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Za³o¿ony w 1997 r.

Technicznie ¿yjemy w epoce atomowej, uczuciowo ci¹gle w epoce
kamiennej.
Erich Froom
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ZAPROSZENIE
NA IMPREZÊ
S P O R T O W¥

MEMORIA£
im. W£ADYS£AWA ¯UROWSKIEGO
pod patronatem Burmistrza Olecka

28 wrzenia 2008 r. , stadion miejski, godz. 15:00.
Program memoria³u:
 14.30  z³o¿enie wi¹zanki na grobie Pana
W³adys³awa Zurowskiego
 15.00  mecz pi³ki no¿nej: UCZNIOWIE
PANA ¯UROWSKIEGO - DRU¯YNA
BURMISTRZA
 w przerwie meczu  biegi prze³ajowe
dla dzieci szkó³ podstawowych
 w trakcie meczu  zbiórka pieniê¿na na
nagrobek na grobie Pana ¯urowskiego.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
MIESZKAÑCÓW OLECKA, KTÓRZY
JEDZILI NA £Y¯WACH
NA LODOWISKU BAJKA

Nr 37
(557)

16 wrzenia 2008 r.

Cena 1,40 z³

Bud¿et na 2009
Trwaj¹ prace nad przysz³orocznym
bud¿etem. Musi on zostaæ przed³o¿ony
w formie uchwa³y Radzie Miejskiej do
15 listopada. Do 15 wrzenia trwa przyjmowanie propozycji do bud¿etu. Sk³adaj¹ je organizacje pozarz¹dowe, radni,
rady osiedlowe i so³ectwa.
Przygotowywany jest równie¿ plan
sprzeda¿y mienia komunalnego oraz wydatków inwestycyjnych.
Analizowane jest równie¿ wykonanie bud¿etu za 2008 rok. Ograniczane
s¹ maksymalnie wydatki bie¿¹ce, a zwiêkszane s¹ wydatki na inwestycje. Gmina

chce jeszcze w tym roku ukoñczyæ inwestycje drogowe. Priorytetem zosta³a
objêta inwestycja przed³u¿enia ulicy
Letniej do Jeziornej (droga przez stary
targ). Zostan¹ u³o¿one chodniki i nawierzchnia ulicy. Dodatkowo zostanie u³o¿ona
nawierzchnia ³¹cz¹ca tê ulicê z ulic¹ Armii Krajowej przez podwórko z pizzeri¹
Prive i galeri¹ Wies³awa Bo³tryka. Inwestycja nie by³a planowana na ten rok,
ale Burmistrz chce przyspieszyæ jej realizacjê. Jest to jedna z form przygotowania miasta na uroczyste obchody 450lecia nadania praw miejskich.

WYPRZEDA¯

do 25 wrzenia
mebli zachodnich.
Wszystkie

20% taniej

ADLER

ul. Kopernika 10

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY

CENTRUM HANDLOWE

M.Pietraszewski

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

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
NOWOÆ W OFERCIE:
TAPETY  DU¯Y WYBÓR, NISKIE CENY
PLEXA
WÊ¯E I ZAWORY DO GAZU
POMPY DO C.O.
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

G£ÓWNA NAGRODA - ROWER
- w konkursie Polcan
(V55502)

-

wygra³ -

Karol Skibicki

(V51104)

(L10101)

