcioletni Adam K. mia³ we krwi
1,6 promila alkoholu.
 11 marca o 7.00 policjanci zatrzymali
jad¹cego ul. Nocznickiego dwudziestopiêcioletniego Stefana J. Mia³ on we
krwi 2.76 promila alkoholu.
 12 marca patrol policji zatrzyma³ w Rogajnach £adê. Kieruj¹cy ni¹ czterdziestoszecioletni Daniel Z. mia³ we krwi
1,66 promila alkoholu.
 13 marca patrol policja zatrzyma³ w Czerwonym Dworze rowerzystê, trzydziestoomioletniego Stanis³awa P. Mia³ on
we krwi 2,24 promila alkoholu.

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

(V3910)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

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

Nieustaj¹cy konkurs

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

(V8807)
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Wojska Polskiego 18

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

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

ZAPRASZAMY!

Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:

 Jan Anisimowicz
 Ewelina D. Borowska
 Gra¿yna Jurewicz
 Anna Leszczyñska
 Jerzy Makal
 Zygfryd Mroczkowski

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)

XVII Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam do udzia³u w XVII Sesji Rady
Miejskiej w Olecku, która odbêdzie siê
w dniu 27 marca 2008 roku (czwartek) o
godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzêdu
Miejskiego w Olecku.
Porz¹dek sesji;
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku
obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci
w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej o dzia³aniach podejmowanych
w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Wnioski radnych i Komisji Rady.
7. Uwagi i wnioski So³tysów oraz Przewodnicz¹cych Rad Osiedli dotycz¹ce
projektów uchwa³.
8. Podjêcie uchwa³ w sprawach:

a) wyst¹pienia z wnioskiem o zniesienie
urzêdowych nazw miejscowoci;
b) przyjêcia Planu Odnowy Miejscowoci Plewki na lata 2007 - 2013, Gmina
Olecko;
c) okrelenia wysokoci dotacji celowej
Powiatowi Oleckiemu;
d) zmiany bud¿etu gminy na 2008 rok;
e) zaci¹gniêcia po¿yczki d³ugoterminowej na finansowanie planowanego
deficytu w bud¿ecie gminy na 2008r.;
f) udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Olecka:
1) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej,
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie,
3) debata nad sprawozdaniem z wykonania bud¿etu gminy za 2007 rok.
9. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
10. Zamkniêcie obrad sesji.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Witamy nowych mieszkañców naszego grodu
15 marca rodzina polska z Kazachstanu: Walentyna i Anatol Liosowie z
dwoma synami: Eugeniuszem i W³adys³awem dotar³a do naszego miasta. Towarzyszy³ im tak¿e brat Anatola Piotr,
który od kilku lat mieszka w Poznaniu.
Przypomnijmy, ¿e by³o to mo¿liwe dziêki
wczeniejszej inicjatywie oleckiego Prawa i Sprawiedliwoci oraz zg³oszeniu projektu uchwa³y przez Burmistrza Wac³awa
Olszewskiego. W efekcie w maju ub.r.
uchwa³¹ Rady Miejskiej w Olecku Liosowie zostali zaproszeni do naszej gminy
na sta³y pobyt. Dziêki staraniom samorz¹du lokalnego i licznych sponsorów

Polacy z wielk¹ radoci¹ wprowadzili siê
do kompletnie wyposa¿onego 65-metrowego, 3-pokojowego mieszkania w nowym budynku TBS-u przy ul. Kociuszki.
W progi oleckiego domostwa wprowadza³ ich w³odarz Olecka. Pierwszym
gociem wie¿o upieczonych olecczan
by³ dyrektor Zespo³u Szkó³ w Judzikach
Andrzej Malinowski, który nak³oni³ w³adze
lokalne do ich zaproszenia.
Do powitania czwórki nowych mieszkañców Olecka ma dojæ oficjalnie po
wiêtach na sesji RM ju¿ we czwartek,
27 marca.
(jod)

Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate zaprasza na spektakl M³odzie¿owej Grupy Teatralnej O.S.A. pt. Burza w
Teatrze GoGo.
Prapremiera spektaklu odbêdzie siê 28 marca 2008 r. w sali AGT
przy ul. Partyzantów, a premiera w tym samym dniu o godz. 17.00.
Re¿yseria: Piotr Kowalewski i Renata Dunaj, wiat³o, dwiêk: Kamil Fidler, Roman Karsztun, muzyka: Jacek Malinowski, Kamil Fidler, scenografia: Renata Dunaj
i Kamil Fidler. Grupê O.S.A. prowadzi p. Renata Dunaj.

!
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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
27 marca (czwartek)
13.00  sesja Rady Miejskiej, sala konferencyjna UM
14.00  sesja Rady Powiatu, Starostwo,
ul. Kolejowa 32
28 marca (pi¹tek)
13.00  Regionalny Program operacyjny
Warmia i Mazury  spotkanie, Ratusz
17.00  Wyspa Dinozaura, film  kino
ROK Mazury Garbate
19.00  Ma³a wielka mi³oæ, film  kino
ROK Mazury Garbate
19.00  Turniej darta 501DO  plac
Wolnoci 8C pod sklepem ABC Alkoholi
29 marca (sobota)
13.30  wyjazdowy mecz Czarni-Concordia
17.00  Wyspa Dinozaura, film  kino
ROK Mazury Garbate
19.00  Ma³a wielka mi³oæ, film  kino
ROK Mazury Garbate
30 marca (niedziela)
* up³ywa termin wycinki 199 drzew przydro¿nych og³oszony przez Powiatowy
Zarz¹d Dróg
10.00 Olecka Liga Siatkówki  hala ZST(ul.
Zamkowa)
17.00  Wyspa Dinozaura, film  kino
ROK Mazury Garbate
19.00  Ma³a wielka mi³oæ, film  kino
ROK Mazury Garbate
3 kwietnia (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Starostwo
Powiatowe, ul. Kolejowa 32
6 kwietnia
15.00  mecz seniorów czwartej ligi Czarni
- Vêgoria

Dy¿ury aptek
 25-30.03.2008r., ul. Kolejowa 15

Mistrzostwa Polski Nies³ysz¹cych w Pi³ce Siatkowej

(L15304)

Szkolny Klub Sportowy Nies³ysz¹cych ,,Olimpijczyk w
Olecku w dniach 28-30 marca 2008 r. serdecznie zaprasza wszystkim zainteresowanych na M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski
Nies³ysz¹cych w Pi³ce Siatkowej (ch³opców do 22 lat).
Uroczyste otwarcie zawodów odbêdzie siê w dniu 29 marca 2008 r. (sobota) o godz. 9:00 w hali sportowej Zespo³u
Szkó³ Technicznych w Olecku.
W M³odzie¿owych Mistrzostwach Polski Nies³ysz¹cych
w Pi³ce Siatkowej planowany jest udzia³ reprezentacji m. in. z:
Bydgoszczy, Lubliñca, Lublina, Raciborza, Warszawy, Radomia, Olecka.
Anna Turowska

"
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Konkurs na recenzjê

z VI Oleckiego Przegl¹du Otwartych Filmów

organizowanego przez Regionalny Orodek
Kultury w Olecku Mazury Garbate

I. Konkurs odbywaæ siê bêdzie w dwóch kategoriach: M³odzie¿ szkolna i OPEN
1. W kategorii M³odzie¿ szkolna mog¹ wzi¹æ udzia³ uczniowie szkó³ ponadpodstawowych (gimnazja i szko³y rednie) z
powiatu oleckiego, których prace zosta³y zg³oszone przez
szko³y do udzia³u w konkursie.
2. W kategorii OPEN mog¹ wzi¹æ udzia³ wszyscy zainteresowani, powy¿ej 13 roku, w tym tak¿e uczniowie szkó³ nie zainteresowanych konkursem.
II. Uczestnictwo w konkursie polega na napisaniu i przes³aniu
na adres organizatora pracy konkursowej  recenzji  przygotowanej zgodnie z regulaminem.
III. Przedmiotem konkursu jest recenzja wybranego filmu prezentowanego na VI Oleckim Przegl¹dzie Otwartych Filmów,
organizowanym 29 marca 2008r. przez Regionalny Orodek
Kultury w Olecku Mazury Garbate.
IV. Forma prac konkursowych
1. Objêtoæ recenzji nie powinna przekraczaæ strony A4
2. Forma wydruku na papierze formatu A4, czcionka 12, Times
New Roman, interlinia 1,5
3. Recenzja powinna byæ podpisana god³em.
4. Do pracy nale¿y do³¹czyæ zaklejon¹ kopertê z wype³nion¹
metryczk¹ (za³¹cznik nr 1 do Regulaminu Konkursu*) oraz
zgodê na publikacjê fragmentów lub ca³oci pracy na stronach internetowych ROK i w mediach wspó³pracuj¹cych z ROK
(za³¹cznik nr 2 do Regulaminu Konkursu*).
5. W przypadku uczestników poni¿ej 18-go roku ¿ycia, ich rodzice lub opiekunowie musz¹ wyraziæ pisemn¹ zgodê na udzia³
w konkursie.
V. Kryteria oceny prac konkursowych
1. Zgodnoæ z tematem konkursu.
2. Walory literackie.
3. Oryginalnoæ prezentowanych myli.
4. Poprawnoæ jêzykowa.
VI. Terminarz konkursu
1. Konkurs trwa od 29 marca do 22 kwietnia 2008r.
2. Ostateczny termin przes³ania prac up³ywa 22 kwietnia 2008r.,
decyduje data wp³ywu pracy.
3. Prace z dopiskiem na kopercie Konkurs na recenzjê nale¿y
wysy³aæ na adres: Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate, Plac Wolnoci 22, 19-400 Olecko lub dostarczyæ osobicie do sekretariatu Regionalnego Orodka Kultury
w Olecku Mazury Garbate w godzinach pracy ROK: ponie-

dzia³ek-pi¹tek od 8.00 do 15.30
4. Laureaci najlepszych recenzji zostan¹ wy³onieni przez Jury
do 30 kwietnia 2008
5. Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone na stronie internetowej ROK (www.rok.olecko.pl, www.przystanek.pl). Laureaci
zostan¹ powiadomieni o terminie rozdania nagród.
VII. Nagrody
1. Jury przyzna po 1 g³ównej nagrodzie w 2 kategoriach: M³odzie¿ szkolna i OPEN.
2. Jury przyzna nagrodê indywidualn¹ dla nauczyciela-opiekuna laureata Konkursu w kategorii M³odzie¿ szkolna.
3. Zwyciêzcy konkursu i nauczyciel-opiekun otrzymaj¹ nagrody w postaci rocznej wejciówki na wszystkie seanse filmowe organizowane przez Regionalny Orodek Kultury w Olecku.
4. Jury ma mo¿liwoæ przyznania nagród dodatkowych.
5. Najlepsze prace zostan¹ opublikowane na stronie internetowej Regionalnego Orodka Kultury w Olecku Mazury Garbate oraz w lokalnej prasie.
VIII. Jury
Jury stanowiæ bêd¹ osoby powo³ane przez organizatora
konkursu
IX. Biuro Organizacyjne
Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate ,
Plac Wolnoci 22, 19-400 Olecko informacje  tel. 087 520 25 16
(*za³¹czniki nr 1 i 2 do uzyskania w sekretariacie ROK MG).

LEPIEJ HARCERZOWI
NI¯ FISKUSOWI

(L311)

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.

