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Dzieñ dniu prawdê obwieszcza, godzinom
godziny;
Z pracy ojców szczêliwie korzystaj¹ syny.
Ignacy Krasicki
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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

15 styczeñ 2008 r .

Nr 2
(522)

Cena 1,40 z³

16. Fina³ Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy

W Olecku zebrano 15 552,05 z³otego
Fot. Józef Kunicki
Jest to kolejna rekordowa zbiórka.
W poprzednich fina³ach zebrano:
XII Fina³ WOP (2004)
- 9 182,63 z³
XIII Fina³ WOP (2005)
- 6 797,87 z³
XIV Fina³ WOP (2006)
- 11.200,77 z³
XV Fina³ WOP (2007)
- 10 147,00 z³
Pieni¹dze zbiera³o 19 wolontariuszy.
Podczas aukcji zebrano 1598.35 z³otych. Podczas rozgrywek sportowych 
937,52 z³. Wp³aty indywidualne w biurze orkiestry 122,66 z³otego. (Zuzia Karandziej zebra³a ca³y rok grosiki i uzbiera³a ich 6,38 z³, Gosia Ankianiec  44 z³,
Tereska Borowska  51.27 z³ )
O Orkiestrze czytaj na s. 4-5.

Nasza rozmowa (3)

Kolejka przy
wykupie mieszkañ
zmniejsza siê

Z dr. Józefem Krajewskim rozmawia³ Bogus³aw
M. Borawski

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

(V71305)

ZIMOWE PROMOCJE:
NISKIE CENY NA GRES I GLAZURÊ.
Posiadamy w sprzeda¿y GRZEJNIKI WOLNOSTOJ¥CE,
w tym KONWEKTORY i OLEJAKI

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

(V77204)

Po wejciu w ¿ycie przepisów nowelizacji ustawy o spó³dzielczoci mieszkaniowej w lipcu ub.r. wnioski o uw³aszczenie mieszkañ z³o¿y³o 600 cz³onków SM. Jak do tej pory 200
wnioskodawców podpisa³o akty notarialne.
- Ju¿ teraz nie jest tak nerwowo, jak na pocz¹tku, kiedy
ruszy³a taka gwa³towna fala wniosków o wykup mieszkañ 
komentuje prezes SM Olecko Wac³aw Matejko. - Staramy siê
wnioski te za³atwiaæ w nakazanym, terminie 3 miesiêcy. (jod)

Dr Józef Krajewski: - Chcia³bym co wa¿nego dla mnie
powiedzieæ. Rodzina to nie jest liczba ludzi, to nie jest liczba
osób zamieszkuj¹cych w danym mieszkaniu. Rodzina to typ
wiêzi jakie funkcjonuj¹ pomiêdzy ojcem, matk¹ i dzieæmi. Podkrelam, to typ wiêzi!
Rodzina to wiêzi opiekuñczoci, mi³oci, przyjani, troski.
To ³ezka szczêcia, ³ezka bólu czy wybuch niezadowolenia.
To wszystko co sk³ada siê na naturalne wychowanie w rodzinie.
Dalej czytaj na s. 7.

PRACA!!!
ZATRUDNIMY SPRZEDAWCÓW
Wymagania: znajomoæ obs³ugi komputera, kasy
fiskalnej, dowiadczenie w handlu.

 31 grudnia o 15.46 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ zadymienie z mieszkania
przy placu Wolnoci.
 31 grudnia o 15.54 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 1 stycznia o 14.35 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Nocznickiego po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 1 stycznia o 18.14 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w okolicach Jasiek skutki
kolizji drogowej.
 3 stycznia o 7.50 jeden zastêp OSP wiêtajno gasi³ po¿ar samochodu osobowego w Gryzach.
 3 stycznia o 13.58 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP G¹ski gasi³y w
G¹skach po¿ar sadzy w kominie domu
mieszkalnego.
 3 stycznia o 17.11 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ zadymienie z mieszkania
przy placu Wolnoci.
 3 stycznia o 19.49 jeden zastêp JRG
PSP pomaga³ przy alei Zwyciêstwa w
transporcie chorego do karetki pogotowia.
 4 stycznia o 7.50 dwa zastêpy JRG PSP
gasi³y przy ul. Zamostowej po¿ar sadzy w kominie domu mieszkalnego.
 4 stycznia o 9.05 jeden zastêp OSP Wieliczki uwalnia³ ³abêdzia przymarzniêtego
do lodu na Ledze w okolicach Starost.
5 stycznia o 13.57 jeden zastêp JRG PSP
uwalnia³ ³abêdzia przymarzniêtego do
lodu na jeziorze w okolicach Sedrank.
5 stycznia o 18.44 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul.. Go³dapskiej po¿ar wiaty przystankowej.
6 stycznia o 0.20 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. rodkowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
6 stycznia o 9.59 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Sk³adowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
Informacji udzieli³a
starszy stra¿ak Katarzyna Jegliñska
 11 stycznia o 18.50 dwa zastêpy JRG
PSP oraz jeden OSP Szczecinki gasi³y
na ul. Wiejskiej po¿ar samochodu osobowego.
12 stycznia o 8.17 jeden zastêp JRG PSP
pomaga³ przy placu Wolnoci w transporcie chorego do karetki ratunkowej.
 12 stycznia o 17.05 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ przy ul. Go³dapskiej nieprzyjemny zapach z klatki bloku mieszkalnego.
 13 stycznia o 16.58 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie w Czerwonym Dworze gasi³ po¿ar sadzy w kominie domu
mieszkalnego.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski

Miejsca parkingowe
dla TIR
Problemem dla mieszkañców miasta
sta³y siê parkuj¹ce na ulicach TIR-y.
Burmistrz podj¹³ rozmowy w celu rozwi¹zania tej sytuacji. Prowadzone s¹
rozmowy z przedsiêbiorc¹ z Olecka, który prawdopodobnie stworzy parking strze¿ony dla ciê¿kich ci¹gników siod³owych
wraz z naczepami. Niezale¿nie od tego
miasto podejmie wysi³ek i stworzy niestrze¿ony parking wzd³u¿ ulicy 11 Listopada po lewej stronie wyjazdu na Gi¿ycko. Inwestycja miejska zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku.
Z chwil¹ uruchomienia tych parkingów bêdzie wprowadzony bezwzglêdny
zakaz parkowania TIR-ów w miecie.
Dotyczyæ on bêdzie równie¿ transportu
lokalnego.

Pobór krwi
w powiecie oleckim

Dnia 7 lutego 2008 r. od godz. 8.15
w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Go³dapska 23 organizowany jest pobór krwi
dla honorowych dawców. W zwi¹zku z
tym wszyscy chêtni, którzy s¹ zdrowi i
pe³noletni, mog¹ w³¹czyæ siê w tê akcjê.
H. E. Kasicka

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:

 Beata Brodowska
 Teresa Fiedorowicz
 Zbigniew Krzy¿ek
 Jerzy Makal
 Ewelina Noskowska
 Jan Sebastianowicz

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.

Pijani kierowcy
 4 stycznia policjanci zatrzymali w Gi¿ach Forda Fiestê. Kieruj¹cy nim dwudziestosiedmioletni Pawe³ W. Mia³ we
krwi 0,68 promila alkoholu.
 5 stycznia patrol policji zatrzyma³ w
Czerwonym Dworze Suzuki. Kierowca, piêædziesiêciopiêcioletni Henryk C.,
mia³ we krwi 2,3 promila alkoholu.
 7 stycznia o 14.50 patrol policji zatrzyma³ w Norach rowerzystê, szeædziesiêciosiedmioletniego Jana S. Mê¿czyzna mia³ 0,6 promila alkoholu we krwi.
 11 stycznia zatrzymano w Olecku Opla.
Kieruj¹cy nim dwudziestoszecioletni
Grzegorz B. mia³ we krwi 2 promile alkoholu.
 11 stycznia o 22.15 patrol policji zatrzyma³ w Rosochackich Fiata 125p.
Kieruj¹cy nim dwudziestopiêcioletni
Adam K. mia³ we krwi 1,3 promila alkoholu.
 12 stycznia o 20.50 policjanci zatrzymali w Wieliczkach Pegueta. Kierowca, dwudziestoletni £ukasz W., mia³
we krwi 0,4 promila alkoholu.

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

(V71007)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Wojska Polskiego 18

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

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

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

(V67610)
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

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

Nowy blok SM po 9 latach przerwy
Po raz pierwszy, po 9-letniej przerwie,
do nowych mieszkañ w SM Olecko wprowadz¹ siê 23 rodziny.
- W tym tygodniu bêdziemy zasiedlaæ mieszkania w bloku przy alei Zwy-

Zakup aparatu
rentgenowskiego

Bêdzie aparat do przewietleñ zêbów  powiedzia³ Burmistrz Wac³aw
Olszewski. Zakup urz¹dzenia by³ pierwsz¹ z podjêtych decyzji bud¿etowych w
tym roku. Na ten cel zosta³o przeznaczone 17 tysiêcy z³otych. Trwa ju¿ procedura przetargowa. W przeci¹gu miesi¹ca aparat rentgenowski trafi do szpitala i zacznie s³u¿yæ mieszkañcom powiatu.

Plany rozwoju wsi
W chwili obecnej gmina Olecko opracowuje pakiet nazwany roboczo Planami rozwoju wsi. Sporz¹dzenie takiego
planu jest niezbêdne dla pozyskania rodków z Unii na drobne wiejskie inwestycje. Chodzi tutaj o remont wietlic wiejskich oraz ich wyposa¿anie, budowê boisk
sportowych.
Gmina zebra³a ju¿ wszystkie niezbêdne
dane o potrzebach poszczególnych miejscowoci. Przekazali je m.in. so³tysi. W
chwili obecnej w wydziale budownictwa
i inwestycji dane te s¹ nanoszone na
odpowiednie matryce. Z tych opracowañ powstan¹ w³aciwe plany rozwoju.
Na ich podstawie zostan¹ napisane wnioski
o dotacje unijne na poszczególne inwestycje.
Plany te zostan¹ zatwierdzone przez
Radê Miejsk¹ w formie uchwa³.

Dy¿ury aptek
 15-20.01.2008r.  pl. Wolnoci 7B
 21-27.01.2008r.  ul. Zielona 35

ciêstwa  zapowiada prezes SM Olecko
Wac³aw Matejko. - Koszt 1 m2 w tym
budynku wyniós³ lokatorów zaledwie 1900
z³. cz³onkowie SM musz¹ jedynie sami
wykoñczyæ pod³ogi.
(jod)

Spotkanie
z so³tysami

17 stycznia Burmistrz spotka siê z
so³tysami. Celem zebrania jest omówienie czêci bud¿etu dotycz¹cego wsi. So³tysi
przeka¿¹ sprawy bie¿¹ce dotycz¹ce mieszkañcó. Podczas spotkania, które odbêdzie siê w ratuszu, przeka¿¹ so³tysom
potrzebne im materia³y.
Spotkanie zakoñczy uroczysty obiad
ufundowany prywatnie przez Burmistrza.

Nowy plac zabaw
dla dzieci?

Burmistrz bardzo powa¿nie rozwa¿a
mo¿liwoæ budowy nowego placu zabaw
dla dzieci. Zosta³ by on zbudowany w
parku wzd³u¿ ulicy Letniej i istniej¹cego
ju¿ skate-parku. Plan przewiduje wydzielenie miejsca, ogrodzenie, by nie wchodzi³y tam zwierzêta. Gmina zakupi³aby
atestowane urz¹dzenia. Ogródek wyposa¿ony by³by w urz¹dzenia dla zarówno
ma³ych, jak i starszych dzieci.
Budowa nowego placu zabaw wi¹¿e
siê z tym, ¿e istniej¹cy w centrum jest
zbyt ma³y i nie ma mo¿liwoci jego rozbudowy. Jest poza tym zacieniony i wokó³
jest du¿y ruch samochodów.
Nowe miejsce jest du¿o bezpieczniejsze:
w pobli¿u jeziora, nie ma tam ¿adnych
gêstych drzew i krzaków. Na ulicy Letniej jest ma³y ruch. Poza tym stworzy³by siê tam kompleks rozrywkowy dla
m³odzie¿y.
Co drodzy Czytelnicy s¹dz¹ na ten
temat? Prosimy o opiniê w tej sprawie.