 11 sierpnia o 15.54 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Gordejkach gniazdo szerszeni z domu letniskowego.
 11 sierpnia o 16.59 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z domu przy ul. Jeziornej
gniazdo szerszeni.
 11 sierpnia o 17.50 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z domu przy ul. S³owackiego gniazdo szerszeni.
 11 sierpnia o 18.10 jeden zastêp OSP
Borawskie z domu w Borawskich usuwa³
gniazdo szerszeni.
 11 sierpnia o 18.18 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z domu w Rososchackich
gniazdo szerszeni.
 11 sierpnia o 18.22 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ z budynku gospodarczego w Markowskich gniazdo
szerszeni.
 11 sierpnia o 18.35 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ w Dudkach znajduj¹ce siê w ziemi gniazdo os.
 11 sierpnia o 18.53 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z domu w Rosochackich
gniazdo szerszeni.
 11 sierpnia o 19.31 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z domu w Kukowie gniazdo
szerszeni.
 12 sierpnia o 8.45 dwa zastêpy JRG
PSP oraz jeden wiêtajno usuwa³y z
jeziora Krzywego pad³ego dzika.
 12 sierpnia o 13.35 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca ratowniczego.
 12 sierpnia o 15.41 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni ze stodo³y w Sto¿nem.
 12 sierpnia o 16.30 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
budynku wielorodzinnego w Cichym.
 12 sierpnia o 16.42 jeden zastêp OSP
Lenarty usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu w Jakach.
 12 sierpnia o 16.42 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ skutki kolizji drogowej w
Chech³ach.
 12 sierpnia o 17.30 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z domu w Golubiach Wê¿ewskich.
 12 sierpnia o 17.35 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu w Sulejkach.
 12 sierpnia o 18.00 jeden zastêp OSP
Lenarty usuwa³ gniazdo szerszeni z
domku letniskowego w Gordejkach.
 12 sierpnia o 18.20 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu w wiêtajnie.
 12 sierpnia o 19.05 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ w Dunajku gniazdo szerszeni z pnia drzewa.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Zajkowski

Pijani kierowcy

KOPALNIA KRUSZYWA

 W dniu 5 wrzenia oko³o godz. 22:40 w
miejscowoci Mciszewo policjanci zatrzymali kieruj¹cego VW Golfem 54-letniego Wies³awa P. Kierowca mia³ we
krwi 1,7 promila alkoholu.
 6 wrzenia ok. godz. 1:35 policjanci zatrzymali na ulicy Kolejowej VW Jetta.
Jego kierowca, 41-letni Tomasz K., mia³
we krwi 1 promil alkoholu.
 9 wrzenia o godz. 16.35 patrol policji
zatrzyma³ na szosie wiêtajnio 69-letniego rowerzystê Wiktora J. Mia³ on
we krwi 1,4 promila alkoholu.
 11 wrzenia o godz. 15:10 zatrzymano
na ul. Go³dapskiej samochód Tico. 34letni Pawe³ O. mia³ we krwi 0,6 promila
alkoholu.

Zak³ad Górniczy Jaki
tel. 0-509-776-769
oferuje

DY¯URY APTEK
 16-19.09.2008r., ul. Zielona 35
 20-28.09.2008r., pl. Wolnoci 7B
 29.09.2008r.-03.10.2008r., ul. Sk³adowa 6
Super Taxi - tel. (087) 520 20 00
Taxi Mixtel. - (087) 520 22 55
Taxi osobowa - tel. (087) 520 17 17
Taxi Plus - tel. (087) 520 14 14
Taxi Z - tel. (087) 520 12 12

(V55302)
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KRAM

Wojska Polskiego 18

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

ZAPRASZAMY!
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

piasek, ¿wir ze z³o¿a i sortowany
do 32 mm, kamienie otoczaki,
brukowce oraz g³azy ozdobne

Transport, tel. 0-501-266-713
NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA
od 730 do 1800

OLEJ
OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V49305)
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

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:

 Jan Gliñski
 Bogdan Janicki
 Piotr Klejment
 Jarzy Makal
 Jan Ociepka
 Magdalena Pokartyk
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja
PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna
1A
√ 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.

Uwaga!

Prosimy Drogich Czytelników: Janinê Ho³owniê, Katarzynê Zaborowsk¹,
Józefinê D¹bek oraz Adama Ho³owniê
o odebranie upominków konkursowych.

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

!

Tygodnik Olecki nr 37 (557)

OLECKI TERMINARZ

w 2010 roku minie 450 lat od za³o¿enia Olecka. Chcemy godnie uczciæ jubileusz. Zale¿y nam na tym, aby
oferta programowa spe³nia³a równie¿ Pañstwa oczekiwania.
Zwracamy siê wiêc z prob¹ o aktywne w³¹czenie siê w obchody tej rocznicy. Bardzo liczmy na
Pañstwa pomys³y i pomoc. Czekamy na propozycje.
Oczekujemy na pisemne oferty. Prosimy przesy³aæ je
na adres:
Zespó³ ds. obchodów 450-lecia za³o¿enia Olecka,
Plac Wolnoci 3, 19-400 Olecko
Mamy nadziejê, ¿e dziêki Pañstwa pomocy obchody 450-rocznicy za³o¿enia Olecka bêd¹ wspania³ym wydarzeniem
Z wyrazami szacunku
Wac³aw Olszewski - Burmistrz Olecka