Dart  9 marca 2008

Kobiety: 1. Anna Wojszko  E³k, 2. Danuta Zab³ocka  Olecko, 3. Emilia Naruszewicz  Olecko

Mê¿czyni: 1. Hubert Marciniak  E³k, 2. S³awomir Cechmistro  E³k, 3. Pawe³ Kropiewnicki  E³k

#
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Ju¿ dwusetny podopieczny zdobywc¹
medalu na mistrzostwach województwa

Z dok³adnych statystyk i dokumentacji klubowej prowadzonej przez trenera oleckich lekkoatletów dowiedzielimy
siê, ¿e w dotychczasowej d³ugoletniej pracy
szkoleniowej trener Romuald Wojnowski wychowa³ ju¿ 200 m³odych lekkoatletów, którzy zdobyli medale na mistrzostwach województwa.
Wród tego bogatego dorobku 38%
posiadanego stanu stanowi¹ mistrzowie
województwa!
Jako dwusetna osoba, jednoczenie
jako mistrzyni województwa, zosta³a wpisana do kronik Ola Olszewska, tegoroczna zwyciê¿czyni z Nowego Miasta Lubawskiego.
Ta czcigodna armia m³odych ludzi w
sumie wywalczy³a na zawodach tej rangi, bagatelka, ponad 650 medali! Te
wyliczenia nie s¹ wyssane z palca, bo
dla przyk³adu  jeden zawodnik w ci¹gu
sezonu zdobywa³ medale na mistrzostwach
województwa w biegach prze³ajowych
indywidualnych, w sztafetowych biegach
prze³ajowych, w biegach na bie¿ni na
dystansie 800 i 1500 metrów, czyli w
sezonie zdoby³ 4 medale. A takich biegaczy by³o doprawdy wielu...
Podajemy dla wtajemniczonych (skrótowo) z historii dorobku na przestrzeni
minionych lat pierwszych medalistów.

 pozostali medalici, to: Jan Olechno (800 m w 1975 r.), Alina Panasiuk (110
m pp³), Miros³aw Sobecki (oszczep w 1975
r.), Alicja Dobrzycka (sprinty w 1974 r.),
Zygmunt Sawoko (dziesiêciobój).

Tel. 0-504-065-770

(087) 520 40 29

(V6408)

2. Województwo suwalskie:
- pierwszy medal zdoby³ Jaros³aw
Skorupski (srebro w prze³ajach i srebro
na bie¿ni na 1500 m  lata 1976/1977);
- pierwszy z³oty medal zdoby³a Barbara
Niedwiedzka (prze³aje na 1500 m) i indywidualnie na bie¿ni na 1500 m w 1977 r.;
* Po Barbarze Niedwiedzkiej pierwsze historyczne z³ote medale zdobywali:
Henryk Miluæ (5000m), Ryszard Kucharewicz (800m), Leszek Moroz (1300 m),
Jaros³aw Skorupski (1500m), Wojciech
Bobowicz (400 m pp³), sztafety ch³opców 4x400m i 4x100m.
* Pierwszy z³oty medal w historii zdoby³
te¿ zespó³ sztafetowy prze³ajowców
10x1500 m (piêciokrotnie  1977, 1978,
1979, 1980, 1981. W póniejszych latach
by³o podobnie).
· Pierwszym medalist¹ mistrzostw
Polski w LA zosta³ Jarek Skorupski, który w 1977 r. w Poznaniu wywalczy³ br¹zowy medal na dyst. 5000m, ustanawiaj¹c rekord województwa.
· Pierwsz¹ zawodniczk¹ powo³an¹ do
kadry narodowej Polski by³a Barbara Nie1. Województwo (jeszcze) bia³ostockie: dwiedzka (1977r.). W tym samym roku
 pierwszy wychowanek Zygmunt by³a br¹zow¹ medalistk¹ mistrzostw Polski
Sawoko zdobywa srebrny medal w skoku juniorek na 1500 m.
o tyczce (to nie pomy³ka!)  w roku 1974
· Najwiêcej medali na mistrzostwach
skoczy³ 3,60 m;
Polski wywalczy³ Andrzej Walicki (12).
 pierwszy z³oty medal zdobywa On te¿ jako pierwszy z wychowanków
Henryk Domuradzki w biegu na 1500 m reprezentowa³ Polskê w meczach miêdzyz przeszkodami (1975 r.);
narodowych juniorów i m³odzie¿owREGULARNA LINIA AUTOBUSOWA ców. Andrzej zdoby³ równie¿ najOlecko-Gusiew  odjazd o 13.30
wiêcej medali (w
tym 3 z³ote) na miGusiew-Olecko  przyjazd ok. 20.00

strzostwach Polski SZS.
· Drugi w kolejnoci z najwiêkszym
dorobkiem medalowym mistrzostw Polski i mistrzostw województwa (za czasów istnienia woj. suwalskiego) by³ Tomek
Wawrzyn.
· Pierwszy medal mistrzostw Polski
(br¹zowy) w biegu rozstawnym 4x400 m
zdobyli w Bydgoszczy (rok 1997) Tomek
Jegliñski, Tomasz Kalwajtys, Tomasz
wawrzyn i Krzysztof Zdancewicz.
· Pierwszy z³oty medal Mistrzostw
Polski Szkó³ Technicznych i Budowlanych zdobyli reprezentanci ZST Olecko
w Augustowie w roku 1998.
· Pierwsze z³ote medale w prze³ajach
indywidualnie na Mistrzostwach Polski
Szkó³ Budowlanych z reprezentantów ZST
zdobyli: Tomasz wawrzyn, Tomasz Kalwajtys, Tadeusz Walendykiewicz, Aneta witaj, Anna Barszczewska, Adam
Dembiñski.
· Pierwszym mistrzem Polski LZS by³
Marcin Stachelek (110 m pp³ w Spale w
roku 1996).
3. Województwo warmiñsko-mazurskie
Pierwsze z³ote medale w tym województwie, na pocz¹tku jego istnienia,
zdobywali:
· Przemys³aw Szlaszyñski (trójskok,
skok w dal), Adam dembiñski (prze³aje,
5000m, 2000m przeszkody), Aneta witaj (3000m), Iwona Kowalewska (1500m
z przeszkodami), Anna kopiczko (400 m
pp³), Anna Or³owska (1000m), Iga Kowalczyk (100 m pp³ i 400 m pp³), Micha³
Jêdra (110 m pp³), £ukasz Klimko (kula),
Justyna Rant (1300 m pp³), Gabriela Ku³ak
(prze³aje), Pawe³ Markowski (prze³aje),
sztafeta prze³ajowa ch³opców 4x1500 m.
· Medale na mistrzostwach Polski
najczêciej zdobywa³ Przemys³aw Szlaszyñski, jednoczenie cz³onek kadry narodowej trójskoczków, który jako pierwszy w województwie skoczy³ ponad 16
metrów.
Z tego województwa historia jest ju¿
bardziej znana czytelnikom, którzy ledz¹ poczynania naszych sportowców.
Red.

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V4709)

Kontakt tel.
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Z Prezesem i w³acicielem Zak³adów Produkcyjno-Us³ugowych Prawda Sp. z o.o. Romanem Prawd¹ rozmawia³
Bogus³aw M. Borawski.

Naszych miejsc pracy
nie bêdzie chroniæ konkurencja

BMB: - Rozumiem, ¿e w chwili obecnej zak³ad ju¿ nie ma problemów z zatrudnieniem?
R.P. - Sytuacja ustabilizowa³a siê.
Jest fluktuacja, ale jest ona w normie.
W chwili obecnej zatrudniamy w firmie
900 osób, w tym w E³ku 140, z czego z
Olecka doje¿d¿a oko³o 60 pracowników.
Przeciêtna zarobków w naszym zak³adzie wynosi brutto 2600 z³otych.
BMB: - Ile to jest na rêkê?
R.P. - 1900 z³otych.
BMB: - A jak jest z zamówieniami?
R.P. - Zak³ad ma znacz¹ce zamówienia na najbli¿sze kilka lat. Nie oznacza
to jednak, ¿e nie mamy problemów z ich
realizacj¹, a konkretnie z uzyskaniem zamierzonych celów ekonomicznych. Na
rynku od d³u¿szego czasu zaznacza siê
istotny problem zwi¹zany z podwy¿k¹
cen na drewno, z drugiej za strony od
kilku lat mamy do czynienia z ci¹g³ym
umacnianiem siê z³otego. Lasy Pañstwowe podwy¿szy³y ceny surowca o oko³o 30%, a z³oty w analogicznym okresie
umocni³ siê o ok. 11-12 %. Proszê na to
spojrzeæ ca³ociowo,  strona przychodowa Spó³ki zmniejsza siê o 11-12%, a
strona kosztowa ronie o oko³o 16- 20%
(po przeliczeniu wg struktury kosztów
i udzia³u w nich tylko kosztów surowcowych). Nale¿y zadaæ prozaiczne, a
zarazem fundamentalne pytanie. Czy w
tej sytuacji ceny naszych wyrobów da
siê przerzuciæ na ostatecznego odbiorcê i zrealizowaæ cel ekonomiczny Spó³ki, chocia¿by na minimalnym poziomie?
Odpowied na to pytanie nawet dla najlepszych nie jest ³atwa, a konkurencja
tylko czyha, aby pokazaæ oznaki s³aboci. U nas ich nie znajdzie, ale to nie
oznacza, ¿e jest nam ³atwo, zw³aszcza,
¿e jestemy firm¹, która relatywnie bardzo du¿o musi inwestowaæ aby realizowaæ kontrakty, byæ konkurencyjn¹ i mieæ
przewagê nad innymi producentami.
BMB: - Czy to jest dobrze, czy le
dla Zak³adu?
R.P. - Ceny na nasze produkty mamy
wynenegocjowane, a korytarz mo¿liwoci
renegocjacji jest bardzo w¹ski. W takiej sytuacji konkurencyjnoæ naszych
wyrobów przy sk³adaniu oferty do przetargu staje siê mniejsza. Takie s¹ regu³y i system pracy IKEI. Najwiêkszym zagro¿eniem s¹ dla nas przedsiêbiorcy chiñ-

scy. Ni¿sze koszty wytworzenia s¹ równie¿ w takich pañstwach, jak: Rosja, Rumunia, Bu³garia. Konkuruj¹ na tym rynku
równie¿ Szwedzi, Niemcy i Duñczycy.
Sprzedamy, je¿eli z³o¿ymy najlepsz¹
i najtañsz¹ ofertê. Dlaczego i? Otó¿
nie wystarczy najtaniej wyprodukowaæ,
musimy jeszcze zagwarantowaæ najwy¿sz¹
jakoæ i terminowoæ dostaw  i tym w
ostatecznoci wygrywamy!
BMB: - A umacnianie siê z³otego
w tym nie pomaga?
RP - Gospodarka polska jest bardzo mocna. Funkcjonuje na bardzo zdrowych zasadach. Mamy bardzo siln¹ i
zdrow¹ walutê, która w tym momencie
nie wspiera i nie sprzyja eksporterom.
BMB: - Plany na przysz³oæ?
R.P. - Prowadzê intensywne rozmowy z Conforam¹. Firma ta odbiera oko³o 15% naszej produkcji. Planujemy równie¿ rozwój zak³adu w oparciu o dalsze
zamówienia i produkcjê dla IKEA nowej gamy wyrobów w oparciu o najnowsze wiatowe rozwi¹zania technologiczne. Planujemy wybudowanie du¿ego, nowoczesnego zak³adu, na du¿ej
powierzchni, co najmniej, kilku hektarów. Aplikacje w tej sprawie z³o¿yli Prezydenci Suwa³k i E³ku. Proponuj¹ atrakcyjne pod wzglêdem inwestycyjnym
tereny. Olecko jest jednak naturalnym
wed³ug mnie miejscem, z którym jestem
zwi¹zany osobicie  tu pracuje i mieszka
moja rodzina.
O tym pisa³a ju¿ prasa e³cka. Nie
mówi³em o tym przedsiêwziêciu wiele,
poniewa¿ decyzje nie zosta³y jeszcze
uzgodnione i podjête. K³opoty gospodarki Stanów Zjednoczonych studz¹ gospodarkê wiatow¹ i oby nie spowodowa³y jej kryzysu. Nie mamy ju¿ takiej dynamiki sprzeda¿y jak w roku ubieg³ym. W tym stanie rzeczy nale¿y zweryfikowaæ kluczowe za³o¿enia efektywnoci inwestycji, jej skali, czasookresu
realizacji, tym bardziej, ¿e w grê mog¹
wchodziæ zawrotne sumy od 60 do 250
mln EURO.
BMB: - Jest dopiero pocz¹tek roku.
Mo¿e jeszcze co siê zmieni?
R.P. - Mo¿liwe. Symptomy spadku
dynamiki jednak s¹. Obrazuje to chocia¿by gie³da. Co prawda reaguje na
wszystkie zagro¿enia panik¹, ale ju¿ taka
jest gie³da...