3

Tygodnik Olecki nr 2 (522)

OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STA£E
8.00-15.00  wystawa Czwórka Bez Sternika
+ 0,5 Medyka (Andrzej Graniak, Jacek Fr¹ckiewicz, Henryk Cebula, Wies³aw B. Bo³tryk)  Galeria Prawdziwej
Sztuki im. A. Legusa, plac Wolnoci
22.
* galeria Wies³awa Bo³tryka  Armii Krajowej (zaplecze): wystawa malarstwa
W. £ukasik, grafika W. B. Bo³tryk, fotografia T. Kosiorowski, rzeba K.
Puchalskiej.
15 stycznia (wtorek)
11.00  konferencja powiêcona funduszom
dla osób niepe³nosprawnych, sala konferencyjna Starostwa, ul. Kolejowa 32
11.00  Franklin i skarb jeziora, film 
kino ROK Mazury Garbate
17 stycznia (czwartek)
11.00  Happy Wkrêt, film  kino ROK
Mazury Garbate
18 stycznia (pi¹tek)
10.00  przetarg na sprzeda¿ samochodu ¯uk  biuro MOSiR (szczegó³y
TO 51,s. 10)
17.00  Michael Clayton, film  kino ROK
Mazury Garbate
19.20  1408, film  kino ROK Mazury
Garbate
19 stycznia (sobota)
17.00  Michael Clayton, film  kino ROK
Mazury Garbate
19.20  1408, film  kino ROK Mazury
Garbate
20 stycznia (niedziela)
10.00 - OLDA, hala LO przy ul. Kociuszki
17.00  Michael Clayton, film  kino ROK
Mazury Garbate
19.20  1408, film  kino ROK Mazury
Garbate
21 stycznia (poniedzia³ek
17.00  pocz¹tek kursu w szkole kierowców Jerzego Miliszewskiego (aleje Lipowe 3)
22 stycznia (wtorek)
11.00  Artur i Miminki, film  kino ROK
Mazury Garbate

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

oferuje
(V76904)

brykiet opa³owy
w atrakcyjnej cenie
Telefon kontaktowy: (087) 520 30 53
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W Olecku zebrano 15 552,05 z³otego

Jedyn¹ szko³¹, która indywidualnie podjê³a siê zbiórki pieniêdzy i j¹ zorganizowa³a by³ Zespó³ szkó³ na Siejniku. Pod
kierunkiem Katarzyny Fieæko zebrano 528 z³otych i 37 grosze,
organizuj¹c m.in. dyskotekê.
W pi¹tek wolontariusze zbierali pieni¹dze w szko³ach. Zebrano ich ³¹cznie 2188,27 z³.
ZS Siejnik  528.37 z³
ZS Wieliczki  304,46 z³
SP Kowale Oleckie, Sokó³ki,
Sto¿ne  246,68 z³
Gimnazja w Kowalach Oleckich, Sokó³kach i Sto¿nem 
204,42 z³
ZS wiêtajno  165,43 z³
LO  122,40 z³
OSW Dzieci G³uchych  107,32 z³
ZSLiZ  106,77 z³
ZS Judziki  86,80 z³
SP 3  79,86 z³
ZST  78.42 z³
Gimnazjum nr 2  65.30 z³
SP G¹ski  47,79 z³
ZS Babki Oleckie  44,72 z³

Tygodnika Oleckiego, ul. Zielona 37
czynna: poniedzia³ek, roda, czwartek,
pi¹tek
w godzinach 12 00-1700
(we wtorek nieczynna)

Redakcja

Redakcja

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V69709)

Kontakt tel.
(087) 520-22-41
(087) 520-33-02
kom.
0-500-044-685
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Burmistrz Wac³aw Olszewski dla uczestników zmagañ pi³karskich, które by³y przeprowadzane w sali gimnastycznej Zespo³u
Szkó³ Licealnych i Zawodowych przy ul. Go³dapskiej, ufundowa³ osobicie upolowanego i uwêdzonego dzika. Ca³y dochód z turnieju przeznaczono na WOP.

Fot. Józef Kunicki

Wolontariusze zebrali (w z³):
1. Micha³ Trajgiel
 1115.31
2. Magda Dawidziak
 1108.26
3. Jakub Baluta
 1077.89
4. Patrycja Kaczyñska
 890,43
5. Konrad Lasota
 765.29
6. Joanna Sura¿yñska
 745,31
7. Jakub Zieliñski
 640,91
8. Urszula Kor¹kiewicz
 621.56
9. Aleksandra ¯ukowska
 535,77
10. Filip Malinowski
 527,69
11. Patrycja Szynel
 427.25
12. Anna Miller
 387.99
13. Ewa Jankowska
 321.93
14. Sylwia Szynel
 303.53
15. Jakub Dziubiñski
 250,28
16. Magdalena Walulik
 210.54
17. £ukasz Kowalewski
 185.87
18. Patrycja Skorupska
 136.91
19. Filip Iwanicki
 25.48
S¹ to kwoty zebrane tylko podczas niedzielnej kwesty (nie
licz¹c zbiórki w szko³ach).

Pieni¹dze liczy³y i obs³ugiwa³y biuro: Walentyna Anuszkiewicz, Bogumi³a Chracewicz, Katarzyna Fiecko, Jadwiga
Konewko, Maja £angowska, Maja Mejsak, Kasia Skindzier,
Marcin Skindzier.

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

Kolektory

PROMOCJA

 panele pod³ogowe I gatunek

s³oneczne,

 15,50 z³ za 1 m 2

przydomowe oczyszczalnie cieków

 du¿y wybór owietlenia
(V75605)

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

(V70308)

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Przytorowa 19, tel. (087) 566 72 98
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Oj dzieje siê, dziejê, ale nie w powiecie

Urzêdnicy i radni do piór

Jak mawia olecki undergroundowy twórca Franciszek
Rukæ, na pytanie, cokolwiek Co siê dzieje, odpowiada
siê nieodmiennie Jak to co, sweter. O wiele gorzej to wygl¹da, ju¿ zupe³nie na serio - niewiele siê informuje internautów (a jest ich coraz wiêcej) o pracy Starostwa, Zarz¹du czy radnych powiatowych.
Kiedy wszed³em na strony www Starostwa 8 stycznia,
najnowsza informacja w dziale aktualnoci pochodzi³a z
padziernika 2007 roku! Czy naprawdê Starostwo i zarz¹d
nie maj¹ siê ju¿ czym pochwaliæ przed podatnikami z powiatu oleckiego. Nie mówi¹c ju¿ o spragnionych oleckiej,
powiatowej informacji gociach spoza terenu Ziemi Oleckiej... Przecie¿ jest, co prawda w ciê¿kich bojach wywalczony na sesji RP 28 stycznia ub.r., LOT, a ja w lokalnym
TO ostatnio czytam jedynie o wielkiej akcji ratowania kasztanowców, czemu patronuje pani wicestarosta.
Dlatego jako podatnik olecki oraz czytelnik prasy lokalnej i internetu, apelujê gor¹co do w³odarzy powiatu oleckiego  do piór! (nie tylko na forum Gazety Olsztyñskiej).
Darek Josiewicz

VI edycja konkursu
im. Mieczys³awa Or³owicza

na najlepsze materia³y prasowe, radiowe i telewizyjne
promuj¹ce polsk¹ turystykê krajow¹
Organizator konkursu: Polska Organizacja Turystyczna oraz
Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej i Klub
Publicystyki Turystycznej.
Celem konkursu jest wyró¿nienie najlepszych materia³ów prasowych, audycji radiowych oraz programów telewizyjnych promuj¹cych regionalne lub lokalne atrakcje i produkty turystyczne.
Przedmiot konkursu: najlepsze materia³y prasowe, radiowe i telewizyjne promuj¹ce polsk¹ turystykê krajow¹.
Konkurs jest adresowany do wszystkich dziennikarzy, którzy

Zarejestruj swego psa

Ruszy³a akcja zwi¹zana z chipowaniem psów z terenu gminy
Olecko. Koszt wszczepienia urz¹dzenia pokryje gmina Olecko. Pies z mikrochipem znajdzie siê automatycznie w miêdzynarodowej bazie danych Safe-Animal powi¹zanej z Europejskim Centrum Baz Danych (www.safe-animal.eu ).
Dziêki temu zabiegowi bêdzie mo¿na szybko odnaleæ w³aciciela zagubionego psa. Mikroprocesor zawiera kod, do którego
przypisane s¹ w komputerowej bazie danych informacje o
psie oraz nazwisko i adres w³aciciela. Kod odczytuje siê za
pomoc¹ specjalnego czytnika. W celu aktualizacji danych
w³aciciel zobowi¹zany bêdzie do zg³aszania wszelkich zmian
(mieræ zwierzêcia, zaginiêcie, zmiana w³aciciela) w rejestrze
psów. Rejestr prowadzony bêdzie przez Urz¹d Miejski w Olecku
na podstawie danych systematycznie dostarczanych przez
lekarzy weterynarii dokonuj¹cych znakowania psów.
Dwie lecznice maj¹ podpisane umowy na wszczepianie
mikroczipów  Przychodnia Weterynaryjna Wet-Ol (ul. 11-go
listopada 24 c w Olecku) oraz Lecznica dla Zwierz¹t przy ul.
Sembrzyckiego 6 w Olecku.
Dodatkowo w³aciciele chipowanych czworonogów otrzymaj¹
nieodp³atnie pakiety do sprz¹tania po swoim pupilu. To fragment dzia³añ w ramach projektu edukacji spo³ecznej pt.: Nawet dziecko wie, ¿e sprz¹ta siê po psie.
w 2007 r. podjêli temat turystyki na ³amach prasy, radia i
telewizji.
Opublikowane prace dziennikarskie mo¿na przesy³aæ do
31.01.2008 r.
Na laureatów konkursu czekaj¹ atrakcyjne nagrody finansowe.
Konkurs nosi imiê Mieczys³awa Or³owicza  czo³owego
dzia³acza turystyki i krajoznawstwa w Polsce, wspó³twórcy
polskiej turystyki zespo³owej, organizatora pierwszego komitetu olimpijskiego w Polsce, wspó³twórcy Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, autora wielu artyku³ów, broszur i przewodników. Nazwanie konkursu jego imieniem ma na celu przypomnienie tej
wybitnej i nieco ju¿ zapomnianej postaci.
Wiêcej szczegó³ów na stronie: www.pot.gov.pl
Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl

Warsztat pisania wniosków i projektów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania
,,Lider w EGO zaprasza Pañstwa na dwudniowe szkolenie ,,Warsztat pisania wniosków i projektów o finansowanie inwestycji i przedsiêwziêæ zapisanych w ZSROW i
mo¿liwych do finansowania z innych róde³ zewnêtrznych, które odbêdzie siê w dniach 19-20 stycznia 2007 r. (sobota-niedziela) w Orodku Wypoczynkowym
,,SKARPA w Olecku, przy ul. Sembrzyckiego 20 nad Jeziorem Olecko Wielkie.
Szkolenie, realizowane w ramach projektu ,,Lider w EGO
aktywizacja spo³ecznoci lokalnej na obszarach wiejskich
w EGO (Schemat II Pilota¿u LEADERA+), ma na celu przygotowanie 40 przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych z obszarów wiejskich Subregionu EGO do efektywnego dzia³ania
na rzecz lokalnej spo³ecznoci z wykorzystaniem dostêpnych
rodków pomocowych.
Szkolenie przeprowadzone zostanie przez Stowarzyszenie
Powiatów, Miast i Gmin EGO Kraina Bociana z/s w Olecku.
Szkolenie poprowadz¹ eksperci: Urszula Budzich Szuka³a 
ekspert Funduszu Wspól³pracy; Maciej Juchniewicz  cz³onek Stowarzyszenia LGD ,,Lider w EGO oraz g³ówny specjalista ds. wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi w Urzê-

dzie Miasta w E³ku, którzy posiadaj¹ bogate dowiadczenie w
realizacji programów i projektów spo³ecznych, animowania
wspó³pracy spo³eczno-publicznej oraz dowiadczenie w aplikowaniu o rodki zewnêtrzne, w szczególnoci na obszarach
Polski Pó³nocno-Wschodniej.
Osoby uczestnicz¹ce we wczeniejszych szkoleniach w ramach
,,Lider w EGO bêd¹ mia³y okazjê rozwin¹æ i skonkretyzowaæ
swoje pomys³y i koncepcje projektów z wykorzystaniem wiedzy i dowiadczenia ekspertów-trenerów.
Organizatorzy zapewniaj¹ uczestnikom materia³y szkoleniowe,
wy¿ywienie, nocleg oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Transport na szkolenie uczestnicy organizuj¹ we w³asnym zakresie,
w uzasadnionych przypadkach istnieje mo¿liwoæ zorganizowania dowozu uczestników.
Zg³oszenia przyjmowane s¹ do wyczerpania miejsc. Udzia³
w szkoleniu nastêpuje po potwierdzeniu przyjêcia karty zg³oszenia przez organizatorów. Program szkolenia i karta zg³oszenia dostêpne s¹ równa stronie www.ego.mazury.pl oraz
www.liderwego.pl.
Szczegó³owe informacje: Maciej Juchniewicz  tel. 694 272 617,
maciej.juchniewicz@um.elk.pl.
Jaros³aw Franczuk
Prezes Stowarzyszenia LGD Lider w EGO
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Dokoñczenie ze s. 1.

O sile rodziny decyduje typ wiêzi, które funkcjonuj¹ pomiêdzy jej cz³onkami. Chcê to przenieæ na szko³ê jako porównanie. Szko³a: nauczyciele, wychowawcy i uczniowie to te¿ jest
rodzina! Je¿eli szko³ê traktujemy tylko jako jak¹ liczbê ludzi, to
nastêpstwem tego jest to, ¿e w szkole nikt nikomu nie ufa,
ka¿dy w stosunku do ka¿dego jest podejrzliwy. ¯yjemy w epoce pods³uchiwania, nagrywania. Mo¿na tutaj podaæ przyk³ady
tragedii z tym zwi¹zanych znane wszystkim.
Przera¿aj¹ce dla mnie jest to, ¿e uczniowie potrafili tak
strasznie zabawiæ siê kosztem swojej kole¿anki. ¯e doprowadzi³o to do takiej tragedii. Uwa¿am, ¿e dyrekcjom szkó³, nauczycielom i wychowawcom potrzebna jest pomoc w nabywaniu umiejêtnoci kszta³towania w³aciwych relacji pomiêdzy nimi, a uczniami. Jest to wa¿ny element systemu w pomyle Pracowni Kompetencji Wychowawczych.
Kamery w szko³ach? Szko³a to rodzaj wiêzi. To rodzina. A
jeli m¹¿ za³o¿y³by ¿onie taka kamerê w kuchni, ona jemu w
gabinecie i ledzili siê przez kamery? To nie jest ju¿ rodzina!
Szko³a bardzo du¿o traci poprzez to, ¿e my, nauczyciele, cieszymy siê, ¿e wreszcie dosz³o do zainstalowania kamer. To
jest pora¿ka wychowawcza!
Cieszymy siê z tego, ¿e kamery bêd¹ ledzi³y naszych wychowanków, i ¿e oni teraz bêd¹ siê na terenie szko³y zachowywaæ w³aciwie. Bêd¹ siê jednak zachowywaæ tak nie dlatego, ¿e maj¹ w³aciwe relacje z nauczycielami, którzy s¹ dla
nich autorytetem, z rówienikami, których ceni¹ i szanuj¹. Zachowywaæ siê bêd¹ tak tylko dlatego, ¿e ledzi ich szklane
oko. To przecie¿ jest zdziczenie!
Pieni¹dze wydawane na instalacje pods³uchu, inwigilacji
itd. s¹ wyrzucone w b³oto. To na d³u¿sz¹ metê niczego nie
przyniesie. Charaktery pod wp³ywem takich rodków nie kszta³tuj¹
siê w³aciwie.
BMB:  Ma Pan racjê, ¿e w ten sposób nie da siê wychowaæ spo³eczeñstwa. Ale kamery te s³u¿¹ (przynajmniej w za³o¿eniu) nie podgl¹daniu, ale obronie normalnoci przed agresj¹,
przed sprzeda¿¹ narkotyków, przed wszelkimi formami z³ego
zachowania.