Aleje Lipowe i inne ulice

Zosta³a oddana do u¿ytku ulica na zapleczu alei Lipowych.
Miasto og³osi³o przetarg na modernizacje ulicy Zamostowej.
Zosta³a rozpoczêta modernizacja ulicy Sportowej.
Na ulicy Armii Krajowej, Sembrzyckiego i Kopernika rozpoczêto budowê kanalizacji deszczowej. W ten sposób zostanie opanowane ostatnie ju¿ najwiêksze w miecie zlewisko wody.
Wykonawc¹ inwestycji bêdzie olecka firma OPRI.

Wodoci¹g w Dobkach

Zosta³ ukoñczony wodoci¹g w Dobkach. Odebranie inwestycji nast¹pi w przeci¹gu bie¿¹cego tygodnia.

przy ul. Grunwaldzkiej
og³asza, ¿e od 1 padziernika

przestaje przyjmowaæ
do czyszczenia dywany.

(V49505)

(V56901)

PRALNIA CHEMICZNA

WYSTAWY STA£E
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac Wolnoci 24
 Wystawa Urz¹d Bezpieczeñstwa w walce z podziemiem niepodleg³ociowym  siedziba OSA Zamek, plac Zamkowy
 Wystawa plakatu Przystanku Olecko  Galeria Prawdziwej
Sztuki im. Andrzeja Legusa, plac Wolnoci 22
 Wystawa prac Wies³awa Bo³tryka  Galeria Pracownia
Wies³awa Bo³tryka, ul. Armii Krajowej
18 wrzenia (czwartek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC
19 wrzenia
* akcja Sprz¹tanie wiata (informacja na s. 5)
20 wrzenia (sobota)
12.00  Czarni  niardwy, mecz pi³ki no¿nej juniorów m³odszych, stadion MOSiR
14.00  Czarni  niardwy, mecz pi³ki no¿nej junior., stadion
17:00  Nasza klasa, Estonia, od lat 15, kino Mazur
19:00  Nasza klasa, Estonia, od lat 15, kino Mazur
21 wrzenia (niedziela)
15.00  Czarni  Mr¹gowia, mecz pi³ki no¿nej III ligi, stadion
15.00  Czarni  Wilczek D, mecz pi³ki no¿nej juniorów m³odszych, stadion Wieliczki
17:00  Nasza klasa, Estonia, od lat 15, kino Mazur
19:00  Nasza klasa, Estonia, od lat 15, kino Mazur
22 wrzenia (poniedzia³ek)
15.00  Jesienny turniej pi³ki no¿nej dla dzikich dru¿yn SP
i gimnazjów, stadion MOSiR
17.00  walne zebranie sparwozdawczo-wyborcze MLKS Czarni
Olecko, sala konferencyjna Ratusza
23 wrzenia (wtorek)
15.00  Jesienny turniej pi³ki no¿nej dla dzikich dru¿yn SP
i gimnazjów, stadion MOSiR
24 wrzenia (roda)
15.00  Jesienny turniej pi³ki no¿nej dla dzikich dru¿yn SP
i gimnazjów, stadion MOSiR
25 wrzenia (czwartek)
15.00  Jesienny turniej pi³ki no¿nej dla dzikich dru¿yn SP
i gimnazjów, stadion MOSiR
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC
26 wrzenia (pi¹tek)
15.00  Jesienny turniej pi³ki no¿nej dla dzikich dru¿yn SP
i gimnazjów, stadion MOSiR

OG£OSZENIE

Centrum Medyczne Zak³ad Opieki Zdrowotnej
Olmedica w Olecku sp. Z o.o. informuje o godzinach pracy szpitalnej pracowni RTG:
* poniedzia³ek-pi¹tek: 800-1800, dy¿ur stacjonarny 
realizacja zleceñ planowych (ze skierowaniem)
* poniedzia³ek-pi¹tek: 18 00-800 oraz wiêta i dni wolne
od pracy  dy¿ur pod telefonem  realizacja zleceñ
lekarskich pilnych (urazy, wypadki)
(L5415)

SALON OWIETLENIA
ul. Grunwaldzka 15

Zapraszamy:
poniedzia³ek-pi¹tek w godz. 10-18
sobota w godz. 10-14

(V31103)