BMB: - Czy zamówienia IKEA gwarantuj¹ nieprzerwana pracê zak³adu?
R.P. - Z IKEA mamy podpisany piêcioletni kontrakt. Rozmawiamy o dalszym
rozwoju. W nied³ugim czasie zapadnie
decyzja o umiejscowieniu inwestycji, o
której ju¿ wspomnia³em. Budowa rozpoczê³aby siê w przysz³ym roku.
BMB: - Gdzie w Olecku inwestycja
ta zosta³aby umiejscowiona?
R.P. - Tego jeszcze nie wiem!
BMB: - Produkcji czego dotyczy ta
inwestycja?
R.P. - Chodzi o now¹ technologiê
wykorzystania gorszych i wybrakowanych kawa³ków drewna. Do produkcji
staje siê przydatne drewno z sinic¹, z
pustkami wewn¹trz  wszelkie odpady.
Drewno to umieszcza siê w rodku, na
zewn¹trz za pokrywa siê je warstw¹ 3
milimetrowej gruboci szlachetnej klejonki. Ok³adziny mog³yby byæ z dêbu,
jesionu czy drzew egzotycznych. Tak
przygotowana tafla jest poza tym du¿o
mocniejsza. Jest to technologia wybitnie innowacyjna. Wprowadzenie jej spowoduje znaczne oszczêdnoci surowca.
BMB: - Czy w³adze Olecka s¹ zainteresowane umiejscowieniem inwestycji w naszym miecie.
R.P. - By³y rozmowy wstêpne. Decyzja, jak ju¿ wspomnia³em, jeszcze jednak
nie zapad³a.
BMB: - A ewentualnie jakie tereny
brane by³yby pod uwagê?
R.P. - W Olecku budowê tego zak³adu wi¹za³bym z ulic¹ Go³dapsk¹. Trochê terenu jeszcze tam jest. Wszystko
zale¿y od w³adz Olecka. Jeli chodzi o
decyzjê zwi¹zan¹ z umiejscowieniem, to
mam zupe³n¹ dowolnoæ wyboru.
BMB: - Ile miejsc pracy gwarantuje ta inwestycja?
R.P. - Mylê, ¿e dla oko³o 300 osób.
Koszt inwestycji zamkn¹³by siê w oko³o 200 milionach z³otych. Czyli stworzenie 300 miejsc pracy kosztuje 200 milionów. 660 tysiêcy na jednego pracownika.
Chcemy te¿ w tym roku jesieni¹ powa¿nie zmodernizowaæ dzia³ obróbki drewna. Bêdzie bardziej zautomatyzowany.
Bêdzie tam pracowaæ mniej ludzi i przede
wszystkim praca bêdzie du¿o bardziej
bezpieczna.
BMB: - Jaki procent produkcji stanowi¹ zamówienia IKEA?
R.P. - Oko³o 75%. Ci¹gle prowadzimy rozmowy z przedstawicielami rynkowymi. Firma stara siê wyjæ z produkcj¹ szerzej. Stajemy siê rozpoznawalni.
Mamy oferty. IKEA jednak inwestuje i
pomaga w tych inwestycjach.
BMB: - Mamy wiêc dwa zak³ady w
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Olecku, które stosuj¹ lub bêd¹ stosowaæ najnowsze wiatowe technologie:
Pana zak³ad oraz Delphiê braci Kotów.
Tam stosuje siê pró¿niow¹ technologiê
produkcji przy budowie kad³ubów jachtów
regatowych.
R.P. - Znam Wojciecha i Piotra, nasze zak³ady znalaz³y siê w pierwszej dwudziestce najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cych siê firm w Polsce. Delphia uplasowa³a siê na czwartym miejscu, a nasz
zak³ad na dziewiêtnastym. Gratulujê Wojtkowi i Piotrowi tak wysokiego miejsca na
tej licie. Na kilkaset firm w tym rankingu
a¿ dwie z Olecka!
BMB: - Tym wiêkszy to sukces, Olecko
to przecie¿ siedemnastotysiêczne miasteczko!
R.P. - Chcia³bym powiedzieæ parê s³ów
o ochronie rodowiska. Posiadamy wszelkie
certyfikaty jakoci, w tym zintegrowane,
miêdzynarodowe i wewn¹trzkorporacyjne. Utrzymanie i spe³nianie tych standardów
wi¹¿e siê z czêstymi, szczegó³owymi kontrolami ekspertów z danej dziedziny. Jestemy nie tylko w zgodzie z prawem i
przyrod¹, ale przede wszystkim nie niszczymy rodowiska w procesie obróbki,
przetwarzania drewna i procesie produkcji w ogóle. Wprowadzilimy dok³adn¹
segregacjê mieci. Kartony sk³adujemy
osobno, plastyk osobno. Na mieciach
zaczynamy ju¿ zarabiaæ. Posiadamy zgniatarki do folii, butelek i odpadów plastikowych. Za tak przygotowane odpady
p³aci nam firma wywozowa. Odpady papierowe równie¿ sprzedajemy.

Wszystkie szkodliwe substancje, jak
odpady lakieru, smary, ¿arówki, wietlówki,
odbiera firma, dla której p³acimy, i wywozi je do utylizacji.
Znawcy ekologii wypowiadaj¹ siê,
¿e oni by ten zak³ad zamknêli. Zamkn¹æ
mo¿na wszystko! Tyko, ¿e nikt nie chce
wróciæ do ziemianek i zarabiaæ z miesi¹ca
na miesi¹c coraz mniej. Lici te¿ nie uznajemy
za brud? Po prostu trzeba je zebraæ i wywieæ,
spaliæ czy skompostowaæ. U nas ka¿dy
wiór, ka¿dy zrêbek jest sprzedawany i jedzie
do Grajewa, do Fabryki P³yt Wiórowych,
ponadto robimy brykiet opa³owy. Po co
to wysypywaæ? Pieni¹dze, które le¿¹ na
ulicy, trzeba podnosiæ.
Jeli Pan pozwoli to jeszcze kilka s³ów
chcia³bym powiedzieæ o za³odze Zak³adów. Ze zdecydowanej wiêkszoci jestem
dumny i dziêkujê im wszystkim za wk³ad
pracy, jaki wnieli i wnosz¹. To dobra i
zgrana ju¿ ekipa. Zna swoj¹ wartoæ.
Wszyscy pracownicy maj¹ zagwarantowan¹ odpowiedni¹ odzie¿. Nie prowadzimy sto³ówki... ale
mo¿e w przysz³oci?
Zdajê sobie jednak
sprawê, ¿e wszystkim nie jestem w
stanie dogodziæ.
Dbamy równie¿ o
ich zdrowie. Podpisalimy umowê z
Olmedic¹ na przewietlenia p³uc
wszystkim pracownikom. Ca³a za³oga

równie¿ bezp³atnie bêdzie mia³a przeprowadzone badania krwi.
Reasumuj¹c, chcia³bym uzmys³owiæ,
¿e tak jak profesjonalna gospodarka lasami jest analogiem uprawy zbó¿ na chleb
 tak wiêc i w jednym i w drugim przypadku mo¿na niszczyæ lub ¿yæ w harmonii ze rodowiskiem, tak i przetwarzanie
surowca, jakim jest drewno, w zdrowe i
cenione przez klientów meble nie narusza ostrych norm ochrony rodowiska, a
tym bardziej go nie niszczy, a daje nam
utrzymanie. Powinnimy w koñcu nauczyæ
siê odró¿niaæ krytykê od krytykanctwa.
Ta pierwsza jest bardzo trudna, wymaga
profesjonalizmu i ogromnego wysi³ku, ta
druga jest banalna, roszczeniowa i bardzo nona. Naszych miejsc pracy nie bêdzie nam chroniæ konkurencja, jej zale¿y
tylko na jednym, aby jak najszybciej przesta³y istnieæ... . Dziêkujê
BMB: - Dziêkujê za rozmowê.

Olecko na targach turystycznych

Od 14 do 16 marca br. Gmina Olecko promowala siê w Bia³ymstoku na PodlaskichTargach Turystycznych.
Na naszym stoisku do przyjazdu na 15.
Przystanek Olecko zachêca³ sympatyczny ³o
 maskotka imprezy. Z powodu jubileuszu pa-

kiety promocyjne zosta³y
uzupe³nione o gad¿ety z wizerunkiem tego sympatycznego zwierzêcia. ¯eby je
otrzymaæ, trzeba by³o odpowiedzieæ na proste pytania zwi¹zane z nasz¹ sztandarow¹ letni¹ imprez¹.
Wszystko wskazuje na
to, ¿e dobrze wykorzystalimy okazjê do zaprezentowania podczas targów naszej oferty turystycznej, m.
in. mieszkañcom Bia³egostoku. Jak powiedzia³a Maja
£angowska z Punktu Informacji Turystycznej w Olecku Nie narzeka³ymy na
brak klientów targowych.
Stoiska polskich regionów,
w tym nasze, cieszy³y siê
du¿ym zainteresowaniem.

Fot. Archiwum UM w Olecku

(V14903)
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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 województwa raczej pokrywaj¹ siê terytorialnie z
charakterystycznymi regionami w Polsce;
3) gazety rozpowszechniane na obszarze
mniejszym ni¿ terytorium nowego województwa; najczêciej wychodz¹ w jednym lub kilku powiatach; w tej sytuacji mamy do czynienia z pras¹ powiatow¹ lub lokaln¹, ewentualnie z pras¹
mikroregionaln¹ (w zale¿noci od charakteru danego terenu);
4) wydawnictwa rozprowadzane na terytorium mniejszym od powiatu, to znaczy w miecie, gminie, na osiedlu, w
danej parafii; taka prasa jest okrelana
jako sublokalna.
Jak wykazano powy¿ej, czynnikiem
charakteryzuj¹cym w zasadzie ca³¹ prasê
lokaln¹ i regionaln¹ w Polsce jest zasiêg
terytorialny, na jakim gazeta, pismo jest
rozpowszechniane, kolportowane, czytane. Kolejnym, niewiele mniej istotnym
aspektem, jest oczywicie specjalizacja czy
charakter danego tytu³u. Podobnie jak to
ma miejsce w przypadku prasy ogólnopolskiej, prasa lokalna i regionalna powinny zaspokajaæ potrzeby swoich odbiorców. Jednak w tym przypadku najczêciej tyczy siê to konkretnych preferencji odbiorców z danego, konkretnego
regionu. To odró¿nia j¹ od prasy ogólnokrajowej, poniewa¿ s¹ to potrzeby znacznie mniejszej liczby odbiorców ni¿ w przypadku prasy ogólnokrajowej i w rezultacie mog¹ byæ du¿o skuteczniej realizowane. Dlatego te¿ pojêcie prasy lokalnej
jest w³aciwie nierozerwalnie zwi¹zane z
terytorialnym zakresem zainteresowañ
odbiorców 12 .
Prasa lokalna powinna:
1) informowaæ o lokalnych wydarzeniach,
2) wspieraæ lokalne w³adze,
3) kontrolowaæ je,
4) kreowaæ opiniê publiczn¹ na danym
terenie,
5) kreowaæ lokalnych liderów,
6) integrowaæ spo³eczeñstwo,
7) wspieraæ miejscowe inicjatywy o ró¿norodnym charakterze,
8) poruszaæ nurtuj¹ce problemy spo³eczne danego regionu,
9) wspieraæ kulturê lokaln¹,
10) wspieraæ i promowaæ lokalny sport,
11) edukowaæ w szerokim zakresie spo³e-

czeñstwo danego regionu,
12) promowaæ region, powiat, gminê, miasto
itd.