PROCIEJ BYÆ NIE MO¯E!

Starostwo Powiatowe w Olecku informuje: teraz przekazanie
1% podatku na organizacje po¿ytku publicznego jest niesamowicie proste. Koniec ¿mudnego i d³ugiego wype³niania deklaracji celem podarowania swoich pieniêdzy ww. organizacjom.
Nowy mechanizm przekazywania dowolnej kwoty nie przekraczaj¹cej 1% podatku od osób fizycznych odzwierciedla
konstrukcja zeznañ podatkowych za 2007 r. Teraz wystarczy
w deklaracji umieciæ nazwê organizacji oraz numer KRS.
Wiêcej szczegó³ów na stronie Departamentu Po¿ytku Publicznego Ministerstwa Polityki Spo³ecznej www.pozytek.gov.pl
Organizacje po¿ytku publicznego:
1. Stowarzyszenie Pomocy Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia im.
w. £ukasza z/s w Jakach  KRS-216673
2. Stowarzyszenie Pomocna D³oñ z siedzib¹ w Kowalach
Oleckich  KRS-32791
3. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi z siedzib¹ w Olecku 
KRS-32763
3. Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe w Olecku 
KRS-128526
4. ZHP Chor¹giew Warmiñsko - Mazurska Hufiec Olecko 
KRS-0000271499
Marcin Anuszkiewicz

Je¿eli korzystam z us³ug banku to nie obchodzi mnie, ¿e
nagrywany jestem ca³y czas przez kamerê video. Natomiast
ewentualnego bandytê, który chce na bank napaæ, to obchodzi. Tak samo jest w szkole. Uczniowie, bywa i tak, ¿e
podchodz¹ do kamery, wyg³upiaj¹ siê, stroj¹ przezabawne miny.
Ale ten z nich, który chce sprzedaæ narkotyki, albo ten, który
chce kogo pobiæ, musi liczyæ siê z tym, ¿e jego czyn zostanie nagrany i odtworzony. Normalny cz³owiek nie czuje tego,
¿e kto na niego patrzy.
To tyle w obronie kamer. Jednak zgadzam siê z Panem w
zupe³noci, ¿e samo zainstalowanie takiego urz¹dzenia nie
wychowa m³odzie¿y. M³odych przestêpców natomiast nauczy
jak taki problem omin¹æ. One maj¹ zapobiec doranie przestêpstwu!
JK:  Ja jednak uwa¿am, ¿e montowanie kamer zatraci³o w
szko³ach atmosferê wychowania naturalno-instytucjonalnego.
Przecie¿ w rodzinie wychowanie jest prowadzone naturalnie.
W instytucjach wychowanie jest instytucjonalne. Ja tdo tego
systemu kamer nie przyk³ada³bym tak ogromnej wagi. Te kamery bowiem nie wychowaj¹ nam dzieci! To jest najoczywistsze! Przysz³oæ wiata zale¿y od edukacji, a nie od tych kamer. Wielcy uczeni tego wiata mówi¹, ¿e albo edukacja, albo
katastrofa.
W tej chwili dziêki kamerom umieszczonym w szko³ach 2
lub 3% uczniów nie pope³ni³o przestêpstwa. Ale za kilka lat
jak nie bêdziemy wychowywaæ takich mieszkañców Olecka,
mo¿e byæ 50%. Ile wtedy kamer trzeba bêdzie zamontowaæ?
Czy nie prociej w³anie teraz wzi¹æ siê za wychowanie? Co
bêdzie jeli 50 na 100 mieszkañców miasta bêdzie przestrzegaæ przepisów ruchu drogowego tylko dlatego, ¿e na ulicach
bêd¹ zamontowane kamery, a nie dlatego, ¿e maj¹ ukszta³towane postawy przestrzegania przepisów ruchu drogowego?
BMB:  Jest to problem bardzo z³o¿ony. Mylê, ¿e system wychowania poprzez montowanie kamer zadzia³a sprawnie dopiero po kilku pokoleniach?
JK:  Nie wierzê w to, ¿e kamery s¹ rodkiem wychowawczym! Kilka tygodni temu spyta³em studentów pierwszego
roku czy wyobra¿aj¹ sobie dzi ¿ycie bez komputera. Ponad
po³owa owiadczy³a, ¿e jeliby w jaki sposób dosz³o do zniszczenia komputerów, to oni bez nich nie potrafiliby ¿yæ. ¯ycie
wtedy nie ma sensu. Rzeczywicie  jest to wynalazek wspania³y. I teraz mam pytanie: czy bez kamer zamontowanych w
szko³ach, bankach, podwórkach nie mo¿emy siê obyæ. Czy
zdo³amy wychowaæ spo³eczeñstwo?

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

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

Firma powsta³a 1.03.1991 roku i s³u¿y Pañstwu ju¿ 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
(K302)

Nasza rozmowa (3)
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Harmonogram zajêæ podczas ferii zimowych roku szkolnego 2007/2008 w szko³ach, instytucjach kultury, sportu oraz ZHP na terenie Gminy Olecko
Regionalny Orodek Kultury Mazury
Garbate w Olecku
14 stycznia 2008 r. (poniedzia³ek)
10.00-12.00  Otwarte zajêcia muzyczne (sala
widowiskowa)
10.00-12.00  Zajêcia taneczne i zabawy
dla dzieci (sala baletowa)
13.00-15.00  Zajêcia muzyczne z zespo³ami (pracownia muzyczna)
16.00-17.00  Otwarte zajêcia plastyczne,
prowadzi Maja Mejsak (galeria, I piêtro)
15 stycznia 2008 (wtorek)
10.00-12.00  Zajêcia taneczne i zabawy
dla dzieci (sala baletowa)
11.00  Franklin i skarb jeziora  film (kino)
cena 2 z³ (bez ograniczeñ wiekowych)
13.00-15.00  Zajêcia muzyczne z zespo³ami (pracownia muzyczna)
16 stycznia 2008 r. (roda)
10.00-12.00  Zajêcia taneczne i zabawy
dla dzieci (sala baletowa)
10.00-12.00  Otwarte zajêcia muzyczne (sala
widowiskowa)
16.00-17.00  Otwarte zajêcia plastyczne
(galeria, I piêtro)
17 stycznia 2008 r. (czwartek)
10.00-12.00  Zajêcia taneczne i zabawy
dla dzieci (sala baletowa)
11.00  Happy wkrêt  film (kino) cena 2
z³ (bez ograniczeñ wiekowych)
13.00-15.00  Zajêcia muzyczne z zespo³ami (pracownia muzyczna)
18 stycznia 2008 r. (pi¹tek)
10.00-12.00  Zajêcia taneczne i zabawy
dla dzieci (sala baletowa)
10.00-12.00  Otwarte zajêcia muzyczne (sala
widowiskowa)
21 stycznia 2008 r. (poniedzia³ek)
10.00-12.00  Otwarte zajêcia muzyczne (sala
widowiskowa)
11.00-13.00  Zajêcia taneczne dla dzieci
(sala baletowa)
12.00-14.00  Zajêcia teatralne z grup¹ m³odzie¿ow¹ O.S.A. (sala AGT)
13.00-15.00  Zajêcia muzyczne z zespo³ami (pracownia muzyczna)
16.00-17.00  Otwarte zajêcia plastyczne
(galeria, I piêtro)
22 stycznia 2008 r. (wtorek)
11.00  Artur i Muminki  film (kino),
cena 2 z³ (bez ograniczeñ wiekowych)
12.00-14.00  Zajêcia teatralne z grup¹ m³odzie¿ow¹ O.S.A. (sala AGT)
13.00-14.00  Zajêcia taneczne dla dzieci
(sala baletowa)
13.00-15.00  Zajêcia muzyczne z zespo³ami (pracownia muzyczna)
23 stycznia 2008 r. (roda)
10.00-12.00  Otwarte zajêcia muzyczne (sala
widowiskowa)
11.00-13.00  Zajêcia taneczne dla dzieci
(sala baletowa)
12.00-14.00  Zajêcia teatralne z grup¹ m³odzie¿ow¹ O.S.A. (sala widowiskowa)
16.00-17.00  Otwarte zajêcia plastyczne
(galeria, I piêtro)
24 stycznia 2008 r. (czwartek)
10.00  Spektakl grupy O.S.A. pt. Cindy
st¹d uciek³a, wstêp wolny (sala wido-

wiskowa)
11.00  Sposób na rekina  film (kino)
cena 2 z³ (bez ograniczeñ wiekowych)
13.00-15.00  Zajêcia muzyczne z zespo³ami (pracownia muzyczna)
13.00-15.00  Dyskoteka w klubie Cooltura, wstêp wolny (budynek AGT)
25 stycznia 2008 r. (pi¹tek)
10.00-12.00  Otwarte zajêcia muzyczne
(sala widowiskowa)
13.00-15.00  Zajêcia muzyczne z zespo³ami (pracownia muzyczna)
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w
Olecku
14  25 styczeñ 2008 r.
10:00-20:00  Wstêp wolny na si³owniê
10:00-20:00  Wstêp wolny do sauny
24 styczeñ 2008 r.
10:00  Otwarty Turniej Siatkówki w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Jana Kochanowskiego w Olecku
25 styczeñ 2008 r.
10:00  Otwarty Turniej Koszykówki w
Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Jana
Kochanowskiego w Olecku
Szko³a Podstawowa nr 1 im. Henryka
Sienkiewicza w Olecku
14 styczeñ 2008 r.
9:00-13:00  Turniej dwójek w minihokeja dla uczniów klas IV-VI
15 styczeñ 2008 r.
9:00-13:00  Zajêcia muzyczno  ruchowe dla klas I-VI
16 styczeñ 2008 r.
9:00-13:00  Zajêcia ruchowe dla klas IVI
17 styczeñ 2008 r.
9:00-13:00  Zajêcia komputerowe dla
klas I-VI
Rozgrywki sportowe dla klas I-VI
18 styczeñ 2008 r.
9:00-13:00  Zabawy na niegu klas IVI
21 styczeñ 2008 r.
9:00-13:00  Rozgrywki sportowe klas
I-VI
22 styczeñ 2008 r.
9:00-13:00  Bal karnawa³owy klas I-VI
23 styczeñ 2008 r.
9:00-13:00  Rozgrywki Tenisa Sto³owego
dla klas IV-VI
24 styczeñ 2008 r.
9:00-13:00  Forma zajêæ: Zajêcia plastyczno  muzyczne dla klas I  VI
25 styczeñ 2008 r.
9:00-13:00  Zajêcia komputerowe dla
klas IV - VI
Szko³a Podstawowa nr 3 im. Jana Paw³a II w Olecku
14 styczeñ 2008 r.
9:00-14:00  Otwarte Mistrzostwa Szko³y Podstawowej nr 3 w Szachach dla
uczniów I-VI
10:00-13:00  Bal Karnawa³owy dla klas
I-III  konkurs na najpiêkniejsze prze-

branie
12:00-14:00  Zajêcia integracyjne dla klasy
Va  Jem kolorowo. Promujemy zdrowy styl ¿ycia
15 styczeñ 2008 r.
9:00-13:00  wyjazd na basen w E³ku dla
klas III-VI
9:00-13:00  zajêcia nauki sk³adania papieru dla klas IV-VI  orgiami, kirigami
9:00-13:00  wWycieczka na Piêkn¹ Górê
w Go³dapi dla klas I-II  jazda na sankach, ognisko
10:00-12:00  zajêcia integracyjne dla klas
IV-VI  Odkrywamy Europê
12:00-14:00  zajêcia integracyjne dla klasy
Va  Jem kolorowa. Promujemy zdrowy styl ¿ycia
9:00-11:00  Zajêcia praktyczne dla klas
IV-VI  Zasoby Internetu w naszym
¿yciu
16 styczeñ 2008 r.
9:00-12:00  zajêcia praktyczne  wytwarzania papieru czerpanego dla uczniów
klas 0 - III
11:00-13:00  zajêcia integracyjne dla klasy
IVa  Wspólne kucharzenie
23 styczeñ 2008 r.
9:00-13:00  zajêcia praktyczne wykonywania papeterii z papieru czerpanego
dla uczniów klas 0 - III
Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami Integracyjnymi w G¹skach
15 styczeñ 2008 r.
9:00-12:30  zajêcia teatralne  edukacyjne oraz sportowo  rekreacyjne dla
uczniów SP G¹ski i Gimnazjum w Kijewie
16 styczeñ 2008 r.
9:00-12:30  konkurs wiedzy o Federacji
Rosyjskiej, gry i zabawy ruchowe, rozgrywki tenisa sto³owego
17 styczeñ 2008 r.
9:00-12:30  wyjazd na basen w E³ku 
æwiczenia oswajaj¹ce z wod¹, zabawy
w wodzie
- zajêcia w wietlicy szkolnej  quizy,
gry planszowe, rebusy, krzy¿ówki
22 styczeñ 2008 r.
9:00-12:30  wyjazd do Kina Mazur w
Olecku na film Happy wkrêt
- zajêcia komputerowe w szkole  uczymy
siê pisaæ na komputerze
23 styczeñ 2008 r.
9:00-12:30  wyjazd na basen w E³ku 
æwiczenia oswajaj¹ce z wod¹, zabawy
w wodzie
- zajêcia komputerowe w szkole  Potrafiê rozs¹dnie korzystaæ z Internetu
24 styczeñ 2008 r.
9:00-12:30  Bal u Pani Zimy  pl¹sy, - zabawy integracyjne, tañce
- zawody sportowe na weso³o dla uczniów
SP G¹ski i Gimnazjum w Kijewie
Gimnazjum nr 2 w Olecku
14 styczeñ 2008 r.
10:00-12:00  zajêcia sportowe  pi³ka
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no¿na
12:00-14:00  zajêcia sportowe  pi³ka siatkowa
15 styczeñ 2008 r.
10:00-12:00  zajêcia sportowe  pi³ka siatkowa
12:00-14:00  zajêcia sportowe  pi³ka
rêczna
16 styczeñ 2008 r.
10:00  12:00  zajêcia sportowe  pi³ka
siatkowa
17 styczeñ 2008 r.
10:00-12:00  zajêcia sportowe  pi³ka
no¿na
12:00-14:00  zajêcia sportowe  pi³ka
rêczna
21 styczeñ 2008 r.
10:00-12:00  zajêcia sportowe  pi³ka
no¿na
22 styczeñ 2008 r.
10:00-12:00  zajêcia sportowe  pi³ka siatkowa
24 styczeñ 2008 r.
10:00-12:00  zajêcia sportowe  pi³ka siatkowa
25 styczeñ 2008 r.
11:00-13:00  zajêcia sportowe  pi³ka siatkowa
Obóz zimowy Aktywni ¿yj¹ d³u¿ej
Miejsce: Wis³a, hotel K³os
Termin: 18  24 styczeñ 2008 r.
Rodzaj zajêæ: nauka jazdy na nartach, zajêcia na basenie, kulig, ognisko po¿egnalne lub dyskoteka
Gimnazjum z Oddzia³ami Integracyjnymi w Kijewie
15 styczeñ 2008 r.
9:00-12:00  gry zespo³owe  halowa pi³ka no¿na, pi³ka siatkowa
16 styczeñ 2008 r.
9:00-13:00  zajêcia artystyczne  plastyczno-techniczne
17 styczeñ 2008 r.
9:00-13:00  zajêcia teatralne, karaoke
22 styczeñ 2008 r.
9:00-13:00  zajêcia komputerowe, rozgrywki
tenisa sto³owego
23 styczeñ 2008 r.
9:00-13:00  rozgrywki tenisa sto³owego,
zabawy na wie¿ym powietrzu, ognisko
24 styczeñ 2008 r.
9:00-13:00  zajêcia rekreacyjno-sportowe
Zespó³ Szkó³ w Olecku
16 styczeñ 2008 r.
10:00-13:00  zajêcia plastyczne dla uczniów
gimnazjum Z ekologi¹ na ty
10:00-11:30  zajêcia komputerowe dla
uczniów gimnazjum
11:30-13:00  zajêcia komputerowe dla
uczniów szko³y podstawowej
10:00-12:00  edukacja ekologiczna dla
uczniów szko³y podstawowej
10:00-13:00  Turniej Pi³ki Siatkowej dla
uczniów klas IV-VI
10:00-13:00  jêzyk angielski na weso³o
dla uczniów szko³y podstawowej i gimnazjum
10:00-12:00  zajêcia plastyczne Zimo-