2.2. Powstanie i rozwój prasy regionalnej i lokalnej w Polsce po 1989 roku
Wiêkszoæ pism lokalnych to tygodniki i dwutygodniki, co jest zwi¹zane w
oczywisty sposób z zakresem informacji
w ma³ych miejscowociach. Ukazuj¹ siê
one zazwyczaj w rody lub czwartki. Zdarzaj¹ siê tytu³y drukowane dwa razy w
tygodniu lub czêciej. Gazety lokalne maj¹
zasadniczo format A3, podobnie jak wiêkszoæ dzienników.
Najczêciej s¹ to: G³os, Gazeta lub
Kurier ³¹czone z przymiotnikiem utworzonym od nazwy miejscowoci lub danego regionu, w której siê ukazuj¹. Spotykamy siê z tytu³ami takimi, jak: Gazeta
Ko³obrzeska  Tygodnik Powiatowy,
Gazeta Kociañska, Gazeta Lidzbarska,
G³os Kranicki, G³os Lubawski, Kurier Go³dapski, Kurier Mr¹gowski.

Nak³ad gazet lokalnych najczêciej waha
siê od jednego do dwudziestu tysiêcy
egzemplarzy, przy czym tytu³y te s¹ zazwyczaj sprzedawane w jednym lub kilku
powiatach.
Z pewnoci¹ nale¿y zwróciæ uwagê
na ogólny poziom polskiej prasy lokalnej i regionalnej. Jej powstawanie i rozwój przypad³y bowiem na okres rozwoju
technologicznego, o którym wspomniano wczeniej w kontekcie prasy ogólnokrajowej. W rezultacie jej poziom dorównuje obecnie tytu³om w Europie Zachodniej, które jednak swój poziom wypracowywa³y niejednokrotnie przez dziesiêciolecia.
Oczywicie sytuacja poszczególnych
tytu³ów jest zró¿nicowana. Na rynku najczêciej funkcjonuj¹ wydawcy pojedynczych pism, ale zdarza siê te¿ mini-koncern, to znaczy jaki prywatny w³aciciel
lokalnego wydawnictwa posiada w swoich rêkach kilka pozycji  gazet lokalnych
lub regionalnych.
C.d.n.

Pocztówki ze zbiorów Pana Dariusza Wijasa

Dzisiaj publikujemy nastêpn¹ pocztówkê ze zbiorów Pana Dariusza Wijasa. Tym
razem zdjêcie przedstawia pó³nocno-wschodni¹ stronê placu Wolnoci. Jest to najlepiej
i najpe³niej zachowana stara czêæ Olecka. Oprócz pierwszej kamienicy, licz¹c od
prawej strony zdjêcia i dwóch niskich budynków na dalszym planie, zabudowa ta
zachowa³a siê prawie w ca³oci. Nad dachami budynków widaæ dwa s³upy linii
elektrycznej i telegrafu. Blisko krawê¿nika stoj¹ niskie latarnie gazowe. Zdjêcie wykonano latem.
Obecnie w miejscu zburzonej podczas wojny starej zabudowy wbudowano plomby:
plebaniê oraz dwie inne kamieniczki. Teraz jest to chyba naj³adniejsza czêæ placu
Wolnoci. Wtedy, w 1904 roku, w którym zdjêcie to wykonano, ta czêæ miasta
by³a równie piêkna.
Opracowa³ 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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PIERWSZY SUKCES SZKO£Y POLICEALNEJ DLA DOROS£YCH
ZAK£ADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W BIA£YMSTOKU Z/S W OLECKU
kadry pedagogicznej,
- stosownie przygotowan¹ i
wyposa¿on¹ baz¹ dydaktyczn¹,
- dobr¹ organizacj¹ pracy
dydaktycznej w szkole.

Kieruj¹c siê potrzebami
rynku pracy i wymaganiami
prawnymi, stawianymi przed
s³u¿bami bezpieczeñstwa i
higieny pracy utworzylimy w
naszej placówce kierunek: technik bhp o pó³torarocznym
cyklu kszta³cenia.
Tegoroczni absolwenci -

Bo¿ena Pietrowicz
dowe przed komisj¹ powo³an¹ przez OKE w £om¿y. By³
to pierwszy egzamin zewnêtrzny zarówno dla s³uchaczy, jak
i dla kadry wyk³adowej i oczywicie dla nas  organizatorów tej szko³y i kierunku za-

8 osób, w dniach 15-16 stycznia 2008r. przyst¹pili do egzaminu zewnêtrznego potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawo-

Grzegorz Jankowski
wodowego.
Sukces zosta³ zwieñczony
przede wszystkim:
- aktywnym uczestnictwem
s³uchaczy w zajêciach,
- wysokim zaanga¿owaniem

Z.P.U. Prawda Sp. z o.o.
ul Go³dapska 33
(K11205)

oferuje brykiet opa³owy

w atrakcyjnej cenie
Telefon kontaktowy: (087) 520 30 53
Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V3010)

GRÜNLAND

Anna Szusta
Dyplom potwierdzaj¹cy
kwalifikacje zawodowe uprawnia do pracy na stanowisku
inspektora lub starszego inspektora do spraw bhp w zak³adach pracy.
Prezentujemy pami¹tkowe
zdjêcia z uroczystoci rozdania dyplomów.

Karol Pó³torak

Ewa Grygo

Andrzej Grudziñski

SZANOWNI
PRACODAWCY !!!
Zgodnie z rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 2 wrzenia 1997 r. w sprawie s³u¿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.

Karol Chiliñski
Osoby niespe³niaj¹ce wymagañ kwalifikacyjnych okrelonych rozporz¹dzeniem po
1 lipca 2013 roku nie bêd¹ mog³y pe³niæ powy¿szych obowi¹zków.

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
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SERWIS POWIATOWY

Powiatowe Eliminacje Wojewódzkiej Olimpiady
Wiedzy o Obronie Cywilnej
W dniu 12 marca 2008 r. w Starostwie Powiatowym w
Olecku odby³y siê Powiatowe Eliminacje Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej. Organizatorzy konkursu
na szczeblu powiatowym to: Wydzia³ Edukacji, Kultury, Sportu
i Promocji oraz Wydzia³ Organizacyjny  stanowisko ds. OC
Starostwa Powiatowego w Olecku, Komenda Powiatowa Policji w Olecku, Komenda Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Olecku, OLMEDICA Sp. z o. o. w Olecku, Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku.

 panele pod³ogowe I gatunek
 15,50 z³ za 1 m2

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

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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¿ 17
lat. Daje gwarancjê, ¿e pogrzeb najbardziej uroczysty, czy
najskromniejszy bêdzie za³atwiony taktownie i sumiennie za
cenê uzgodnion¹ z mo¿liwociami zleceniodawców.

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

s³oneczne,

(V11505)

przydomowe oczyszczalnie cieków

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

I miejsce w Powiatowych Eliminacjach Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej zajêli Karol Wasilewski i
Daniel Dêbski, którzy wezm¹ udzia³ w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim.
Dziêkujemy opiekunom oraz m³odzie¿y za zainteresowanie
konkursem i wziêcie w nim udzia³u.
Sk³adamy równie¿ podziêkowania Komisji Sêdziowskiej za
zaanga¿owanie i pracê wykonan¹ przy organizacji konkursu.
Zwyciêzcom ¿yczymy powodzenia na Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Obronie Cywilnej.
Anna Turowska

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

 du¿y wybór owietlenia

Kolektory

Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Olecku

 POGRZEB JU¯ ZA 1690 z³,
w tym:
 trumna, krzy¿
 tabliczka, klepsydry
 obs³uga pogrzebu
 transport  karawan
(K15802)

PROMOCJA

(V7008)

Celem olimpiady jest popularyzowanie problematyki obrony
cywilnej wród m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych, przygotowanie do racjonalnych zachowañ w obliczu zagro¿eñ cywilizacyjnych, kszta³towanie nawyków i umiejêtnoci w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nag³ych wypadkach oraz
popularyzacja znajomoci przepisów o ruchu drogowym.
W Powiatowych Eliminacjach Wojewódzkiej Olimpiady
Wiedzy o Obronie Cywilnej wziê³y udzia³ dwie dru¿yny z:

- Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku, któr¹
reprezentowa³y uczennice Magdalena Kopiczko i Urszula
Salamon, opiekunem grupy by³ Jerzy Wrzyszcz,
- Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku  Karol Wasilewski
i Daniel Dêbski, opiekun  Józef Jêdra.
Sk³ad Komisji Sêdziowskiej to: Dorota Niewulis  przewodnicz¹ca, Bogumi³ Mejsak, sier¿. sztab. Miros³aw Stachurski,
m³. asp. £ukasz Grzymkowski, Tomasz Dziokan, Paulina
Bielecka.
Konkurs obejmowa³ zagadnienia z zakresu: praktycznego
udzielania pierwszej pomocy w nag³ych wypadkach, ochrony
przeciwpo¿arowej, zagro¿enia ¿ycia i zdrowia cz³owieka, przepisów ogólnych i przepisów z zasad ruchu drogowego.
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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.)
Niezapomniane pozostan¹ przeja¿d¿ki po jeziorze, przez Legê
a¿ do m³yna w Sedrankach, gdzie musielimy przenosiæ kajaki
przez ulicê, ¿eby potem móc po³o¿yæ je na wodach jednego z
najpiêkniejszych jezior Lasek i p³yn¹æ tym piêknym akwenem
zanurzonym w cienistym lesie.
Dom Jahna zim¹
nad jeziorem Oleckim

Pod koniec lat 20-stych dokoñczono budowê nowego kompleksu sportowego, który powsta³ na bazie starego stadionu i
spe³nia³ warunki do uprawiania wszelakich sportów, na którym
teraz organizowane by³y ró¿norodne sportowe imprezy. Pozwólmy
znowu powiedzieæ co Pani Huwe: A w ogóle, jakie by³y
nasze festyny sportowe! Latem koncentrowalimy siê na
konkursach i pokazach na stadionie, wieczorami odbywa³y siê
tañce w Dworze Królewskim lub w parku Hindenburga.
W tamtych dniach nawi¹za³o siê wiele delikatnych i niemia³ych uczuæ, które przetrwa³y do koñca ¿ycia. Mam tu na
myli przede wszystkim jeden z ostatnich festynów powiatowych. Nasza miejska promenada nad jeziorem by³a strojnie owietlona, oko³o stu metrów od brzegu jeziora umieszczono piêkn¹
tratwê, by³ on owietlony a przy dwiêkach muzyki z fal wynurza³ siê Neptun z trójzêbem, otoczony wiankiem z rolin wodnych, a za nim rusa³ki i wodne ¿abki. Odziane w bieli elfy w
d³ugich, miêkko sp³ywaj¹cych szatach tañczy³y woko³o nich.
To by³ przepiêkny widok, a nasz Fränzel Heinrich jako Neptun
i dru¿yna jego gimnastyczek i gimnastyków byli wspaniali. W
koñcu przy blasku ksiê¿yca zainicjowano taniec z pochodniami, w który zaanga¿owa³ siê nawet kr¹g gospodyñ domowych,
nielubuj¹cy siê w publicznych wyst¹pieniach. By³o mnóstwo
braw. To by³ z pewnoci¹ cudowny widok: ogniste, poruszaj¹ce siê rytmicznie krêgi a ponad nimi usiane gwiazdami niebo!

Gimnastyczki z ZGO 1865 w Gusev 1935 rok

1 maja 1933 - z przodu Dr Reinhold Huwe
Gimnastyczki i gimnastycy z ZGO 1865 czêsto reprezentowali swój zwi¹zek na du¿ych imprezach sportowych, takich jak Niemiecki Festyn Sportowy w 1933 roku w Stuttgarcie, Festyn Gimnastyczny Krajów Wschodnich w Gdañsku w 1934 roku, czy
Niemiecki Festyn Sportu i Gimnastyki z 1938 roku we Wroc³awiu. Przywozili stamt¹d do domu liczne wieñce zwyciêskie, nie
wspominaj¹c ju¿ o regionalnych konkursach sportowych, na których
naprawdê czêsto mieli okazjê staæ na podium.

Dyplom wyró¿nienia dla Wolfganga Meyer za zajêcie
3. miejsca w konkursie odbijania pi³ki palantem z wynikiem 64,05 m. Letni festyn ZGO, Olecko, 02.09.1934.
C.d.n.
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A to ciekawe...

Ten fragment ogrodu z pewnoci¹
mo¿e s³u¿yæ do kontemplacji i wyciszenia. Pod¹¿aj¹c na po³udnie natrafimy na
zespó³ daglezii menziesa oraz alejkê z
pn¹czami. Daglezje te w okresie wiosennych przyrostów wytwarzaj¹ z³ot¹ koñcówkê na ga³¹zkach oraz kwitn¹ czerwonymi i ¿ó³tymi szyszkami.
Jesieni¹ bezkonkurencyjny w eksponowaniu barwy jest sumak octowiec. Jego
p³omienne licie tworz¹ t³o dla kolekcji
lilaków. Ta czêæ ogrodu zmienia kolory
w zale¿noci od pory roku. Zespo³y ró¿nych odmian berberysów, maj¹cych
pokrój od zwartych, w¹skich kolumn, przez
kule, a¿ do form kaskadowych, to nie
tylko ró¿ne kszta³ty, ale tak¿e ró¿ne kolory lici, kwiatów i owoców. Konkuruje z nimi pêcherznica czerwonolistna.
Jej ró¿owe kwiaty przypominaj¹ kwiatostan kaliny koralowej.
Wród purpury lici dostrzegamy
srebrno wybarwione drzewa. To rzadko
spotykany w ogrodach ¿ywotnik koreañski. Mimo jego du¿ej wytrzyma³oci
na mróz, jest to ci¹gle ma³o znana rolina. Drzewo ma srebrzyste, szerokie wachlarze ga³¹zek i bardzo wolny wzrost.

Dalszy ci¹g wycieczki po Ogrodzie
Krajobrazowym Olecka Panorama

Towarzysz¹ mu eleganckie wierki serbskie. To piêkne, w¹skokolumnowe drzewa. Pañstwo Kopiczko wyhodowali now¹
odmianê tej roliny. Nosi nazwê Dragons tail, bo kszta³tem przypomina smo-

czy ogon. Jest to jedyny taki okaz hodowlany, który wyrós³ w³anie w naszym miecie. Jak nadmieniaj¹ w³aciciele, zachwyci³ on niejednego dendrologa, i to nie tylko z Polski. C.d.n.

Felieton subiektywny

LOT-em bli¿ej?

Radni miejscy g³osami 17 za, 2 przeciw i jednym wstrzymuj¹cym siê odrzucili projekt uchwa³y o przyst¹pieniu gminy Olecko
do tworzonej z inicjatywy powiatu oleckiego Lokalnej Organizacji Turystycznej. Du¿y to cios dla tworzonego LOT-u, w którego sk³ad wchodz¹ wszystkie gminy pow. oleckiego i sam powiat. Gmina Olecko mia³a w za³o¿eniu przekazaæ najwiêksz¹ kwotê
na ten cel. Radni miejscy argumentowali, zreszt¹ s³usznie, ¿e
mieliby p³aciæ na LOT najwiêcej, a maj¹ tylko jeden g³os. Poza
tym nieznany by³ samorz¹dowcom z gminy Olecko nawet projekt statutu...
LOT pewnie i tak poleci, chocia¿ zdecydowanie ni¿ej i z trudem, przy braku wsparcia gminy Olecko.
Pozwolê sobie, z okazji zbli¿aj¹cego siê wielkimi korkami jubileuszu 450-lecia lokacji Olecka, przedstawiæ nastêpuj¹cy pomys³ do realizacji dla tej nowej organizacji. Dworzec PKP powinien byæ wizytówk¹ naszego miasta i powiatu. W jak op³akanym stanie jest on od wielu lat, wie ka¿dy, kto korzysta z us³ug
PKS czy jedzi szynobusem, nawet od grudnia ubieg³ego roku
do Wroc³awia.
W s¹siednim Gi¿ycku samorz¹d miejski przej¹³ dworzec od
PKP i wyremontowa³. Jest on piêknym zaproszeniem dla goci
Gi¿ycka i Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. A gdyby tak nasz
olecki LOT wyst¹pi³ do samorz¹du z inicjatyw¹ przejêcia go i
poszuka³ funduszy europejskich na jego modernizacjê? Jestem
pewien, ¿e wówczas gmina Olecko bardzo chêtnie przyst¹pi do
tego stowarzyszenia...
Darek Josiewicz
Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej

Sk³adki KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego Placówka Terenowa w Augustowie informuje, i¿ Uchwa³¹ nr 3 Rady Ubezpieczenia
Spo³ecznego Rolników z dnia 6 marca 2008r. sk³adka na
ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyñskie na
II kwarta³ 2008r. zosta³a ustalona w wysokoci 78,00z³. za
ka¿d¹ osobê podlegaj¹c¹ temu ubezpieczeniu.
Osoby objête wy¿ej wymienionym ubezpieczeniem na
wniosek w ograniczonym zakresie op³acaj¹ 1/3 pe³nej sk³adki,
tj. 26,00 z³.
Sk³adka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kwartale
2008r. wynosi 30% obowi¹zuj¹cej w marcu br. emerytury
podstawowej (636,29 z³) tj. 191,00 z³.
Kierownik Placówki Terenowej w Augustowie
Beata Maria Malinowska

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 (3A)

Pekin  Chiny, 01.07.2007 r. Na Wielkim Murze Chiñskim

Wstalimy o godz. 820. By³ to nasz pierwszy nocleg w
Chinach. Tomek szybko zasypia i trochê pochrapuje. I nie
chce siê mu rano wstawaæ. W pokoju mamy mrówki. Do 630
pada³ jeszcze deszcz, ale póniej zrobi³o siê bardzo ciep³o i
s³onecznie +38°C. O godz. 1000 spotkalimy siê z El¹ i Markiem przy portrecie Mao na Placu Tiananmen. Czekalimy na
nich 15 minut. W tym czasie podesz³y do nas m³ode Chinki z
prob¹, by siê z nami sfotografowaæ. Oczywicie nie odmó-

Chcieli 800 juanów w dwie strony  70 km od Pekinu. Ustalaniu ceny przys³uchiwa³ siê jaki naganiacz, chyba z biura podró¿y
i widz¹c nasz¹ konsternacjê zaproponowa³ 400 juanów. Zgodzilimy siê bez wahania (po 100 na osobê). Wsiedlimy do
klimatyzowanego czarnego samochodu, s¹dz¹c, ¿e to w³anie
nim dojedziemy do celu naszej podró¿y. Nic podobnego. Po
przejechaniu 2 km siê zepsu³, ale kierowca przedzwoni³ (mia³
telefon komórkowy) do firmy i po 25 minutach oczekiwania
pojechalimy innym samochodem. Jechalimy pó³torej godziny i zatrzymalimy siê w miejscowoci Huanghua Li. Na ogó³
turyci z wycieczkami je¿d¿¹ do Badaling, ale tam za wejcie
trzeba zap³aciæ 30 juanów, a tu tylko 2. Tam mur jest odrestaurowany, tu praktycznie autentyczny. Chyba miejscowi
pobieraj¹ op³atê tych 2 juanów i s¹ w tym miejscu nielegalnie. Zap³acilimy dziadkom siedz¹cym pod parasolem. Ale to
dobre miejsce. Po tak zaludnionym Pekinie przebywanie w
towarzystwie kilku osób, chiñskich turystów, jest luksusem.
Wielki Mur Chiñski

Mur Chiñski
wilimy. Na placu tysi¹ce ludzi i jeszcze wiêcej w Zakazanym
Miecie. Ela z Markiem pi¹ w dobrym hotelu, za dobê p³ac¹
60 dolarów, a my 27. Oni p³awi¹ siê w luksusach, my ich nie
dowiadczamy; oni maj¹ obfite niadanie w cenie noclegu,
my resztki z Polski. Oni s¹ bogaci, my biedni i st¹d te ró¿nice.
G³ównym celem dzisiejszego dnia by³ wyjazd na Mur Chiñski
i spróbowanie kaczki po pekiñsku, co uda³o siê osi¹gn¹æ.
Próbowalimy wynaj¹æ taksówkê prosto spod Placu Tiananmen, ale kierowcy na widok bia³ych podnosz¹ cenê do takiej
wysokoci, ¿e sami w koñcu nie wierz¹, ¿e kto ich wynajmie.

Na Murze

¯eby dostaæ siê na mur od strony sztucznego zbiornika
wodnego, trzeba najpierw przejæ po bardzo w¹skim szczycie
zapory  1 metr szerokoci, na wysokoci kilkudziesiêciu metrów. W takich warunkach o nieszczêcie nietrudno. Wystarczy, ¿eby u¿¹dli³a nas np. pszczo³a, jeden ruch cia³a i wypadek gwarantowany. W dodatku, ¿eby dostaæ siê na sam mur,
trzeba wejæ po byle jak skleconej drabinie. Ela ba³a siê, wiec
trzeba by³o jej pomagaæ.
Wszed³em na ten mur, na Wielki Mur Chiñski!!! Prezydent USA Richard Milhous Nikson tak o nim powiedzia³: Mur
jest rzeczywicie wielki. Tylko wielki naród z wielk¹ przesz³oci¹ móg³ go sobie sprawiæ. Taki wielki naród z takim wielkim
murem czeka z pewnoci¹ wielka przysz³oæ. Jest w tym sporo prawdy, bo dzisiaj chiñska gospodarka nale¿y do najdynamiczniej rozwijaj¹cych siê na wiecie. Sprinterskie tempo chiñskiego rozwoju datowane jest od kilku lat i nie wynika z otwarcia
siê Zachodu na Pañstwo rodka. Wprost przeciwnie. Najbardziej dynamiczny rozwój gospodarki chiñskiej nast¹pi³ po
og³oszeniu przez pañstwa zachodnie polityki izolowania Chin
po masakrze na placu Tienanmen.
Wielki Mur Chiñski ci¹gnie siê od Shanhaiguanu nad Morzem
¯ó³tym po prze³êcz Jiayuguan na Pustyni Gobi. Jest to mur
obronny, chocia¿ tak naprawdê nie pe³ni³ takiej funkcji. By³a
to droga w górzystym terenie i s³u¿y³a m.in. do szybkiego
C.d.n.
przekazywania informacji.

"
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Wielkanoc
w Spo³ecznej
18 marca uczniowie i nauczyciele
Zespo³u Szkó³ STO spotkali siê na Wielkanocnym niadaniu. Po przygotowaniu potraw z jajek oraz innych pysznoci zgromadzilimy siê, aby wys³uchaæ
przygotowanego przez uczniów wystêpu. Gocilimy ksiêdza proboszcza Mariana Salamona, który uwietni³ nasze
spotkanie. Najm³odsi uczniowie przygotowali wiersze o pisankach i innych wielkanocnych zwyczajach, klasy II Spo³ecznego Gimnazjum oraz VI Spo³ecznej Szko³y
Podstawowej podkreli³y wagê wi¹t Wiel-

kiej Nocy prezentuj¹c teksty zwi¹zane z obchodami Wielkiego Tygodnia i wi¹t. Zwyciêzcy konkursów na najpiêkniejsz¹ pisankê i kartê wi¹teczn¹ odebrali dyplomy i s³odkie
nagrody. Po tradycyjnym jajku i ¿yczeniach degustowalimy
przygotowane potrawy. Najchêtniej siêgalimy po s³odycze:
wafle, zrobione przez ch³opców z klasy V oraz sa³atkê owocow¹ zrobion¹ przez klasê VI. Na sto³ach nie zabrak³o szynki,
jaj na mnóstwo sposobów i ró¿norodnych sa³atek.
Nasze wielkanocne spotkania integruj¹ uczniów, s¹ okazj¹ do bycia ze sob¹ w sytuacjach, w jakich rzadko siê spotykamy: wspólne przygotowanie potraw, modlitwa i skupienie,
posi³ek w³asnorêcznie zrobiony i podany.
¯yczymy wszystkim Uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom wi¹tecznej atmosfery, piêknych rodzinnych spotkañ, radoci
i d¹¿enia do spe³nienia swych marzeñ i planów.
Uczniowie, Rada Pedagogiczna
i Rodzice Zespo³u Szkó³ STO w Olecku

Wiosenny show
dla kobiet

W poniedzia³ek, 10 marca br. w Zespole Szkó³ w
Olecku uczniowie ZS, kierowani przez p. Katarzynê
Fieæko, przedstawili najpierw uczniom SP, a potem
gimnazjum oraz nauczycielkom i pracownikom placówki program z okazji Dnia Kobiet pt. Women Show.
Na scenie hali sportowej uczniowie szko³y zaprezentowali w dowcipny sposób modê Diora, scenki
rodzajowe, zapiewa³ zespó³ Leszcze, Wojciech G¹ssowski.
Nauczyciel Jaros³aw Bagieñski wyst¹pi³ w parodii s³ynnego przeboju z lat 70-tych Andrzeja D¹browskiego Do zakochania jeden krok. Kamil Szarnecki z kolei przedstawi³ swoj¹ grupê fitness.
Do tañca zosta³y zaproszone przez idoli panie 
jedna z nauczycielek oraz pani wona. Wybrano te¿
8. miss ZS.
Dyrekcja placówki uhonorowa³a laureatów olimpiady matematycznej i konkursu plastycznego. Stypendiami nagrodzono te¿ najlepszych uczniów SP i
GP.
(jod)

Poprawiamy chochlika

W poprzednim numerze TO na stronie 11 w rubryce powiêconej
Zwi¹zkowi gimnastycznemu Olecko z 1865 (ZGO 1865) autorstwa Gerharda
Biallasa wydrukowalimy dwa jednakowe zdjêcia. By³y to fotografie: Zbiórka
przed piesz¹ wycieczk¹ - 1930 oraz Wycieczka z okazji Wniebowst¹pienia - 1931. Druga fotografia, czyli Wycieczka z okazji Wniebowst¹pienia
- 1931, powinna wygl¹daæ jak ta, któr¹ w³anie zamieszczamy.
Za chochlika przepraszamy wszystkich zainteresowanych.