we obrazki dla uczniów klas 0-III
11:30-13:00  zajêcia z origami dla uczniów
szko³y podstawowej
10:00-13:00  ferie z filmem dla uczniów
gimnazjum
17 styczeñ 2008 r.
10:00-13:00  zajêcia dla uczniów gimnazjum Ferie z matematyk¹
10:00-13:00  Turniej Tenisa Sto³owego
Mistrz ferii zimowych dla uczniów
szko³y podstawowej i gimnazjum
10:00-13:00  zajêcia komputerowe dla
uczniów gimnazjum Granie na ekranie
10:00-13:00  zajêcia komputerowe dla
uczniów szko³y podstawowej
10:00-13:00  gry i zabawy wietlicowe
dla uczniów klas 0-III
18 styczeñ 2008 r.
10:00-11:30  zajêcia sportowe dla uczniów
szko³y podstawowej
10:00-13:00  gry logiczne i dydaktyczne
dla uczniów szko³y podstawowej i gimnazjum
11:30-13:00  zajêcia sportowe dla uczniów
gimnazjum
10:00-13:00  zajêcia komputerowe dla
uczniów szko³y podstawowej
10:00-13:00  zajêcia plastyczne dla uczniów
klas 0-III
21 styczeñ 2008 r.
10:00-13:00  Feryjny Turniej w Halowej
Pi³ce No¿nej dla uczniów szko³y podstawowej i gimnazjum
10:00-13:00  zajêcia komputerowe dla
uczniów klas I-III
22 styczeñ 2008 r.
10:00-11:30  zajêcia sportowe dla uczniów
szko³y podstawowej
10:00-13:00  zajêcia komputerowe dla
uczniów klas IV-VI
10:00-13:00  ferie z quizem Z g³ow¹ i
weso³o dla uczniów szko³y podstawowej
11:30-13:00  Turniej Pi³ki Siatkowej dla
uczniów klas gimnazjum
10:00-13:00  gry i zabawy na niegu dla
uczniów szko³y podstawowej
23 styczeñ 2008 r.
10:00-13:00  jêzyk angielski na weso³o
dla uczniów szko³y podstawowej
10:00-13:00  zajêcia komputerowe dla
uczniów gimnazjum
10:00-13:00  zajêcia rekreacyjno-sportowe dla uczniów szko³y podstawowej
24 styczeñ 2008 r.
10:00-11:30  zajêcia sportowe dla uczniów
szko³y podstawowej
10:00-13:00  zajêcia komputerowe dla
uczniów szko³y podstawowej
11:30-13:00  zajêcia rekreacyjno-sportowe dla uczniów szko³y podstawowej
11:30-13:00  zajêcia z orgiami dla uczniów
gimnazjum
10:00-11:30  gry i zabawy na niegu dla
uczniów klas 0-III
25 styczeñ 2008 r.
10:00-13:00  ferie z matematyk¹ dla
uczniów szko³y podstawowej
10:00-13:00  angielski z komputerem dla
uczniów gimnazjum
10:00-13:00  Turniej Pi³ki Koszykowej
Streetball dla uczniów klas IV-VI szko³y

podstawowej i gimnazjum
Zespó³ Szkó³ w Judzikach
14 styczeñ 2008 r.
9:00-12:00  zajêcia komputerowe dla
uczniów nie posiadaj¹cych komputerów w domach
15 styczeñ 2008 r.
9:00-12:00  zajêcia komputerowe dla
uczniów nie posiadaj¹cych komputerów w domach
16 styczeñ 2008 r.
9:00-13:00  zajêcia z logicznego mylenia dla uczniów maj¹cych trudnoci w
matematyce
Zespó³ Szkó³ w Babkach Oleckich
14 styczeñ 2008 r.
9:00-13:00  zajêcia z atrakcyjnego przedstawiania siê i prezentowania informacji
9:00-13:00  zajêcia matematyczno-fizyczne
dla uczniów klas gimnazjalnych
15 styczeñ 2008 r.
9:00-13:00  Mini Turniej Tenisa Sto³owego
9:00-13:00  gry i zabawy ruchowe, przedstawianie pantomimy, rozwi¹zywanie
krzy¿ówek, quizów dydaktycznych
16 styczeñ 2008 r.
9:00 -13:00  zabawy grupowe
9:00-13:00  papieroplastyka Oblicza zimy
 praca zespo³owa, Zima- zabawy
rytmiczne, zabawy wg zainteresowañ
17 styczeñ 2008 r.
9:00-13:00  przygotowywanie materia³ów
do tworzenia strony internetowej Samorz¹du Uczniowskiego i strony internetowej biblioteki szkolnej
18 styczeñ 2008 r.
9:00-13:00  zajêcia taneczne
23 styczeñ 2008 r.
9:00-13:00  gry i zabawy rekreacyjne
24 styczeñ 2008 r.
9:00-13:00  ³amig³ówki humanistyczne 
krzy¿ówki dydaktyczne, rebusy
25 styczeñ 2008 r.
9:00-13:00  zajêcia komputerowe
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
 Zimowisko harcerskie dla dzieci i m³odzie¿y z Powiatu Oleckiego
Miejsce: Obecna siedziba ZHP - Szko³a Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku
Termin: 21  25 styczeñ 2008 r.
Program zimowiska:
- nauka udzielania pierwszej pomocy
- gry terenowe
- wyjazd na basen do E³ku
- inne atrakcje
Zapisy prowadzone s¹ u Komendanta
Hufca w Olecku  osobicie lub telefonicznie pod nr. 698 345 521 w godz. 9:00
-14:00 do 21 stycznia 2008r.
Op³ata za zimowisko wynosi 100,00 z³
od osoby.
Przy zg³oszeniu nale¿y uiciæ przedp³atê w wysokoci 50,00 z³, która w razie
rezygnacji z uczestnictwa nie podlega
zwrotowi.
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Mariampol  stolica litewskiej czêci Suwalszczyzny

Polska-Litwa: Schengen dzia³a!

W sobotê 12 stycznia 2008 r. wybra³em siê z Darkiem ¯ukowskim samochodem na Litwê. Chcia³em zobaczyæ, jak
dzia³a Schengen na granicy polskolitewskiej. Z Schengen korzysta³em niejednokrotnie, ale w Europie Zachodniej,
a tu, na Wschodzie, jest to nowa sytuacja i wydawa³oby siê nieprawdopodobna, a jednak!

Jechalimy przez Filipów, ale czym bli¿ej
Suwa³k, tym wiêcej by³o tirów i innych
u¿ytkowników dróg. Za Suwa³kami w kierunku Budziska by³o ju¿ ich mrowie. Praktycznie jeden za drugim. Z pewnoci¹
wszystkie jecha³y na Litwê, no, mo¿e trochê do Szypliszek czy innych miejscowoci przygranicznych.
Budzisko. By³e przejcie graniczne
przekszta³ci³o siê teraz w wielki parking
dla tirów, przez co ma siê wra¿enie, ¿e nic
siê nie zmieni³o i jest normalna kontrola.
Nic podobnego, to tylko z³udzenie. Przejechalimy swobodnie w sznurze innych
samochodów osobowych i tirów. Niesamowite! Pierwszy raz pojecha³em na
Wschód bez kontroli i zatrzymywania siê
na granicy. ¯adnych pograniczników,
celników, ¿o³nierzy. Szkoda tylko, ¿e rozbudowana infrastruktura graniczna przeszkadza teraz w normalnej jedzie  trzeba omijaæ jakie s³upki i jest w¹ski przejazd. Lepiej przejechaæ liniê granicy któr¹
z bocznych dróg (na 103 km odcinku),
gdzie nie ma tirów, a widoki s¹ znacznie
ciekawsze.
Czu³em siê niesamowicie przeje¿d¿aj¹c pod zadaszeniem, gdzie jeszcze przed
21 grudnia trzeba by³o siê zatrzymaæ do
kontroli dokumentów. Biurokracja graniczna,
która d³ugo panowa³a na granicy polskolitewskiej, odchodzi w zapomnienie. Ale
mylê, ¿e w wiadomoci Polaków, zw³aszcza starszego pokolenia, bêdzie trwa³a d³ugo.
Granica polsko-litewska by³a niegdy
jedn¹ z najbardziej niespokojnych granic
w ca³ej Europie. W okresie miêdzywojennym zosta³y zerwane wszelkie stosunki
dyplomatyczne pomiêdzy Litw¹ a Polsk¹.
Po zakoñczeniu II wojny wiatowej obecna

granica polsko-litewska sta³a siê granic¹
oddzielaj¹c¹ dwa bratnie kraje, krocz¹ce w kierunku komunizmu. Zaorane pole
i drut kolczasty. Jeszcze w latach 80. podró¿
z Suwa³k do Kowna, pod warunkiem posiadania wszystkich wymaganych dokumentów i zezwoleñ, mo¿liwa by³a tylko
przez Bia³ystok i Grodno. Drobiazgowa
kontrola celna, stemple, d³ugie kolejki, a
niekiedy niekompetencja i szykany ze strony funkcjonariuszy - taki
by³ zwyk³y obraz
granicy polsko-litewskiej. Teraz ju¿
jej nie ma, a do
kraju s¹siedniego
mo¿na przejæ w
dowolnym miejscu, drog¹, przez
las, pole, przep³yn¹æ.
61 km od Suwa³k znajduje siê Mariampol. Dojazd bardzo
prosty. Krajobraz za granic¹ taki jak u
nas, tylko domy szare i kryte eternitem,
na pierwszy rzut oka zabiedzone. Dzisiejszy
dzieñ by³ s³oneczny i w miarê ciep³y, wiêc
spacer po miecie nale¿a³ do przyjemnych.
Mariampol (Marijampolë) jest najwa¿niejszym miastem litewskiej czêci Suwalszczyzny (Suvalkija), zwanej tak¿e Sudawi¹
(Suduva) lub Zaniemniem (Uznemune),
wyros³ym z wioski Poszeszupie. Le¿y nad
rzek¹ Szeszup¹, która bierze swój pocz¹tek w Polsce, w Turtulu na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego.
Mariampol liczy 52 tys. mieszkañców,
wród których 95% to Litwini, 4% Rosjanie; Polacy stanowi¹ 0,3%. Jest znacznym orodkiem przemys³owym po³udniowej czêci kraju oraz siedzib¹ powiatu.