#
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Kalendarz imion

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

25 marca
Lucji, Lutochny, £ucji, Marii, Marioli,
Tamary, Wieñczys³awy
Bolka, Cezariusza, Dyzmy, Ireneusza,
Prokopa, Wawrzyñca, Wieñczys³awa,
Wolimira
26 marca
Dory, Emanueli, Larysy, Ma³gorzaty,
Manueli, Olgi, tekli
Duszana, Dyzmy, Emanuela, Feliksa,
Kasjana, Ludgera, wiêtoboja, Teodora, Tworzymira, Tymoteusza, Wieñczys³awa
27 marca
(Miêdzynarodowy Dzieñ Teatru)
Augusty, Ditty, Lidii, Ligii, Peregryny
Aleksandra, Benedykta, Ernesta, Humberta, Jana, Marka, Mateusza, Peregryna, Rocimira, Rocis³awa, Ruperta
28 marca
Anieli, Antoniny, Joanny, Renaty, Soni

Aleksandra, Antoniego, Bohdana, Doroteusza, Gedeona, Gustawa, Jana, Kastora, Krzesis³awa, Sykstusa
29 marca (Dzieñ Metalowca)
Amalii, Amelii, Kwiryny, Wiktoryny,
Zenobii
Bertolda, Cyryla, Czcirada, Eustachego,
Eustachiusza, Helmuta, Ludolfa, Marka,
Ostapa, Wiktora, Wiktoryna, Zenona
30 marca
Amelii, Anieli, Dobromiry, Emelii, Ernestyny, Erny, Kwiryny
Amadeusza, Czêstobora, Dobromira, Jana,
Kwiryna, Leonarda, Lutobora
31 marca
Balbiny, Dobromiery, Dobromierzy, Dobromiry, Ernesty, Ernestyny, Kamili,
Korneli, Kornelii
Benedykta, Beniamina, Dobromierza,
Dobromira, Ernesta, Gwidona, Kamila,
Kornelego, Myslis³awa

Trzy dni diety na piêkn¹ twarz i smuk³¹ taliê

Jest w niej du¿o potasu, który znakomicie reguluje przemianê materii.
* Miêdzy posi³kami jedz owoce. Przed
snem wypij szklankê jogurtu naturalnego.
* Je¿eli ju¿ musisz jeæ miêso, to niech
to bêdzie chuda wo³owina gotowana
z warzywami.
* Z pieczywa wybieraj chleb gruboziarnisty, który zawiera selen rozk³adaj¹cy metale ciê¿kie w organizmie.
Po takiej diecie Twoja twarz nabierze
blasku i piêknego kolorytu. Pe³na energii
mo¿esz siê wzi¹æ za zabiegi kosmetyczne.

Nasz przepis
Pieczeñ na sposób po³udniowy
Pó³ kilograma wo³owiny, 40 dag
pieczarek, 20 dag du¿ych czarnych
oliwek, 2 szklanki bia³ego wina, oliwa,
2 z¹bki czosnku, sól, pieprz, rozmaryn, tymianek
Przyprawy wsypujemy do miseczki i zalewamy dwoma ³y¿kami oliwy.
Mieszamy, a potem powsta³¹ mazi¹
nacieramy miêso i odk³adamy je na dwie
godziny do lodówki.
Po tym czasie obsma¿amy je na
oliwie na rumiano i tak przygotowane
przek³adamy do brytfanki. Wlewamy
na dno wino wraz z rozgniecionym
czosnkiem. Pieczemy oko³o pó³torej
godziny w temperaturze 250°C, czêsto polewaj¹c sosem.
Pieczarki kroimy w plasterki i podsma¿amy. Gdy miêso jest ju¿ miêkkie,
dodajemy do niego pieczarki i oliwki i
dusimy oko³o 10 minut.
Gotowe miêso podajemy pokrojone w plastry, polane sosem. Najbardziej do tego dania nadaj¹ siê ziemniaki.

Dowcipy

Rozmawiaj¹ dwaj wêdkarze:
- Z³apa³em tak wielkiego szczupaka,
¿e musia³em sprowadziæ motorówkê aby
go wyci¹gn¹æ.
- A ja z³apa³em tak olbrzymiego suma,
¿e sama fotografia wa¿y 5 kilogramów.



Warto zrobiæ sobie po wiêtach trzydniow¹ dietê warzywno-owocow¹, by
pozbyæ siê nadmiaru toksycznych substancji.
* Codziennie rano pij sok ze wie¿ych
owoców, a w ci¹gu dnia, zamiast zupy
- lekko os³odzony sok z selera.
* Zrezygnuj z miêsa i przyrz¹d sobie
sa³atkê z fasoli z oliw¹ i czosnkiem.

F kupiê

Geniuszem trzeba siê urodziæ,
idiot¹ mo¿na zostaæ bêd¹c geniuszem.
Stanis³aw Pa

Przys³owia
i powiedzenia

 Jakie Zwiastowanie (25 marca), takie
Zmartwychwstanie.
 W Zwiastowanie (25.III) i robaczek, i
¿mija z ziemi zmartwychwstanie.
 Na Zwiastowanie (25.III) na polskiej
ziemi bocian stanie.
 Na Zwiastowanie (25.III) zlatuj¹ siê
bocianie. (Uwa¿ano, ¿e bociany winny
z zimowych wêdrówek wróciæ na
Zwiastowanie Matki Boskiej. Gdy
tak siê nie stawa³o, by³ to z³y znak
wró¿¹cy nieurodzaj w polu w danym roku).
 Wiosna piêkna kwiatkami, a jesieñ
snopkami.
 Siej owies w b³oto, bêdzie jak z³oto.
 Suchy marzec, mokry kwiecieñ i zimny maj nape³niaj¹ piwnice i spichlerze, tak¿e obfite siano daj¹.
 Mokry marzec rolnika boli, suchy marzec sprzyja roli.
 nieg marcowy, owocom niezdrowy.
 Co marzec wypiecze, to kwiecieñ wysiecze.
 Kto jarzynê gêsto sieje rzadko zbiera.
 Powszechnym natury zwyczajem, po
niestatecznym marcu, wiat siê cieszy majem.
***
M¹¿ wpada zdyszany na dworzec i
biegnie do kolejarza.
- Moja ¿ona zajê³a ju¿ miejsce w poci¹gu popiesznym. Czy zd¹¿ê siê z ni¹
jeszcze po¿egnaæ?
- To zale¿y od tego, jak d³ugo jest
pan ¿onaty.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne
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.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?
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do 22

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

* Mazury - hotel, tel. 0-87-520-40-50
V12914
* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V17101
* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
A908
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L2202
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
V17121
* wesela, przyjêcia, imprezy okolicznociowe, tel. 0-87-52040-50
V12904

US£UGI

RA
TY
!

(V7108)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V7808

ADLER

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

(V3810)

ul. Kolejowa 31

chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

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

V70618

* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V10706
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70

V4210
L15104

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
V11605
V4320

PRODUCENT ODZIE¯Y ROBOCZEJ; ARTYKU£Y BHP
Wykonujemy hafty, loga
Go³dapska 22, tel. (087) 520-26-31

V14204

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
(V14404)

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

* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V15303
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V10306
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L15204
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V13024

* przesy³ki kurierskie, przewozy, tel. 0-601-159-718

tel. (087) 520-01-89

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

V10406

* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V16701
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V3920
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V16901

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

Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,

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

* mikropo¿yczki 0%, (087) 520-18-17

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

Agencja Kredytowa KORZYCIK

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

(V15902)

00

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

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K511
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L2602
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V15203
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L1903
* biuro rachunkowe, bieg³y rewident Danuta Jaworowska, Olecko,
ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713, 0-87-520-44-98
A2715
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07V1711
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V9007

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V3210)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

* ryby, tel. 0-504-060-955

A11015

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V8907)

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 10

00

Przemys³aw Atkielski

(V16802)

PIZZA NA TELEFON

(V15103)

* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna. Plac Wolnoci 14,
tel. (087) 520 15 78
V11905

D@RKOMP

(V4010)

* Centrum  hotel, tel. 0-87-520-12-00
V12924
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
A808
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59

G¹ski 22 m 3, tel. 0-606-993-688
* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V8209

(V16202)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V17301

(V14504)

BUDOWLANE US£UGI
 BUDOWA DOMÓW!

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V14304

US£UGI

%
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Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4010)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V11805
* 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

V2111
K5203
K911
K1011
K1511
L1307

(V3710)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
CZYNNE CA£¥ DOBÊ
Za³atwiamy wszelkie formalnoci.

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

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

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

(V15003)

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

K2210

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

Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

Zapraszamy od 27 marca do sklepu ogrodniczego
TWÓJ OGRÓD, ul. Kociuszki 39
Ponadto wykonujemy us³ugi: glebogryzark¹, kosiark¹, wykaszark¹ i pi³¹ motorow¹. Tel. 0-698-150-133

(V17002)

(K15503)

Henryk Kozielski
WYWÓZ MIECI
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.