W okresie radzieckim, od 1955 do 1989r.,
miasto nosi³o nazwê Kapsukas, nadan¹
na czeæ dzia³acza ruchu robotniczego i
za³o¿yciela Komunistycznej Partii Litwy
 Vincasa Mickieviciusa-Kapsukasa.
Miasto nie jest szczególnie atrakcyjne turystycznie. Ale jest kilka ciekawych
miejsc. Koció³ w. Micha³a Archanio³a
(1824), modernizowany na prze³omie XIX
i XX w., a dzi bêd¹cy katedr¹ diecezji
wi³kowyskiej. Tu¿ obok znajduj¹ siê zabudowania by³ego klasztoru marianów
(1791-1795), dok¹d podczas okupacji hitlerowskiej zes³ano arcybiskupa wileñskiego
Romualda Ja³brzykowskiego. W miecie
stoj¹ pomniki powiêcone m. in. znanym
mê¿om stanu, dzia³aczom spo³ecznym i
kulturalnym  jêzykoznawcy J. Jablonskisowi, pisarzowi V. Mykolaitisowi-Putinasowi. W okolicach miasta i na terenie
powiatu znajduje siê kilka wzgórz zamkowych.
W drodze powrotnej zatrzymywalimy siê w kilku miejscach, podziwiaj¹c pomniki
litewskiej kultury.
Litwa jest bardzo piêknym krajem.
Tradycje, obyczaje i kultura jej ludnoci
fascynuj¹ i zachwycaj¹. Jest tajemnicza i
do koñca nieodgadniona. Litwa to ciekawe kapliczki, drewniane krzy¿e, wi¹tki,
tajemnicze jeziora, pachn¹ce zio³a, wymienity twaróg, chleb i miód. By³a ostatnim
krajem europejskim, który przyj¹³ chrzecijañstwo. Mimo, ¿e od tamtej pory minê³o ju¿ sporo czasu, w lasach i poród
jezior znajduj¹ siê jeszcze wiête drzewa
(mê¿czyni czcili szczególnie dêby, a kobiety lipy), kamienie i kurhany czczone
przez Litwinów. Szczególn¹ czci¹ otaczali tak¿e ogieñ. W zwi¹zku z kultem zmar³ych jesieni¹ oddawano im czeæ i sk³adano dla nich ofiary. Tak powsta³o wiêto znane jako Dziady, upamiêtnione przez
Adama Mickiewicza.
Wierzenia litewskie s¹ wyrazem kultu
dla ubóstwianej przyrody. Kto s³ysza³
legendy litewskie, ten w niejednym pochylonym drzewie wynurzaj¹cym siê zza
mg³y bêdzie widzia³ stwory, topielice i
boginki. Uwierzy w zaginione miasta i osady
znajduj¹ce siê w jeziorach, bagnach i zapomnianych uroczyskach.
Ciekawe jest to, ¿e litewskie wierzenia, tradycje, obrzêdy i folklor s¹ wci¹¿
¿ywe. Nie na zasadzie skansenu i cepelii,
ale autentycznej wiadomoci i poczucia
w³asnej to¿samoci. Wa¿ne i potrzebne
jest, aby Litwa, choæ le¿¹ca blisko nas,
nie by³a nam tak daleka. Warto j¹ poznaæ, chocia¿by dlatego, by lepiej zrozumieæ.
W okresie majowego weekendu (14.05.2008 r.) planujê poznaæ wszystkie 5
parków narodowych Litwy. Zapraszam do
wspólnej podró¿y.
Andrzej Malinowski
Fot. Dariusz ¯ukowski
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Fotografie w Piwnicy

Pub Piwnica zaprasza na sta³¹ wystawê fotografii Olecka
autorstwa Ewy Koz³owskiej. Fotografie czarno-bia³e przedstawiaj¹ce nasze miasto s¹ czêci¹ nieustannie realizowanego
przez Ewê Koz³owsk¹ projektu fotograficznego maj¹cego na
celu zapamiêtanie miejsc oraz ludzi z regionu Warmii i Mazur.
Mamy nadziejê, i¿ Pub Piwnica stanie siê miejscem przyjaznym dla wszelkiej dzia³alnoci artystycznej, a wystawa Ewy
Koz³owskiej zapocz¹tkuje seriê ciekawych wernisa¿y. Serdecznie
zapraszamy do wspó³pracy.
Ewa Koz³owsk¹ - urodzona w 1972 roku w Olecku na
Mazurach. T³umacz jêzyka francuskiego. Cz³onek Stowarzyszenia T³umaczy Polskich. Autorka poematów proz¹. Laureatka wielu konkursów fotograficznych w kraju i za granic¹.
Wspó³pracuje z Agencj¹ Prasow¹ Fotonova, Tygodnikiem
Oleckim, Nowym ¯yciem Pabianic oraz Biuletynem
Fotograficznym.
Pub Piwnica, plac Wolnoci 24. Kontakt: tel. (087) 523-03-03
www.piwnica.olecko.pl

LEPIEJ HARCERZOWI
NI¯ FISKUSOWI

(L301)

Twój l % naprawdê dobrze zaprocentuje, poniewa¿:

OG£OSZENIE O PRZETARGU

(K1401)

- 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.

Urz¹d Skarbowy w Olecku og³asza
przetarg nieograniczony  ustny na sprzeda¿
samochodu marki FIAT TEMPRA,
rok produkcji 1994, sprawny technicznie ( akumulator zu¿yty)
Cena wywo³awcza  1.000,00 z³
Przetarg odbêdzie siê w dniu 31.01.2008r. o godz. 1000
w budynku Urzêdu Skarbowego w Olecku przy ul. Wojska
Polskiego 7, pok. 18.
Wy¿ej wymieniony pojazd mo¿na ogl¹daæ w dniu przetargu od godz. 8.30 do godz. 9.45 pod w/w adresem.
Wadium w wysokoci 10% wartoci szacunkowej nale¿y
wp³aciæ w dniu przetargu pracownikowi Urzêdu Skarbowego najpóniej do godz. 9.45
Informuje siê, ¿e wp³acone wadium przepada na rzecz
Urzêdu Skarbowego w Olecku, je¿eli ¿aden z uczestników
przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej
cenie wywo³awczej lub gdy uczestnik przetargu, który wygra³
przetarg, uchyli siê od zawarcia umowy.
Za wady ukryte w/w pojazdu tut. Urz¹d nie odpowiada.
Uczestnicy przetargu przyje¿d¿aj¹ na w³asny koszt.
Urz¹d Skarbowy w Olecku zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyn.

Listy do redakcji
Trwaj¹ca od pewnego czasu dyskusja na temat stosunków
polsko-¿ydowskich, a w moim odczuciu  bardziej stosunków
¿ydowsko-polskich, wywo³a³a mnie do tablicy.
Powracaj¹cy ci¹gle temat rzekomej nienawici Polaków do
¯ydów jest niebezpieczny z kilku powodów, g³ównie dlatego,
¿e wkrótce nikt nie bêdzie chcia³ pamiêtaæ, kto naprawdê by³
sprawc¹ Holocaustu. Utrwala siê, szczególnie u ludzi m³odych,
portret Polaka: antysemity, grabie¿cy, bandyty.
Dlaczego pewne grupy spo³eczne i narodowociowe nieustannie odgrzebuj¹ ró¿ne, maj¹ce i nie maj¹ce pokrycia, fakty? Nie nale¿y ³udziæ siê, i¿ jest to tylko lekcja historii, jej uzupe³nienie Jest to przede wszystkim nieustanne przypominanie i
objawianie wiatu nieszczêæ narodu, który z ca³¹ pewnoci¹
ucierpia³, ale który nie ma ¿adnej delegacji do tego, aby obci¹¿aæ za to Polaków, ich napiêtnowaæ i w ten sposób odwracaæ
uwagê od prawdziwych autorów zbrodni.
Utrwalone postrzeganie Polaka jako antysemity jest tyle
niesprawiedliwe, ile tak¿e nieuczciwe. Odnoszê wra¿enie, ¿e
pielêgnuj¹c nienawiæ do Polaków, ¯ydzi czerpi¹ z tego energiê, bowiem nienawiæ, obok mi³oci, jest jej najwiêkszym nonikiem. Energii, która pozwala przetrwaæ...
Proponowa³abym odpowiedzieæ tak¿e na pytanie, czy w czasie
wojny ¯ydzi mieli moralne prawo oczekiwaæ od Polaków takich
zachowañ, dziêki którym ocaleli. Ratuj¹c jedn¹ osobê, Polacy
nara¿ali ¿ycie nie tylko swoje i swojej rodziny, ale tak¿e mieszkañców tego samego domu, ulicy itd. Dzisiaj s¹ za tê postawê
rozliczani.
Mo¿e warto odpowiedzieæ na pytanie, jak zachowa³yby siê
inne nacje, a mo¿e odpowiedzi¹ jest iloæ przyznanych medali
Sprawiedliwy wród Narodów wiata. Jaki jest w nich udzia³
Polaków?
Podczas rozmowy z p. Justyn¹ Pochanke w TVN 24 p. Szawoch Weiss bardzo powci¹gliwie mówi³ o pozytywnych zachowaniach Polaków. Zdecydowanie chêtniej wypowiada³ siê
na temat strachu, który by³ powodem wyjazdu jego i jego rodziny z Polski. Mia³am wra¿enie, ¿e na ten temat móg³by mówiæ
godzinami i z przyjemnoci¹. Zreszt¹, w wielu wypowiedziach
Weissa widaæ jak uwiera mu prawda zwi¹zana z ocaleniem
jego ca³ej rodziny.
Tego samego wieczoru dr Janusz Kochanowski, Rzecznik
Praw Obywatelskich, w Kropce nad i podpisa³ siê pod bardzo znamiennym stwierdzeniem Artura Sandeuera, który w jednej ze swych publikacji u¿y³ skrótu mylowego: ¯yd  znaczy
inteligent, inteligent  znaczy ¯yd.
Doprawdy?
Imiê i nazwisko do wiadomoci redakcji

OG£OSZENIE O PRZETARGU

Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Olecku, ul. Zyndrama 4,
19-400 Olecko og³asza przetarg nieograniczony, ofertowy,
pisemny na odmalowanie klatek schodowych w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych w Olecku przy ulicy
- pl. Wolnoci 25, 26 i 27
- ul. Kociuszki 23A
- ul. Mickiewicza l
- Al. Zwyciêstwa 39
- ul. Zyndrama 3 i 5
Termin sk³adania ofert w sekretariacie Spó³dzielni, ul.
Zyndrama 4,up³ywa dn. 24.01.2008r. o godz. 9.00. Przetarg
odbêdzie siê 24.01.2008 r. o godz. 10.00 w siedzibie SM przy
ul. Zyndrama 4.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w biurze Spó³dzielni, ul. Nocznickiego 2, III piêtro, pokój nr 2, w godz.
7.00-15.00, nr telefonu (0...87) 520 30 67.
Zastrzega siê prawo do uniewa¿nienia przetargu bez jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej w Olecku
(K801)
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Wyprawa za ko³o
podbiegunowe 2007

Andrzej Malinowski
Litwa-£otwa-Estonia-Finlandia-Norwegia-Szwecja

(4a)

Norwegia. Przyl¹dek Pó³nocny zdobyty!!!
Ks. Darek jecha³ bardzo zuchwale. Nie by³o to zbyt bezpieczne. Dzieñ trwa³ praktycznie ca³¹ dobê. Przeje¿d¿alimy
przez trzy tunele wykute w skale, ale w rodku z sufitu
ciek³a woda. Najd³u¿szy, trzeci tunel mia³ 6,8 km d³ugoci i
prowadzi³ pod dnem Oceanu Arktycznego. I w³anie wtedy,

wróci³. Wia³o niemi³osiernie, mróz, zaspy nie¿ne. Przed nami
budynek orodka w kszta³cie kuli ziemskiej i niebieskie wody
Oceanu Arktycznego.
Dr¿elimy z zimna. Nie pomaga³y nawet kurtki. Ledwie
moglimy robiæ zdjêcia. Podeszlimy dalej i zobaczylimy
pomnik Dzieci Ziemi, który przedstawia postaæ kobiety i siedem du¿ych kó³. Zosta³ on stworzony przez siedmioro dzieci
ze wszystkich kontynentów. Symbolizuje nadziejê, przyjañ,
szczêcie i wspó³pracê ponad granicami dziel¹cymi kraje.
I najwa¿niejsze symbol przyl¹dka  du¿y metalowy globus, który obraca siê podczas silnego wiatru. Stoi w tym
miejscu od 1978 roku. Ka¿dy z nas fotografowa³ siê na jego
tle. Ja nawet kilka razy. Za globusem, olbrzymi, 307. metrowy obryw.

Wjazd do tunelu pod Oceanem Arktycznym
wyje¿d¿aj¹c z niego znalelimy siê na wyspie Mager¸ya,
gdzie znajduje siê Nordkapp  najdalej wysuniêty na pó³noc
punkt Europy. By³a godzina 1.30 w nocy, kiedy wjechalimy
na przyl¹dek. Do koñca zosta³o nam ju¿ tylko 45 km. Niestety, przy wyjedzie z tunelu by³ szlaban i sta³a budka, w
której siedzia³ Norweg i za¿yczy³ sobie 186 koron za wjazd
(za samochód 146, a 40 za 4 osoby). Minêlimy portowe
miasto Honningvåg i pêdzilimy po liskiej nawierzchni dalej
na pó³noc. Doko³a nieg, tundra, gdzieniegdzie krzewinki
wystaj¹ce spod niegu. Krajobraz arkytyczny. Adrenalina siêga³a
zenitu. Przed nami jeszcze bramka wjazdowa (teraz szlaban
podniesiony, ale od rana trzeba by³oby p³aciæ za wjazd, a
teraz za darmo), minêlimy j¹ i godz. 2.25, 2399 km podró¿y (z Judzik), 1 maja 2007 roku  cel naszej wyprawy
PRZYL¥DEK PÓ£NOCNY ZDOBYTY!!!
Wyszlimy z samochodu i o ma³y w³os wiatr by nas prze-

Przyl¹dek Pó³nocny. Dzieci Ziemi.