INNE
* zginê³a suczka owczarek niemiecki, nagroda, tel. 0-601-152-460 L2702
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L12903
* kupiê gara¿ po³o¿ony w okolicach ul. Zielonej. Tel. 0-501263-133
L2402
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V3930
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 L13003
* potrzebna kobieta do opieki nad starsz¹ pani¹ dorywczo na
soboty i niedzielê, tel. 0-693-841-421L2003* sprzedawcê zatrudniê, tel. 0-87-520-26-39
A12703
* szukam opiekunki do dziecka (niepal¹cej), tel. 0-608-663450
L2802
* lusarza-spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
K16501
* zaopiekujê siê z sercem osob¹ starsz¹ lub dzieckiem. Posiadam dowiadczenie w pracy z osobami starszymi oraz
dzieæmi, tel. 0-506-675-603
L908
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32 L12803
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
V9606

SPRZEDAM
* alufelgi do Mazdy 323, Olecko, tel. 0-885-723-071
K16401
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
A1405
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L111
* barakowóz rekreacyjny, tel. 0-87-520-49-69 od 17,00 K4903
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
A1107
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
A2404
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
A310
* dzia³kê budowlan¹, Kukowo, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V17201
* dzia³kê budowlan¹, Oleszewo, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V17211
* dzia³kê rekreacyjn¹, budowlan¹ Dobki, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
A13501
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K4704
* dzia³ki trzy do przekszta³cenia po 31 arów w zajdach ko³o
Olecka, tel. 0-502-383-541
K15702
* Fiat 126p elx, 1998, opony zimowe, 70.000 km, tel. 0-609535-117
L22517
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
A1305
* kserokopiarkê Cannon NP6317, tel. 0-87-520-01-00 K16202
* mieszkanie 17 m. kw., WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-52026-12
V17221
* okna pcv, drewniane, tel. 0-728-387-720
K16002
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 A2703
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
A1008
* Peguet 206, 1,1B, 2005, tel. 0-510-189-301
A13202

URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE
Interpretacja Ministra Finansów w sprawie
ulgi meldunkowej 19.02.2008. (cz. 2.)
Zwolnienie ma zastosowanie do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania
odp³atnego zbycia nieruchomoci lub prawa maj¹tkowego, z³o¿y owiadczenie, ¿e spe³nia warunki do zwolnienia, w urzêdzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzêdu skarbowego w³aciwy wed³ug miejsca zamieszkania podatnika. Przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie ³¹cznie do obojga ma³¿onków.
Jak wynika z powo³anych powy¿ej przepisów ustawy,
warunkiem zwolnienia od podatku dochodowego przychodów uzyskanych z odp³atnego zbycia, o których
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy, jest zameldowanie podatnika w zbywanym budynku lub lokalu na
pobyt sta³y przez okres nie krótszy ni¿ 12 miesiêcy
przed dat¹ zbycia. Przepis ten nie okrela daty, od
której nale¿y liczyæ okres zameldowania, nie uzale¿nia
zameldowania, a tym samym prawa do zwolnienia, od
posiadania tytu³u w³asnoci do nieruchomoci lub lokalu, lecz stanowi, ¿e istotny jest fakt zameldowania
podatnika na pobyt sta³y w zbywanym lokalu czy te¿
budynku przez wy¿ej wskazany okres.
Na gruncie polskiego systemu prawa, a w szczególnoci prawa podatkowego, mo¿na mówiæ o zasadzie pierwszeñstwa wyk³adni jêzykowej. Pos³uguj¹c siê
jedn¹ z regu³ tej wyk³adni mo¿na stwierdziæ, ¿e skoro
przepis nie precyzuje, czy okres zameldowania rozpo-3-
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SPRZEDAM (c.d.)
(V11705)

* mieszkania trzypokojowe 63m2, mieszkania dwupokojowe 46m 2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e,
lokale handlowo-us³ugowe. Oddanie  lipiec 2008.
Tel. 0-604-456-732
* ryby, tel. 0-504-060-955
A2604
* siano w du¿ych belach, tel. 0-721-587-468
K15902
* siedlisko 2,8 hektara, blisko Olecka, tel. 0-783-494-315 K5103
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 A410
* Skoda Fabia, 1,9TDI, 101 KM, 2000, tel. 0-510-189-301 A13302
* szukam chêtnych na nowe mieszkania w centrum Olecka
(zacznie siê budowa), tel. 0-87-520-29-81, 0-609-902-981 K15403
* ziemia rolna, 12 hektarów, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
A13601
WYNAJEM
* atrakcyjny lokal dla fryzjerki, kosmetyczki, tel. 0-87-520-3692
A2504
* biura do wynajêcia, Kamienna 1A, tel. 0-602-354-963 V15313
* hala produkcyjna, 600 m. kw., tel. 0-502-088-402
K15503
* lokale do wynajêcia po 40 m. kw. centrum, tel. 0-512-217637
K16102
* lokale handlowe po 430 m. kw., parter, do wynajêcia, tel.
0-604-145-272
A1205
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
A2205
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L2302
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L2502
* szukam gara¿u do wynajêcia w okolicach ul. Zielonej, tel.
0-501-263-133
L2901

URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE
czyna siê od dnia 1 stycznia 2007 r. albo od dnia
nabycia nieruchomoci lub prawa  to, zgodnie z
treci¹ przepisu art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy, przyj¹æ nale¿y, ¿e obejmuje (co najmniej) 12 miesiêcy wstecz
od daty ich zbycia.
Tym samym nale¿y uznaæ, ¿e dzieñ 1 stycznia
2007 r. nie wywiera bezporedniego wp³ywu na liczenie okresu zameldowania. Dzieñ 1 stycznia 2007
r. to data wejcia w ¿ycie przepisów wprowadzaj¹cych nowe zwolnienie. Z przepisów ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw nie wynika, ¿e od tej daty nale¿y
liczyæ 12-miesiêczny okres zameldowania. Ustawodawca w przejciowym przepisie art. 7 ust. 1 powo³anej nowelizacji równie¿ nie zawar³ nakazu obliczania okresu zameldowania pocz¹wszy od dnia 1 stycznia
2007 r.
W tej sytuacji zasadne jest, i¿ do 12-miesiêcznego okresu zameldowania podatnika na pobyt sta³y
wlicza siê okres zameldowania zarówno przed 1 stycznia
2007r., jak i przed dat¹ nabycia nieruchomoci lub
prawa.
S³usznoæ takiego stanowiska potwierdza orzecznictwo s¹dów administracyjnych (np. sygn. akt I SA/
Sz 330/07 i sygn. akt III SA/Wa 1387/07).
Koniec
-4-

UWAGA, TABLETKI GWA£TU
- CZYLI PILNUJ SWOJEGO DRINKA

Pilnuj drinka  to ogólnopolskie has³o ostrzegaj¹ce przed
za¿yciem tabletki gwa³tu. Do akcji tej w³¹czy³a siê policja
i Komisje Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Tabletka gwa³tu (GHB  zwi¹zek chemiczny, zwany kwasem gamma-hydroksymas³owym) to bezbarwny i bezwonny
narkotyk, powoduj¹cy utratê przytomnoci. Substancja ta
wystêpuje w naszym organizmie, lecz w bardzo znikomej iloci. Jest ona odpowiedzialna za przekazywanie impulsów pomiêdzy komórkami nerwowymi, a mózgiem. Z tych te¿ powodów jest bardzo ³atwo i szybko przyjmowana przez organizm.
W zale¿noci od wielkoci dawki mo¿e obni¿aæ lub podnosiæ
poziom dopaminy, która odpowiedzialna jest za procesy mylowe i pamiêæ. Wystêpuje najczêciej w postaci p³ynu, proszku,
tabletek lub granulatu. Jest bezbarwna, bezzapachowa i praktycznie bez smaku. Po zmieszaniu z napojem, piwem czy drinkiem, nie wyczuwa siê jej obecnoci. Podana w ma³ych ilociach dzia³a podobnie jak alkohol, daj¹c uczucie rozlunienia, os³abiaj¹c czujnoæ i potêguj¹c uleg³oæ. Przy wiêkszych
dawkach powoduje uczucie oszo³omienia, zawroty g³owy, zaburzenia równowagi, problemy z logicznym i wyranym mówieniem oraz sennoæ. Powodowaæ mo¿e równie¿ stan niewiadomoci, zanik pamiêci, jednak bez utraty przytomnoci. Osoba
taka sprawia wra¿enie zamroczonej alkoholem. Przedawkowanie objawia siê md³ociami, torsjami, oczopl¹sem i utrat¹ równowagi, a nawet pi¹czk¹. Równolegle z tabletk¹ gwa³tu sprawcy
mog¹ podawaæ lek o nazwie PROGE-STEREX. Lek ten u¿ywany jest do sterylizacji du¿ych zwierz¹t i niestety dzia³a trwale.
Wskazane substancje s¹ bardzo niebezpieczne. £atwo je niewiadomie za¿yæ, a ponadto bardzo szybko znikaj¹ z organizmu cz³owieka, a ofiara nic nie pamiêta.
Tabletka gwa³tu wykorzystywana jest przez sprawców do
oszo³omienia z góry upatrzonej osoby w celach przestêpczych,
z których najczêstszym jest zgwa³cenie, kradzie¿, uzyskanie
kluczy (od domu, samochodu), uzyskanie danych, jak numer
konta, czy numer PIN karty bankomatowej.
Jak siê ustrzec?
* b¹d wiadoma/y istnienia takiej substancji  wiedz¹c i pamiêtaj¹c ³atwiej unikniesz lub w porê zareagujesz,
* na imprezy nie wybieraj siê samotnie, a tylko w towarzystwie zaufanych przyjació³,
* pij z w³asnorêcznie otwartej puszki lub butelki  je¿eli to
mo¿liwe, obserwuj jak napój jest przyrz¹dzany,
* nie przyjmuj napojów od nieznajomych, nawet jeli budz¹
zaufanie i sympatiê,
* nie zostawiaj napoju bez opieki, nawet jeli odchodzisz tylko na chwilê (równie¿ w poci¹gu),
* kiedy poczujesz siê dziwnie oszo³omiona/y, zw³aszcza po
wypiciu ma³ego piwa lub napoju bezalkoholowego, natychmiast
powiadom kogo zaufanego i popro o opiekê.
A jeli siê ju¿ zdarzy.....
* natychmiast zg³o zdarzenie policji, aby umo¿liwiæ wykrycie sprawcy  byæ mo¿e nie jeste jedyn¹ ofiar¹,
* jak najszybciej zg³o siê do szpitala na badanie krwi i moczu, by zd¹¿yæ wykryæ narkotyk,
* jeli sta³a siê ofiar¹ zgwa³cenia, musisz braæ pod uwagê
niechcian¹ ci¹¿ê i zaka¿enia  popro o rodki zmniejszaj¹ce ryzyko zaka¿enia HIV,
* nie zamykaj siê przed wiatem,
* porozmawiaj z bliskimi lub zg³o siê do psychologa.
KW Policji

'
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Tenis sto³owy
KOMUNIKAT
W dniu 15.03.2008. w Olecku rozegrana zosta³a I runda eliminacyjna turnieju Tenisa Sto³owego o Puchar Gazety Olsztyñskiej.
W zawodach mogli braæ udzia³ mieszkañcy powiatów go³dapskiego i oleckiego.
Turniej rozegrano w hali Zespo³u
Szkó³ w Olecku  Siejnik.
Sêdziami zawodów byli Andrzej Karniej i Andrzej Kamiñski.
WYNIKI
Grupa I  rocznik 1995 i m³odsi
Ch³opcy
1. Zaj¹czkowski Krystian (Go³dap)
2. Kantorowski Piotr (Go³dap)
3. Wróblewski Mateusz (Go³dap)
4. Tylenda Rafa³ (Go³dap)
5. Osiecki Wojciech (Go³dap)
6. Opanowski Artur (Olecko)
7. Fiedorowicz Kamil (Olecko)
8. Kiernozek Krystian (Go³dap)
9. Cio³ek Mateusz (Go³dap)
10. Szewczuwanis Dawid (Go³dap)
11. Szymczak Damian (Go³dap)
12. Girtler £ukasz (Go³dap)
13. Bagieñski Mateusz (Olecko)
14. Draba Sebastian (Olecko)
15. D³u¿niewski Hubert (Olecko)
16. Turowski Rafa³ (Olecko)
17. Gojlik Maciej (Olecko)
18. Taraszkiewicz Hubert (Olecko)
Lipiñski Dawid (Olecko)
Dziewczêta
1. Maciejewska Paulina (Olecko)

Siatkówka
KOMUNIKAT
W dniu 16.03.2008. w Olecku w hali
Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku
rozegrany zosta³ turniej siatkówki o Puchar Starosty Oleckiego.
Organizatorami turnieju byli: Ludowe
Zespo³y Sportowe w Olecku, MOSiR
Olecko, oraz SKS Korab przy Zespole
Szkó³ Technicznych w Olecku.
Sêdzi¹ zawodów byli Jerzy Wrzyszcz
i Andrzej Kamiñski.
WYNIKI KOÑCOWE
1. KS Gi¿ycko
3 9-1
2. E³k
2 7-3
3. Team Olecko
1 3-6
4. Nadlenictwo Czerwony Dwór 0 0-9
Trzy pierwsze dru¿yny otrzyma³y
puchary ufundowane przez Starostê Oleckiego  Stanis³awa Ramotowskiego.
Wszystkie dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy.