Wys³a³em 3 sms-y do Polski: do Romka, Teresy z Olecka
i Marzenny z Lenart  wiedzia³em, ¿e ich zbudzi³em, ale
musia³em siê z nimi podzieliæ swoj¹ radoci¹ i  jakby nie
by³o  sukcesem. Samochód by³ dla nas wybawieniem, bo
nie wia³o w nim i by³o ciep³o. Powrót z przyl¹dka by³ uci¹¿liwy. Zjazd fatalny. W¹ska, krêta, liska, onie¿ona droga.
Ks. Darek siedzia³ za kierownic¹ i niele manewrowa³. By³
jednak zmêczony i pi¹cy. ¯eby ratowaæ nasze cia³a i dusze
Przyl¹dek Pó³nocny

Przyl¹dek Pó³nocny
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my kilku wyrostków, ale byli spokojni i nas nie zaczepiali.
W tym miasteczku s³oñce nie zachodzi miêdzy 16 maja
a 26 lipca oraz nie wschodzi miêdzy 24 listopada a 18 stycznia. Mimo tak polarnego po³o¿enia, dziêki Golfsztromowi
zasilaj¹cemu wody Morza Norweskiego ciep³ymi wodami z
Zatoki Meksykañskiej klimat tu panuj¹cy jest doæ ³agodny.
Przyl¹dek Pó³nocny

Tutaj koñczy siê Europa. Ocean Arktyczny
ks. Darek musia³ siê przespaæ, by normalnie funkcjonowaæ.
Z drugiej strony nie chcielimy zatrzymywaæ siê po drodze
na odpoczynek. Postanowilimy jechaæ bez przerwy. Ks. Darek
zasypia³ za kierownic¹. Czarek przej¹³ stery, ale i jemu g³owa opada³a. Kiedy to zauwa¿y³em momentalnie zacz¹³em z
nim rozmawiaæ, ¿eby naprawdê nie usn¹³ i nie by³o wypadku. W dodatku renifery wchodzi³y na drogê. Czarek pomimo
wszystko zamyka³ oczy i wtedy nasz samochód wykonywa³
dziwne slalomowe akrobacje. Na szczêcie nie jecha³ ¿aden
inny samochód. W ogóle od godz. 23 nie widzielimy ¿adnego auta. Opowiada³em Czarkowi g³upoty, musia³em do niego
mówiæ cokolwiek, byle tylko jego powieki siê nie zamknê³y
na dobre. Wygl¹da³o jakbym mówi³ do kogo nieobecnego.
Ale Czarek mnie chyba s³ysza³, bo od czasu do czasu co
tam odpowiada³. Ch³opcy z ty³u spali. Wojtek nawet chrapa³.
Noc niesamowita, bo jasna. Za wyjazd z przyl¹dka te¿ trzeba
by³o zap³aciæ Norwegowi w budce.
Przyl¹dek Pó³nocny

Dzisiaj by³o pochmurno. Nasz¹ uwagê przykuwa³ jednak fiord Altafjorden. I tutaj zacz¹³ siê nasz dylemat. Czy
jechaæ do Narwiku, bo tam mielimy z³o¿yæ wianek na cmentarzu
polskim i póniej do Kiruny w Szwecji czy do Szwecji przez
Finlandiê. Bylimy zmêczeni, paliwo drogie, stacje benzynowe zamkniête  postanowilimy nie jechaæ do Narwiku. Ale
¿eby nie przywieæ z powrotem wianka, postanowilimy uczciæ
dzisiaj pamiêæ polskich ¿o³nierzy, którzy walczyli w Norwegii, w bitwie o Narwik.
Pojechalimy trochê za miasto i w fiordzie Altafjorden
wrzucilimy do wody wianek z bia³o-czerwonych ró¿. Wczeniej przypomnielimy losy polskich bohaterów w Narwiku
 zbli¿a³a siê po³owa 1940 roku kiedy tutaj, na dalekiej pó³nocy Europy, panowa³ polarny dzieñ, Polskê spowi³y mroki
nocy niemieckiej okupacji. Naród polski pogr¹¿ony by³ jeszcze w ¿a³obie i w szoku po klêsce wrzeniowej. Pierwsze
kilka miesiêcy niemieckiej okupacji w pe³ni ods³oni³y zbrodAlta. W dowód pamiêci o polskich ¿o³nierzach

Rano zatrzymalimy siê w jakiej prowincjonalnej osadzie.
By³ tam sklep i przy nim stacja benzynowa. Jedno i drugie
zamkniête, bo dzisiaj przecie¿ wiêto 1 Maja! Bo¿e,
tu te¿
je obchodz¹. Na nasze nieszczêcie, bo praktycznie w ka¿dej
chwili samochód móg³by zakoñczyæ jazdê. Mielimy w zapasie jeszcze gaz i na 2535 kilometrze wykorzystalimy go, co
nas uratowa³o. Dopiero w miecie Alta o godz. 8.20 zatankowalimy  37,88 litrów za 470,09 koron. Tutaj te¿ by³ automat, ale na szczêcie przy du¿ym sklepie, który by³ otwarty i
poprosilimy sprzedawcê, ¿eby nam po ludzku zatankowa³, bo
nie mamy karteczki do automatu. Zgodzi³ siê.
W Alcie by³o brudno. Mnóstwo walaj¹cych siê papierów
i puszek. Widocznie musia³a byæ jaka impreza. Widzieli-

niczy charakter faszystowskiego systemu. Zwi¹zek Radziecki tak¿e zd¹¿y³ ju¿ ods³oniæ swój prawdziwy stosunek do
Polski i Polaków. Poddany podwójnej okupacji naród polski
potrzebowa³ jak powietrza chocia¿ cienia nadziei na odwrócenie swego losu. Cienia nadziei na klêskê faszystowskich
Niemiec. I wtedy st¹d, z norweskiej ziemi, sp³yn¹³ na pokonan¹ Polskê wiêcej ni¿ tylko cieñ nadziei.
C.d.n.
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Kalendarz imion

Nasz przepis
Drinki

Bronx
3 czêci ginu mieszamy z 1 czêci¹ wytrawnego wermutu, sokiem z
po³owy pomarañczy i lodem. Przecedzamy do wysokich szklanek i ozdabiamy plasterkiem cytryny oraz cz¹stkami pomarañczy.
Cuba Libre
50 ml baccardi, 10 ml soku z limy
lub cytryny, coca-cola.
Pierwsze dwa sk³adniki wlaæ do wysokiej szklanki i uzupe³niæ col¹ wed³ug uznania, udekorowaæ plastrem cytryny, podawaæ z du¿¹ iloci¹ lodu.
Owocowa whisky
1/2 ma³ego ananasa lub cz¹stka
du¿ego, 1/2 szklanki sch³odzonego ginger albo piwa imbirowego, 2 ³y¿eczki
soku z limonki lub cytryny, kilka kostek lodu, 3 ³y¿eczki whisky, wisienki
koktajlowe.
Cz¹stkê ananasa odk³adamy do dekoracji. Resztê obieramy i kroimy na
kawa³ki. Wk³adamy do szklanki. Dodajemy whisky, sok z cytryny oraz
lód. Napój uzupe³niamy piwem imbirowym. Cz¹stkê ananasa i wisienkê
koktajlow¹ nasadzamy na wyka³aczkê i dekorujemy ni¹ drink. Podawaæ
zaraz po przygotowaniu.
Violet Fizz
W shakerze mieszamy 5 kostek
lodu, 150 ml ginu, 2 ³y¿eczki syropu
malinowego oraz 2 ³y¿eczki s³odkiej
mietanki. Przecedzamy do szklanek i
dope³niamy wod¹ sodow¹. Szklanki
ozdabiamy wisienkami.

bertyny, Ma³gorzaty
Bogumi³a, Jarope³ka, Leonilla, Piotra, Pryski
19 stycznia
Erwiny, Eufemii, Gildy, Henrietty, Marty, Sary
Andrzeja, Antoniego, Bronis³awa, Erwina, Henryka, Hilarego, Makarego, Mariusza, Racimierza, Ratymira
20 stycznia
Dobrochny, Dobroniegi, Fabioli, Ludmi³y,
Mi³y, Saby
Czcis³awa, Czes³awa, Dobiegniewa, Dobrogniewa, Fabiana, Ludmi³a, Lucjana,
Sebastaiana
21 stycznia
Agnieszki, Inez, Inezy, Jaros³awy, Marceli, Nory
Augusta, Augustyna, Epitaniego, Jaros³awa, Juliana, Karola, Ludwika

Bitwa pod P³owcami

Wyprawa krzy¿acka, rozpoczêta 12
wrzenia 1331 roku, by³a niezbyt udana.
Zniszczono kilka miast, wziêto jeñców i
³upy, ale wobec koncentracji wojsk polskich w pobli¿u Kalisza nie mo¿na by³o
myleæ o podboju Kujaw. W tej sytuacji
Krzy¿acy postanowili zdobyæ przynajmniej
Brzeæ Kujawski i wyruszyli w trzech grupach w kierunku tego miasta. £okietek,
zawiadomiony przez polski oddzia³ rozpoznawczy o rozdzieleniu wojsk, przepuci³
dwie grupy, a na trzeci¹ oczekiwa³ w pobli¿u wsi P³owce. Zaskoczenie by³o zupe³ne. Po kilkugodzinnej walce Polacy odnieli zdecydowane zwyciêstwo. Wieczorem nadci¹gnê³y dwie pierwsze grupy wojsk
krzy¿ackich i bitwa rozgorza³a no nowo.
Zakoñczy³a siê zwyciêstwem wojsk £okietka. Niedobitki armii krzy¿ackiej pod os³on¹
ciemnoci wycofa³y siê z pola bitwy i nazajutrz dotar³y do Torunia. Zwyciêstwo pod
P³owcami umocni³o w Polakach wiarê w
skutecznoæ walki z najedc¹.



15 stycznia
D¹brówki, Dobrawy, Dory, Gabrieli, Idalii,
Ity
Aleksandra, Alfreda, Arnolda, Domas³awa,
Domos³awa, Gabriela, Izydora, Makarego, Maura, Paw³a
16 stycznia
Beaty, Berty, Honoraty, Marceli, Tiny,
Walerii
Bernarda, Hilarego, Honorata, Marcela,
Marcelego, Ottona, Waldemara, Walerego, Waleriusza, W³odzimierza
17 stycznia
Antoniny, Henryki, Honoraty, Marceliny
Antoniego, Henryka, Jana, Juliana, Mariana, Rocis³awa, Sabiniana, W³odzimierza
18 stycznia
Beatrycze, Eleny, Krystyny, Liberty, Li-

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

F kupiê

Gdzie idziesz?  pytam  cz³owiecze.
Czy szukasz po nocy czego?
A on mi z dum¹ odrzecze
Ja szukam dnia wczorajszego.
Ja s¹dzê, daleko zajdziesz,
Popieszaj zatem jegomoæ,
A jak wczorajszy dzieñ znajdziesz,
Przylij mi poczt¹ wiadomoæ
Adam Asnyk

Przys³owia
i powiedzenia
 Gdy styczeñ burzliwy niegami, lato
burzliwe z deszczami.
 Bój siê w styczniu wiosny, bo marzec
zazdrosny.
 Zima, gdy nie wymrozi, lato te¿ nie dogodzi.
 ¯adne k³amstwo nie doczeka staroci.
 ¯yæ jest bardzo niezdrowo. Kto ¿yje 
umiera.
 ¯yje siê za pieni¹dze, ale nie nale¿y
¿yæ dla pieniêdzy.

Salsefia

Ma jadalne korzenie, w smaku przypomina szparagi. Przypisuje siê jej dzia³anie antymia¿d¿ycowe. Korzenie nale¿y oskrobaæ jak marchewkê, po czym
wk³adaæ do lekko zakwaszonej wody, bo
³atwo ciemniej¹.
Bardzo dobre s¹ gotowane lub duszone. Mo¿na je tak¿e sma¿yæ w ciecie
lub panierowaæ albo po ugotowaniu
dodawaæ do sa³atek.

T³uszcz

... z wierzchu zupy naj³atwiej zebraæ
kostk¹ lodu owiniêt¹ kilkoma warstwami gazety.

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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71 ha ³owiska na jeziorze Sedranki czeka na wêdkarzy!

£owisko wêdkarskie na jeziorze Sedranki
31 grudnia 2007r. Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w
Olecku podpisa³ porozumienie z Gospodarstwem Wêdkarskim PZW w Suwa³kach w sprawie utworzenia ³owiska wêdkarskiego na jeziorze Sedranki. To kontynuacja wczeniej
podpisanej umowy.
Obecnie do 2012 r. entuzjaci tego sportu mog¹ korzystaæ z atrakcyjnego akwenu. Dzier¿awca ponownie zrezygnowa³ z od³owów sieciowych.
Jak twierdzi prezes Ko³a Miejskiego PZW w Olecku, Edward
Klimaszewski, to dobre ³owisko. W ubieg³ym sezonie znajomy wêdkarz wyci¹gn¹³ z jeziora dwa karpie po 14,5 kg
ka¿dy. Zdarza³y siê przypadki po³owu szczupaków o masie
10 kg. Z relacji prezesa wynika, ¿e zapaleñcy w trakcie sezonu wrócili do domu ze 100 kg ró¿nych gatunków ryb. Z
jego szacunków wynika, ¿e dziennie 20-30 osób wêdkuje na
³owisku.
Jezioro Sedranki dotychczas zarybiane by³o karpiem, troci¹ jeziorow¹, sandaczem, wêgorzem, siej¹, sielaw¹, pelug¹.
Rybacy i wêdkarze wyci¹gali z wody równie¿ leszcze, wzdrêgi,
p³ocie, kr¹pie, ukleje, liny, karasie, karpie, okonie, jazgarze,
sandacze, szczupaki, sumy, miêtusy.
Sprzeda¿ licencji na ³owisko wêdkarskie na jeziorze Sedranki
prowadzi m.in. Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Olecku oraz sklepy w Olecku (sklep Impuls przy ul.1 Maja oraz
sklep myliwski Ry, ul. S³owackiego).
Warto dodaæ, ¿e warunkiem koniecznym do korzystania z wêdkowania na akwenie jest, poza wykupieniem
licencji, posiadanie karty wêdkarskiej. Egzaminy mo¿na
zdaæ w siedzibie Ko³a Miejskiego Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w Olecku, Plac Wolnoci 14 po uprzednim umówieniu siê pod tel. 520 42 73. Op³ata za egzamin wynosi: dla
doros³ych  30 z³, m³odzie¿y  10 z³ za dzieci zdaj¹ egzamin bezp³atnie.
Podobnie jak w latach ubieg³ych patrole Rybackie ze
Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej bêd¹ kontrolowaæ ³owisko.

Uwagi:

1. Wêdkuj¹cych obowi¹zuje Regulamin Amatorskiego Po³owu Ryb PZW z wyj¹tkami:
a) wêdkowanie z ³odzi dozwolone jest od 01 maja do
koñca roku. Obowi¹zuje zakaz wêdkowania z ³odzi w
porze nocnej, tj. w okresie od 1 godziny po zachodzie
s³oñca;
b) po³ów metod¹ trollingu wymaga dop³aty do op³aty podstawowej-ca³orocznej lub okresowej.
2. Op³aty ca³oroczne na wszystkie jeziora, jak op³aty okresowe, upowa¿niaj¹ do po³owu na wszystkich wodach gospodarstwa z wy³¹czeniem ³owiska specjalnego, na którym obowi¹zuj¹ odrêbne op³aty licencyjne i regulamin wêdkowania.
3. Op³aty ca³oroczne na jedno jezioro upowa¿niaj¹ do po³owu na wszystkich rzekach Gospodarstwa.
4. Op³aty okresowe i ca³oroczne, za wyj¹tkiem op³aty socjalnej, upowa¿niaj¹ do po³owu z ³odzi i spinningu.
5. Do op³at okresowych nie stosuje siê ulg.
6. Op³ata socjalna upowa¿nia do po³owu wy³¹cznie na jednym jeziorze lub rzece bez prawa u¿ycia spinningu. Op³ata
socjalna przys³uguje m³odzie¿y do lat 18, emerytom (mê¿-

Cennik na 2008r.
ZRZESZENI W PZW
Wszystkie jeziora-normalna
Wszystkie jeziora-ulga 50%
Wszystkie jeziora-ulga 75 %
Jedno jezioro- normalna
Jedno jezioro-ulga 50%
Jedno jezioro- ulga 75%
Jedno jezioro-socjalna
Jedno jezioro-socjalna ulga 50%
Jedno jezioro-socjalna ulga 75%
DOP£ATY
Trolling-do wszystkich jezior
Trolling-do wszystkich jezior ulga 50%
Trolling-do wszystkich jezior ulga 75%
Trolling-jedno jezioro
Trolling- jedno jezioro ulga 50%
Trolling-jedno jezioro ulga 75 %
NIEZRZESZENI
Wszystkie jeziora
Jedno jezioro
NIEZRZESZENI
Trolling – dop³ata  wszystkie jeziora
Rolling – dop³ata  jedno jezioro
OP£ATY OKRESOWE
1-dniowa
3-dniowa (zrzeszeni w PZW)
3-dniowa-niezrzeszeni
7-dniowa zrzeszeni w PZW
7-dniowa niezrzeszeni
14-dniowa (zrzeszeni w PZW)
14-dniowa niezrzeszeni
30-dniowa zrzeszeni w PZW
30-dniowa niezrzeszeni
Trolling -50 % do op³aty podstawowej
OP£ATY OKRESOWE
Trolling-dop³. 1-dniowa
Trolling-dop³. 3 dniowa (zrzeszeni w PZW)
Trolling-dop³. 3-dniowa - niezrzeszeni
Trolling-dop³. 7-dniowa (zrzeszeni w PZW)
Trolling-dop³. 7-dniowa niezrzeszeni
Trolling-dop³. 14-dniowa ( zrzeszeni w PZW)
Trolling-dop³. 14-dniowa-niezrzeszeni
Trolling-dop³.30-dniowa (zrzeszeni w PZW)
Trolling-dop³.30 dniowa- niezrzeszeni

CENA
200 z³
100 z³
50 z³
140 z³
70 z³
35 z³
50 z³
25 z³
12 z³
CENA
100 z³
50 z³
25 z³
70 z³
35 z³
17 z³
CENA
320 z³
250 z³
CENA
160 z³
125 z³
CENA
15 z³
30 z³
35 z³
60 z³
80 z³
90 z³
120 z³
120 z³
160 z³
CENA
7 z³
15 z³
17 z³
30 z³
40 z³
45 z³
60 z³
60 z³
80 z³

czyni po 65 roku ¿ycia, kobiety po 60 roku ¿ycia), inwalidom ca³kowicie niezdolnym do pracy.
7. Za okres jednego dnia uwa¿a siê od godz. 0.00 do godz.
24.00.Op³aty 3,7,14,30-dniowe dotycz¹ kolejno nastêpuj¹cych po sobie dni.
8. Do op³at ca³orocznych, dla wszystkich cz³onków PZW,
stosuje siê nastêpuj¹ce ulgi:
- cz³onek Honorowy PZW oraz cz³onek do lat 16-tu- 100%
- odznaczony z³ot¹ odznak¹ PZW z wieñcami-75%
- odznaczony srebrn¹ i z³ot¹ odznak¹ PZW oraz cz³onek
PZW do lat 18-tu- 50%
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TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

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

V73906

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

* Rarytas - hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V2301
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L26403
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
V2311

US£UGI

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V69809
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V78303
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V73206
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L25404
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V77304
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47

V70608
V73806

JULIA  nowy sklep, ul. Targowa 12

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
K23308

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

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

Olecko, ul. Kopernika 10 (piwnica), tel. 0-604-571-902
Transport na terenie powiatu oleckiego  GRATIS!
Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891

(V77004)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

us³ugi:
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K502
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L26003
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V78503
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L24306
* biuro rachunkowe, bieg³y rewident Danuta Jaworowska, Olecko,
ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713, 0-87-520-44-98
V75705

BIURO RACHUNKOWE

(K202)

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

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07V1701
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V71506

ORT
- IMP
J
A
KR

zaprasza w godz. 9 00-1700
* odzie¿ * obuwie * AGD

(V67510)

(V9202)

PUB PIWNICA

(V70408)

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

* kompleksowe us³ugi lubne, Foto Centrum, tel. 0-87-52014-00
K25703
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V68010
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L25304
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V75805
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V1601
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V2001
PRODUCENTODZIE¯YROBOCZEJ; ARTYKU£YBHP
Wykonujemy hafty, loga
Go³dapska 22, tel. (087) 520-26-31

(K402)

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

RA
TY
!

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

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V68110)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

Sklep DOM

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

(V71407)

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

ADLER

Przemys³aw Atkielski

(V78603)

PIZZA NA TELEFON

D@RKOMP

(V67910)

* Centrum  hotel  tel. 0-87-520-12-00
V76015
* CoolTura, ul. Partyzantów 6, tel. 0-662-181-662, LOKAL
DLA WYMAGAJ¥CYCH
V79902
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V69609
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. (087) 520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* KOALA  bar, kuchnia tradycyjna, plac Wolnoci 14, tel.
0-87-520-15-78
V76305
* Mazury  hotel, tel. 0-87-520-40-50
V76025

(V73406)

(V70508)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V2401

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2747)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V78204

US£UGI
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V22710

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)

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

Zimowa promocja  notebook 1999 z³, raty

Tel. 0-601-094-364

(V78403)

(K24204)

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V67710
INNE
* Zajmê siê sprz¹taniem, gotowaniem i opiek¹ nad dzieckiem lub osob¹ starsz¹, tel. (0-87) 523-00-11.
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L26203
* kupiê gara¿ po³o¿ony w okolicach ul. Zielonej. Tel. 0-501263-133
L26503
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V67620
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 L26303
* potrzebna pomoc do opieki nad starsz¹ pani¹, tel. 0-693841-421
L202
* sprzedawcê zatrudniê, tel. 0-87-520-02-12
V77314
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32 L26103
* zatrudniê kucharkê z dowiadczeniem, tel. 0-87-523-03-03 L401
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
K23706
* zaopiekujê siê z sercem osob¹ starsz¹ lub dzieckiem. Posiadam dowiadczenie w pracy z osobami starszymi oraz
dzieæmi, tel. 0-506-675-603
L26603
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L21510
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L24505
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L102
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L23408
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L25504

(L21010)

MTL Creation,
tel. 600936589, www.mtl.olecko.pl

WYWÓZ MIECI

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

* mieszkanie bezczynszowe, 82m2 Olecko, tel. 0-501-514-614K1701
* mieszkanie, Olecko, 49 m2, parter, ul. 11 Listopada, tel. 087520-03-67
K702
* mieszkanie 50 m2, centrum Olecka, tel. 0-504-909-693
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m.kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L22808
* perfumy FM, tel. 0-664-976-022
V2601
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 L21710

WYNAJEM
* do wynajêcia od 1 marca pomieszczenia biurowo-us³ugowe,
parter, I piêtro, ul. Kamienna nad Lewiatanem, tel. 0-602354-963
V502
* do wynajêcia pomieszczenie 320 m. kw. na dzia³alnoæ gospodarcz¹ lub magazynow¹, tel. 0-887-144-335
K1301
* lokal dla fryzjerki, kosmetyczki, tel. 0-507-077-359
L25604
* mieszkania do wynajêcia od 38 do 72 m. kw., tel. 0-604-145272
L24406
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L24905
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L25903
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L26703
* szukam gara¿u do wynajêcia w okolicach ul. Zielonej, tel.
0-501-263-133
L26803
* szukam mieszkania, tel. 0-506-396-376
K1601

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V67410)

(V68210)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA

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

(V102)

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

* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
L21610
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K1101
* Fiat 126p elx, 1998, opony zimowe, 70.000 km, tel. 0-609535-117
L22508
* Fiat Siena, 1,4B+gaz, 1998, stan BDB, srebrny, 8000 z³otych, tel. 0-87-523-98-64
K102
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
L24605
(V59715)

* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.
V2101
* sklep odzie¿owy PAULA ul. Armii Krajowej 24 zaprasza w
godz. 10.00-18.00
K24204
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V75905
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K19518
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K901
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1001
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1502
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L24705

Fundacja
Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001
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Fundusze dla opor nych (6)
stwa obca. Rozdzielanie europejskich grantów zawsze opiera siê o pewne ogólne
zasady, o których ju¿ na pocz¹tku trzeba
mieæ niejakie pojêcia.
Pierwsz¹ i chyba naczeln¹ z tych zasad jest zasada przekazywania pieniêdzy
na projekty. Czym jest projekt? Projekt
to dzia³anie ludzkie zmierzaj¹ce do osi¹gniêcia wyznaczonych celów poprzez
zastosowanie wybranych metod w okrelonym okresie czasu. Dla bêd¹cego na
etapie planowania przedsiêbiorcy projekt
to co, co sk³ada siê z biznesplanu, kosztorysu i harmonogramu. Póniej nale¿y
przejæ do realizacji
Projektem nazywane s¹ te¿ czêstokroæ wnioski o dofinansowanie. S³yszymy, ¿e kto pisze projekt lub z³o¿y³ gdzie
projekt. Jest to okrelenie w du¿ej mierze
mylne i nieprecyzyjne. Wniosek jest jedynie opisem projektu, a wiêc dzia³añ które
chcemy podj¹æ, aby osi¹gn¹æ okrelone
cele, ponosz¹c koszty.
Celem przedsiêbiorcy jest oczywicie
osi¹gniêcie zysku. Kwestia ta nie podlega dyskusjom. Cel ten jednak¿e nie bêdzie ujmowany we wniosku i w pewnym
sensie znajduje siê poza tzw. myleniem
projektowym. Najbardziej nadrzêdnym i
ogólnym celem dla przedsiêbiorców bêdzie, moim zdaniem, wzrost konkurencyjnoci oraz potencja³u rynkowego firmy.
Jest to niezwykle wa¿na sprawa. Tak jak
wczeniej wspomina³em, wniosek, a wiêc
opis naszego projektu, zwieraæ bêdzie
elementy biznesplanu, a i zapewne sam

URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE
Podatniku!
Je¿eli chcesz otrzymaæ zwrot nadp³aty z zeznania rocznego w miarê szybko i bez ¿adnych dodatkowych op³at, z³ó¿ w
urzêdzie skarbowym zg³oszenie aktualizacyjne:
- NIP-3  osoby fizyczne nie prowadz¹ce samodzielnie dzia³alnoci gospodarczej,
- NIP-1  osoby prowadz¹ce samodzielnie dzia³alnoæ gospodarcz¹ podaj¹c:
-aktualny numer rachunku bankowego (dostosowany do wymogów bankowoci elektronicznej  26 znaków),
-aktualne dane adresowe,
Nadp³aty zwracane bêd¹ najpóniej w ci¹gu 3 m-cy od
daty z³o¿enia zeznania:
- przelewem na rachunek bankowy podatnika (najszybszy
zwrot nadp³aty),
- przekazem pocztowym (po pomniejszeniu o koszty zwrotu
 art. 77b §4 Ordynacji Podatkowej),
- gotówk¹ w kasie banku.
Powy¿sze zg³oszenia nale¿y sk³adaæ w US Olecko pokój
nr 4 (parter) lub w Punkcie Obs³ugi Podatników w Go³dapi.
Kwoty podatku wykazane w zeznaniu za 2007 r. nale¿y
wp³acaæ do 30 kwietnia 2008 r. na rachunek bankowy w
NBP O/O Olsztyn 81 1010 1397 0010 4922 2300 0000

biznesplan stanie siê jednym z wymaganych za³¹czników. Czy wiedz¹ Pañstwo
jak przygotowuje siê taki dokument? Jeli nie, maj¹ Pañstwo jeszcze czas, by takie
zaleg³oci nadrobiæ.
Siêgaj¹c wiêc po unijne granty trzeba wiedzieæ nie tylko to, na co siê chce
pieni¹dze wydaæ. Trzeba przeanalizowaæ,
jaki wp³yw dana inwestycja bêdzie mieæ
na firmê, jakie przyniesie zyski, jak wp³ynie na rynek, na którym firma dzia³a, ilu
pracowników pozwoli zatrudniæ (lub zwolniæ, choæ o tym lepiej nie wspominaæ gdy
nas nikt nie pyta), a tak¿e byæ przygotowanym na udowodnienie prawid³owoci
swojej analizy. Zacz¹³em od mylenia b¹d
dzia³ania projektowego stwierdzaj¹c, ¿e
jest to pierwsza zasada  alfa. Czas na
omegê.
Zapewne nikt nie zapomina, ¿e wszystkim nam chodzi o jedno. O pieni¹dze. Nie
ma w tym nic z³ego. Wa¿ne jest to, co
chcemy z nimi zrobiæ. Pamiêtajmy wiêc o
jednym: ka¿dy przedsiêbiorca pieni¹dze
dostanie dopiero na koñcu. To jest w³anie omega  zasada refundacji. Ka¿dy
wydatek poniesiemy z w³asnej kieszeni!
Dopiero wtedy, gdy by³ on zgodny z tym,
co napisalimy w przyjêtym do realizacji
wniosku i gdy wywi¹¿emy siê ze wszystkich postanowieñ umowy o dofinansowanie projektu, mo¿emy z³o¿yæ dokument
zwany wnioskiem o p³atnoæ i czekaæ, a¿
czêæ wydanych ju¿ przez nas pieniêdzy
wróci na nasze konto...
Urz¹d Skarbowy w Olecku informuje, ¿e zeznania na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2007 r. przyjmowane
s¹ w pokoju nr 8 w siedzibie Urzêdu Skarbowego Olecko, ul.
Wojska Polskiego 7, w dniach:
Poniedzia³ek
7:15 -15:00 Wtorek
7:15 -18:00
roda
7:15 -15:00 Czwartek
7:15 -15:00
Pi¹tek
7:15 -15:00
Informacje udzielane s¹ pod nr tel. (087) 520 30 22 wew.
151, 150.
Wzory formularzy zeznañ wraz z objanieniami umieszczone
s¹ na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.mofnet.gov.pl