2. Boguszewska Ewa (Olecko)
3. Mrozowska Magdalena (Go³dap)
4. Mazalewska Magda (Go³dap)
5. Szastaj Kaja (Go³dap)
6. G¹ska Angelika (Go³dap)
7. Galiñska Klaudia (Go³dap)
8. Sieczkowska Agata (Go³dap)
Grupa II  rocznik 1993  94
Ch³opcy
1. Leszczyñski £ukasz (Olecko)
2. Winiewski Adrian (Olecko)
3. Chrzanowski Micha³ (Olecko)
4. Wójcik Patryk (Olecko)
5. Wojciechowski Szymon (Olecko)
6. Basa³aj Karol (Olecko)
7. Lipiñski Mateusz (Olecko)
Dziewczêta
1. Roga³o Paulina (Olecko)
Grupa III  rocznik 1992  90
Ch³opcy
1. Mo¿ejko Kamil (Olecko)
2. Trochim Daniel (Olecko)
3. Sura¿yñski Tomasz (Wileliczki)
4. Gr¹dzki Rados³aw (Olecko)
5. Turowski Pawe³ (Olecko)

Basa³aj Daniel (Olecko)
8. Krzy¿ewski Dawid (Olecko)
Dziewczêta
Dziczkowska Wioleta (Olecko)
Piekielniak Monka (Olecko)
Grupa IV  rocznik 1989  68
Ch³opcy
1. Piotrowski £ukasz (Olecko)
2. Golub Fabian (Wieliczki)
3. Dziczkowska Sylwia (Olecko)
4. Grajko Alina (Olecko)
5. Roga³o Paulina (Olecko)
Grupa V  rocznik 1967 i starsi
Ch³opcy
1. Karniej Dariusz (Olecko)
2. Niewiarowski Mariusz (Olecko)
3. Piotrowski £ukasz (Olecko)
4. Pietro³aj Tadeusz (Olecko)
5. Nawrot Jan (Olecko)
6. Skrocki Tomasz (wiêtajno)
7. Motyl Tomasz (Olecko)
Czterech pierwszych z ka¿dej grupy
uzyska³o awans do dalszych eliminacji.
Ogó³em w zawodach wziê³o udzia³ 56
zawodników z 4 gmin.

KALENDARZ ROZGRYWEK Czarnych  runda wiosenna
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Termin

IV liga

21.03
PI¥TEK.
29.03
SOB.
05.04
SOBOTA
06.04
NIEDZIE.
12.04
SOBOTA
13.04
NIEDZIE..
19.04
SOBOTA
20.04
NIEDZIE.
23.04
RODA
26.04
SOBOTA
27.04
NIEDZIE.
01.05
CZWARTE.
03..05
SOBOTA
04.05
NIEDZIE.
10.05
SOBOTA
11.05
NIEDZIE.
14.05
RODA
17.05
SOBOTA
18.05
NIEDZ
24.05
SOBOTA
25.05
NIEDZIE.
31.05
SOBOTA
01.06
NIEDZIEL.

MKS SZCZYTNO
W-16.00
CONCORDIA
W-13.30

2

24

04.06
RODA

25

06.06
SOBOTA

25

07.06
NIEDZIEL.

15.06
26
NIEDZIEL.

Klasa B SENIOR
X

JUNIOR M£ODSZY

M£ODZICY

TRAMPKARZE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ZNICZ B.PISKA
D – 12.00

ORZYSZ
W -11.00

PROSTKI
W – 12.00

VÊGORIA
D- 15.00
JEZIORAK
W-16.00

GLZS SROKOWO
W-14.00

X

X

X
SOKÓ£ GARBNO
W-14.00

2X

OLIMPIA MI£KI
W – 12.00
MAMRY GIZYCKO
D– 13.00

X

X

P£OMIEÑ E£K
D -12.00

RONA 03 E£K
D – 10.00

X

X

X

POGOÑ RYN
W - 12.00

OLIMPIA MI£KI
W – 12.00

X

X

X

HURAGAN
D-15.00
P£OMIEÑ
W-17.00

VEGORIA
D – 11.30
X

X

X

X

X

X

WYGRYNY
W– 12.00

MAZUR E£K
D – 12.00

MAZUR E£K
D-10.00

MRAGOVIA
D-15.00
1/2PP

ORZYSZ
W-15.00

X

X

X

MAMRY
W-15.00

MAMRY
W-11.00

X

X

X

X

ROMINTA
D-12.00

ZATOKA
W-14.00

X

X

X

WONICE
D-15.00

X

X

X

X

X

MAZUR WYDMINY
W-12.00

ROMINTA
D-12.00

ROMINTA
D-10.00

SOKÓ£
D-15.00
MOTOR
W-17.00

BARANOWO
W-14.00
PP
2008/09

X

X

X

HURAGAN PISZ
W-14.00

WYGRYNY
W-12.00

X
MAZUR PISZ
D-12.00

X

X

X

START
D-15.00

KOWALE OLECKIE
D- 11.30

X

X

X

X

X

X

VEGORIA
W-14.00

KOSZA£EK
W-12.00

GRANICA
W-15.00

WARPUNY
W-14.00

X

X

ZAMEK
D-15.00
POLONIA
W-16.00

£ABÊDNIK
D-11.30

POGON BANIE
W- 12.00
POGON RYN
D -12.00

MAMRY
D-16.00
X
X

X

X

X

START
D-12.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

S¥TOPY
W-16.00

X

X

X

X

X

X

£ANKIEJMY
D-16.00
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 296

Witam Pañstwa podwójnie. Po siedmiu dniach i po wiêtach. Takie czasy,
¿e czasem dla niektórych wszystko jest
podwójne. Nas to jednak nie martwi. Ludzie
po wiêtach s¹ szczêliwi i zadowoleni.
Takie czasy jak obecnie za parê ³adnych
lat bêdziemy wspominaæ z rozrzewnieniem
i umiechem na ustach.
Oczywicie Pañstwo czekaj¹ na to co
nowego w polityce. W
polityce nic takiego
co mia³oby zagroziæ
naszemu spokojnemu
¿yciu. Zaczyna u nas
byæ normalnie: polityka
sobie i ¿ycie sobie. I
to bardzo mnie i na
pewno Pañstwa cieszy.
Najbardziej polityk¹
przejmuj¹ siê sami politycy i dziennikarze.
Wystarczy w³¹czyæ telewizor czy radio, a co
chwilê mamy jak nie
dyskusjê publicystyczn¹, to jakie wiadomoci czy newsy. Przyznam siê, ¿e bardzo lubiê te programy. Tak
jak lubiê czytaæ gazety. Jeli kto myli,
¿e czytam tylko okrelone gazety, to bardzo
siê myli. Czytam prasê z prawa i z lewa.
Takie fajne czasy, ¿e wybór mamy wiel-

Ziemia
poetów
NOC
Wyj¹ wichry, grzmi¹ pioruny,
Niebo, - b³yskawica tnie!
A w mym sercu wspomnieñ struny
Niewidzialna rêka rwie!
Targa, zrywa bez litonie
Rozbudzona, ciska - w sza³!
Po minionej ¿ycia wionie 
W sercu zosta³ smutek, ¿al...
¯al, marzenia i têsknota,
Pustka niezatartych dni...
A przeniona wolnoæ z³ota, Gwiazdk¹ w mych wspomnieniach lni.
Wyjcie wichry, bijcie gromy,
Niewidzialna rêko, - precz!
Mego serca wspomnieñ tomów 
nic nie cofnie nigdy wstecz !
Jan Drozdowski

ki. Tê sam¹ wiadomoæ mo¿na podawaæ,
w zale¿noci od zabarwienia politycznego mediów, jako bardzo dobr¹ i jako
bardzo z³¹. A my w drodze demokracji
dopasowujemy do swoich przekonañ. Jest
to bardzo dobre. Ci co pamiêtaj¹ czasy
gdy istnia³a tylko jedna i s³uszna opcja
s¹ dzi bardzo szczêliwi w³anie z tej
mo¿liwoci jak¹ daje pluralizm polityczny. Akurat ja wybra³em tak¹ opcjê, a

nie inn¹. Dlaczego? Bo mylê w ten sposób ju¿ od wielu lat. W zasadzie mam
takie przemylenia w sobie od ponad
po³owy mojego ¿ycia.
Ostatnio wszyscy bawi¹ siê w grê:
kto jest lepszym europejczykiem. Dziwna to zabawa, bo mo¿na naraziæ siê wszystkim i ka¿demu z osobna. Sprawa siê
ryp³a o kwestiê przyjêcia tzw. Traktatu
Lizboñskiego. Mimo, ¿e wygl¹da to powa¿anie trzeba to rozpatrywaæ z pozycji
obserwatora. Traktat Lizboñski zostanie
przyjêty i to bez dwóch zdañ. Jest tylko
spór o to czy przyj¹æ go tak jak zosta³
zapisany w czasie negocjacji z 2007 roku
kiedy to ustalono np. przyjêcie protoko³u brytyjskiego i twardego utrzymania do roku 2017 zasad ustalonych w
Nicei. Rozbija siê to równie¿ o Kartê Praw
Podstawowych. Czym jest KPP? Szczerze pisz¹c i jak to opisuj¹ ZNAWCY jest
to LEPSZA, bo europejska odmiana oenzetowskiej Karty Praw Cz³owieka. O ile
KPC zapewnia, ¿e cz³owiek ma prawo
do nauki, leczenia i ¿ycia, to KPP daje
nam prawo do NAJLEPSZEJ NAUKI,
NAJLEPSZEGO LECZENIA i NAJLEPSZEGO GODNEGO ¯YCIA! Taki ca³oroczny wiêty Miko³aj. I tu le¿y pies
pogrzebany. Chodzi w³anie o tê god-

noæ cz³owieka... i zawarte sformu³owania w artykule 17, traktuj¹cym o prawie
do w³asnoci. Oto jego treæ: Ka¿da
osoba ma prawo do w³adania, u¿ywania, dysponowania i przekazania w drodze spadku swego mienia nabytego zgodnie z prawem. Nikt nie mo¿e byæ pozbawiony swego mienia, chyba ¿e w interesie publicznym, w przypadkach i na warunkach przewidzianych w ustawie, za
uczciwym odszkodowaniem wyp³aconym
we w³aciwym terminie. Korzystanie z
w³asnoci mo¿e podlegaæ regulacji ustawowej, je¿eli jest to
konieczne ze wzglêdu
na interes ogólny.
Tak zapisany artyku³
umo¿liwia jego szerok¹
interpretacjê. Co to
oznacza. Ano co takiego, ¿e obywatel
Niemiec, który mo¿e
uznaæ, ¿e wyroki s¹dowe w Polsce mog¹
byæ dla niego niekorzystne jak siê upomni po swoje prawa
do ojcowizny. Co wg
tego mo¿e zrobiæ? Wg
przyjêtej KPP i w oparciu o prawa Unii
Europejskiej bêdzie móg³ od razu zg³osiæ siê do s¹dów miêdzynarodowych. A
te jak wiadomo od wieli lat nie s¹ Polsce przychylne. Sk¹d to wiadomo? Z wypowiedzi na ostatnim zjedzie ziomkostw
w Berlinie, gdzie wypowiada³ siê m.in.
prawnik pracuj¹cy dla rz¹du i na samym
zjedzie byli obecni wysocy urzêdnicy
rz¹dowi, a nawet wiceministrowie. Niemcy
wiedz¹ doskonale, ¿e przyjêcie KPP daje
im du¿e mo¿liwoci w sprawie odzyskiwania maj¹tków i roszczeñ o odszkodowania wobec naszego kraju. Jeli kto
to uwa¿a za straszenie to chcia³bym uwiadomiæ, ¿e sprawa roszczeñ w naszym kraju
mo¿e dotyczyæ prawie 30% naszego terytorium, które mamy tylko dziêki temu,
¿e Wielkie Mocarstwa: USA, Wielka Brytania i Zwi¹zek Radziecki podczas konferencji w Ja³cie i Poczdamie. Przecie¿ w
koZ ogólnie przyjêtymi zasadami panuj¹cymi w UE to, ¿e dzi nie ma jednego
beneficjenta tj. ZSRS mo¿e staæ siê podstaw¹ do podwa¿ania tych uk³adów z
przed 50 lat...
Ale co tam Pañstwa bêdê straszy³.
Sami Pañstwo bêdziecie wiedzieli co o
tym myleæ. Ja czekam na spotkanie z
Pañstwem za siedem dni.
PAC