Fot. Jan Mazurski

Alfa i omega

Szanowni Pañstwo. Witam w Nowym
Roku 2008. Roku wielkich szans i wielkich pieniêdzy! To ju¿ pañstwo s³yszeli?
Ja te¿ to s³ysza³em i zapewniam, ¿e równie¿ i ja wola³bym us³yszeæ jakie konkrety. Tych na dzieñ dzisiejszy wci¹¿ brak.
Dlaczego? Winê ponosz¹ niegotowe procedury rozdzielania rodków, które Polska ma otrzymaæ z unijnej kasy. Zawinili
ludzie Jacy? Tak jak mysz polna nie
wskazuje na soko³a, tak i ja powstrzymam siê od dalszego roztrz¹sania tej sprawy. Faktem jest, ¿e konkursy kierowane
do przedsiêbiorców wci¹¿ nie ruszy³y i
tak naprawdê nie wiadomo, kiedy rusz¹.
Oficjalne informacje mówi¹ o koñcu stycznia i ja osobicie chcê w te informacje
wierzyæ. Proszê uzbroiæ siê w cierpliwoæ.
Jednego jestem pewien: otwarcie konkursów
nast¹pi z wielk¹ pomp¹ i bêdzie o tym
g³ono w radiu i telewizji. S¹dzê, ¿e niemo¿liwe bêdzie przeoczenie tego faktu.
Problematyka uszczkniêcia unijnej
kasy sta³a siê w naszym kraju niezwykle
modna. I moim zdaniem nale¿y siê z tego
cieszyæ. Im wiêcej informacji trafiaj¹cej do
osób zainteresowanych pozyskaniem
wsparcia, tym lepiej. A jest gdzie tych
informacji, niestety wci¹¿ ogólnikowych,
szukaæ. Wiele bardzo popularnych portali, takich jak np. onet.pl lub gazeta.pl
stworzy³o specjalne dzia³y grupuj¹ce takie newsy. Warto tam czasem zajrzeæ,
szczególnie gdy problematyka projektów
europejskich jest w obecnej chwili dla Pañ-

Bartosz Cieluk

Konsultant Regionalnego Systemu
Wspierania Innowacji Warmiñsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Mimo mrozu, by³o jak w... piekarni.
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IMPREZY

SPORTOWE

ORGANIZOWANE

NAZWA IMPREZY
Olecka Liga Halowej Pi³ki No¿nej
Olecka Liga Siatkówki
Feryjny Turniej Koszykówki
Wiosenny turniej mini pi³ki no¿nej dla
szk.podst. i gimn.
VIII Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy
Kobiet -PKO BP S.A. Olecko CUP 2008
XVI Oleckie Biegi dzieci i m³odzie¿y 
Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego
VII Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki No¿nej ¯aków o Puchar Prezesa PZPN
Grand Prix Olecka w tenisie ziemnym
Grand Prix Olecka w siatkówce pla¿owej
Grand Prix Olecka w pi³ce no¿nej pla¿owej
XVI Olecki Otwarty Maraton P³ywacki
Mistrzostwa Olecka w tenisie ziemnym
Wiosenny turniej pi³ki no¿nej dla dzikich
dru¿yn od I kl. SP do III kl. gimnazjów
Jesienny turniej pi³ki no¿nej dla dzikich
dru¿yn do I kl. SP do III kl gimnazjów

PRZEZ

MOSiR

OLECKO

w

2008 roku

ADRESACI
TERMIN
MIEJSCE
ORGANIZATOR
IMPREZY
Wszyscy chêtni
I-II (niedziele)
LO
MOSiR, LZS
wstêp wolny
Wszyscy chêtni I-III (niedziele) godz.
ZST
MOSiR, LZS
wstêp wolny
10.00.
Wszyscy chêtni
Styczeñ  ferie zimowe
LO
MOSiR, SKS Scolar
wstêp wolny
Wszyscy chêtni
21-25.04. -godz. 14.00.
MOSiR
MOSiR
wstêp wolny
Wszyscy chêtni 25.05 – 1..06 - codziennie
MOSiR, TieBreak WarMOSiR
wstêp wolny
w 10.00.-18.00.
szawa
Wszyscy chêtni
2.10. - godz. 11.00.
MOSiR
MOSiR, OTSS
wstêp wolny
Wszyscy chêtni 13-15.06. godz. 10.00.MOSiR MOSiR, OTSS, Czarni
wstêp wolny
18.00
Wszyscy chêtni 1.05.-31.08. (niedziele) MOSiR
MOSiR
wstêp wolny
godz. 10.00.
Wszyscy chêtni 29.06.-31.08. (niedziele)
MOSiR
MOSiR
wstêp wolny
– godz. 11.00.
Wszyscy chêtni 4.07.-29.08. (pi¹tki) 
MOSiR
MOSiR
wstêp wolny
- godz. 16.00
Wszyscy chêtni
Pla¿a miej26.07. - godz. 12.00.
MOSiR, OTSS
wstêp wolny
ska
Wszyscy chêtni
7.09. - godz. 10.00.
MOSiR
MOSiR
wstêp wolny
Wszyscy chêtni
12.05. - 16.05. godz.
MOSiR
MOSiR
wstêp wolny
15.00.
Wszyscy chêtni
22.09. - 26.09. godz.
MOSiR
MOSiR
wstêp wolny
15.00.

Koszykówka
MOSiR , Liceum Ogólnokszta³c¹ce
oraz Rada Zrzeszenia LZS w Olecko zapraszaj¹ na:

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

TOWARZYSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI

3-osobowej (od 16 l.)
o Puchar Dyrektora LO w Olecku
* zawody odbêd¹ siê w hali LO, ul. Kociuszki dnia 25/
pi¹tek / stycznia 2008r. o godz. 10.00;
* zg³oszenia pisemne dru¿yn (3 os. + 1 rezerwowy) przyjmuj¹
organizatorzy na 15min. przed rozpoczêciem turnieju;
* ubezpieczenie NW we w³asnym zakresie;
* wpisowe 12 z³ od dru¿yny;
* regulamin oraz system gier zostanie zostanie przedstawiony kapitanom zespo³ów przed rozpoczêciem
zawodów.
* wszelkich informacji udziela sekretariat MOSiR /tel.: 0875202048/ oraz p. Wojciech Pilichowski (LO).
ZAPRASZAMY !

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800
www.olecko.prawojazdy.com.pl
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tel. 520-23-36
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Jak ten czas p³ynie. Wczoraj w³anie
wg starego, juliañskiego kalendarza, akurat
min¹³ stary rok. Taka sobie ma³a ró¿nica
miêdzy kalendarzami, a jak cieszy. Dwa
Sylwestry w ci¹gu dwóch tygodni. Niele... A nawet nielej. Nie ma takiego s³owa?
To nic. Jeszcze niedawno nie by³o wielu innych s³ów, a teraz s¹. Takie dziwne
czasy.
My tak gadu gadu, a cudów jak nie
widaæ, tak nie widaæ. Swoj¹ drog¹ to nie
mo¿e byæ tak, ¿e najpierw Moj¿esz, a potem
parê tysiêcy lat i kolejny cud. To po prostu
jest niemo¿liwe.
Podczas ostatnich
wyborów obiecano
ludziom cuda... Prawie stwierdzono, ¿e
nied³ugo bêdzie
wspólna granica z
Irlandi¹, a do Wielkiej Brytanii dokopiemy siê jakim
tunelem. Nie wiem
czy kopanie tuneli
mo¿e byæ tañsze od
budowy autostrad,
ale to jaki pomys³ jest. Pan Przewodnicz¹cy z Partii
Rolniczej, tzw. Bliniak z TUPA powiedzia³, ¿e w tym
roku zaczn¹ wracaæ
masowo ludzie z Anglii. To bêdzie taki
czas powrotów. Osobicie to w¹tpiê w
to. Dlaczego? Bo jako nie s³ychaæ by
rz¹d masowo czarterowa³ samoloty na
powrót naszych rodaków z saksów.
Nawet eksperci stwierdzaj¹, ¿e takie powroty coraz mniej umiechaj¹ siê naszym
rodakom. Tam maj¹ pracê, domy, rodziny, dzieci chodz¹ do szkó³. Pracuj¹ tam
i maj¹ tyle, by móc tam siê utrzymaæ i
normalnie ¿yæ. Po co mieliby wracaæ do
naszego kraju. Chyba, ¿e jako turyci i
w odwiedziny. I nie jest to jakikolwiek
brak patriotyzmu czy jaki innych cech
narodowych. Po prostu zwyk³e ludzkie
wygodnictwo i nic wiêcej. Tak ¿e cud
powrotów do Polski nie nast¹pi. Zw³aszcza,
¿e ceny w naszym kraju s¹ coraz bli¿sze
europejskiej rzeczywistoci i koszty utrzymania zaczynaj¹ byæ porównywalne. Za
kilka lat to siê praktycznie wyrówna i
choæ zarobkami nadal bêdziemy w europejskim ogonie, to czy bêdzie siê ludziom
z Irlandii czy Wielkiej Brytanii wracaæ
do naszego kraju? Na pewno nie. Cuda
cudami, a rzeczywistoæ rzeczywistoci¹.
Rz¹dz¹cy, i to niezale¿nie od koloru,

nastroju, czy pogl¹dów zawsze bêd¹ siê
t³umaczyæ z wysokoci podatków i obci¹¿eñ. Podatki s¹ tym, na co wszyscy
zwalaj¹ wszelkie problemy i k³opoty.
Zawsze winne s¹ podatki, sk³adki itd.
Piêknie to wyt³umaczy³ jeden z polskich
biznesmenów Roman Kluska. Podatki i
ich wysokoæ nie s¹ problemem dla ludzi. Problemem jest przejrzystoæ i jasnoæ systemu podatkowego, podejcia
urzêdników do petentów i przepisy. Nie
jest wa¿ne czy firmê zak³ada siê w tym
kraju w piêæ minut, czy w pó³ roku. Wa¿ne
jest, by by³o to proste i ³atwe. Niewa¿-

ne czy podatki s¹ 10- czy 90-procentowe. Wa¿ne, by by³o oczywiste, ¿e to co
i jak p³acimy i wype³niamy, by³o proste
i jednorazowe. Czyli jeli raz zap³acimy
czy nie zap³acimy odpowiedniej wysokoci podatku, nie bêdzie to podlega³o
jakiejkolwiek interpretacji czy zmianom.
Dlaczego ludzie w Szwecji nie przejmuj¹
siê wysokoci¹ podatków? Przecie¿ dla
normalnie myl¹cego cz³owieka te przys³owiowe szwedzkie procenty po prze³o¿eniu na idee podatkowe naszego kraju
by³yby powodem do ewidentnego bankructwa. A Szwed p³aci i siê umiecha.
Dlaczego? Bo ma 100%, a nawet 200%
wiadomoci i pewnoci, ¿e raz zap³acony podatek wg odpowiedniego punktu
w przepisach jest podatkiem zap³aconym
i nie podlega ¿adnej dyskusji i mo¿liwoci podwa¿enia. Po prostu szwedzkie
prawo podatkowe jest tak skonstruowane
i jasne, ¿e nie podlega ¿adnej dyskusji,
zmianom, czy interpretacji. Dlatego Szwed
id¹cy z wizyt¹ do w³asnego urzêdu skarbowego czuje siê tak jak na herbatce u
przyjació³. Urzêdnik skarbowy nie musi

siê denerwowaæ, bo nie musi podejmowaæ decyzji jak i który przepis skarbowy zastosowaæ i rzeczywicie jest od tego,
by pomagaæ petentowi, a nie ulegaæ presji
czy denerwowaæ siê ze zdenerwowanym
klientem. To by³by prawdziwy cud gdyby jakiemu rz¹dowi uda³o siê doprowadziæ do tego, ¿e zakopano by topory
wojenne miêdzy petentami a urzêdnikami.
A tak ten rz¹d TUPA wierzy w cuda.
Choæ ta wiara zaczyna siê trochê kruszyæ w spo³eczeñstwie. Ostatnio wysz³o
to przy okazji protestów s³u¿by zdrowia.
Podobno TUPA mia³a
przygotowany plan
ulepszania i ulepszenia pracy szpitali, lekarzy, pielêgniarek i
innych pracowników
placówek zdrowia.
Tak sobie przejrza³em
ostatnio program
wyborczy. TAK!
SZLI DO WYBORÓW Z GOTOWYM
PLANEM! Ci¹gle
powtarzali: mamy plan
i pomys³. Mamy plan
i mamy plan... I co ?
I nic. Ostatnio okaza³o siê, ¿e mamy
plan to jedynie te
dwa s³owa. Nawet
Premier TUPA ostatnio siê bardzo zdenerwowa³ na dziennikarzy, opozycjê i tak
w ogóle na wszystko. Zdenerwowa³a siê
nawet Minister Zdrowia TUPA. Jak wszyscy mog¹ mówiæ, ¿e dzieje siê le, a przecie¿
Mamy plan. Ba! Nawet obiecano ten
plan pokazaæ dziennikarzom. A tu siê
odzywa taki PROF z opozycji i bezczelnie mówi, ¿e mamy plan s¹ po prostu
przepisanymi jego pomys³ami, które pozostawi³ w biurku bêd¹c wczeniej ministrem od zdrowia. To ju¿ bezczelnoæ!
Przecie¿ TUPA siê napracowa³o zmieniaj¹c
w nim tytu³y i nazwê. A to przecie¿ nie
takie proste nazwaæ inaczej reformê finansów resortu zdrowia by by³o to to
samo. Trzeba by³o siêgn¹æ do s³owników wyrazów bliskoznacznych. Kupa
pracy. Choæ tak prawdê mówi¹c mo¿na
tu mówiæ o prawdziwym cudzie! Rz¹d
TUPA potrzebowa³ cudu zwi¹zanego ze
s³u¿b¹ zdrowia i... cud siê sta³. Potrzebowano cudu i programu, to zagl¹daj¹
do biurka... A TU CUD! Jest program!
Mo¿na powiedzieæ, ¿e pierwszy cud
zaliczony. Zobaczymy co bêdzie dalej.
PAC