Szanowni
Pañstwo

"
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Sz.P. Jaros³aw Bagieñski
Radny Rady Miejskiej w Olecku

W zwi¹zku z wyst¹pieniem Szanownego Pana na Sesji Rady
Miejskiej w Olecku w dniu 26 sierpnia 2008 roku, które zosta³o opublikowane w Tygodniku Oleckim nr 35(555), wyjaniam
co nastêpuje:
W swoim wyst¹pieniu na Sesji Rady Miejskiej przedstawi³
Pan swój jednostronny punkt widzenia wspó³pracy Powiatu z
samorz¹dem Gminy Olecko. Chcê podkreliæ, ¿e dotychczasowa wspó³praca naszego Powiatu z Gmin¹ Olecko, jak te¿ z
pozosta³ymi gminami na terenie Powiatu Oleckiego, uk³ada³a
siê bardzo dobrze.
Pan Radny przedstawi³ jakie kwoty zosta³y przekazane
Powiatowi Oleckiemu na realizacjê ró¿nych zadañ inwestycyjnych, a nie wspomnia³ nic o przekazanym maj¹tku (mieniu)
powiatu na rzecz Gminy Olecko  oprócz 16 ulic uzgodnionych przez Zarz¹d Powiatu z Burmistrzem Olecka.
Sprawê wspó³pracy miêdzy Gmin¹ Olecko a Powiatem Oleckim
nale¿y rozpatrywaæ w przedziale czasowym od 1.01.1999r. do
koñca I pó³rocza 2008r.
Prawd¹ jest, ¿e realizowalimy, obecnie realizujemy i planujemy realizowaæ wiele wa¿nych zadañ wspólnie, które s³u¿¹
ca³ej naszej spo³ecznoci. Powiat Olecki w zamian za udzielanie pomocy finansowej przez Gminê Olecko, przekaza³ mienie
znacznej wartoci na rzecz Gminy. Wspomnê choæby o przekazaniu nieruchomoci zabudowanej  Przychodni Rejonowej, czy nieruchomoci o pow. 0,7184ha nad jeziorem, pod
budowê amfiteatru. Na pewno wiadomym Panu Radnemu jest
za jak¹ kwotê zosta³a sprzedana ta nieruchomoæ, je¿eli nie,
przypomnê  to Gmina Olecko uzyska³a ze sprzeda¿y 1.739.365,00z³,
w tym ze sprzeda¿y pomieszczeñ przychodni przeciwgruliczej na wartoæ 145.887,00z³, która to suma mia³a byæ i powinna byæ zwrócona powiatowi na jej odtworzenie w starym
szpitalu.
Mam du¿e obiekcje, czy wymieniona ju¿ nieruchomoæ nad
Jeziorem Oleckie Wielkie bêdzie potrzebna na budowê amfiteatru, poniewa¿ w za³o¿eniach Pana Burmistrza jest budowa
hali widowiskowo-sportowej przy stadionie oraz przeniesienie koncertów i konkursów przystankowych ju¿ na posesjê
Placu Wolnoci, do ROK.
Je¿eli Pan Radny uwa¿a, ¿e Gmina Olecko tylko dofinansowuje Powiat, to w tym miejscu za³¹czam zestawienie wysokoci udzielonej pomocy pomiêdzy Gmin¹ Olecko a Powiatem
Oleckim w okresie od 01.01.1999r. do koñca I pó³rocza 2008r.
Dokumenty ród³owe na ten temat mo¿na znaleæ w Urzêdzie
Miejskim w Olecku oraz w Starostwie Powiatowym w Olecku,
w celu w³aciwej i obiektywnej oceny.
Nadmieniam, ¿e przy ul. Zana chodnik od ul. Kociuszki,
po stronie dzia³ek budowlanych niezabudowanych i te¿ nie
zakoñczonej budowy, zarasta chwastami z terenu tych dzia³ek. Chwasty s¹ takiej wielkoci, ¿e zas³aniaj¹ prawie ca³y chodnik.
Po drugiej stronie tej ulicy funkcjonuje równie¿ chodnik. Nie
negujê, ¿e jest to inwestycja potrzebna, ale czy w obecnej
chwili najpilniejsza?
Prawd¹ jest, ¿e prace inwestycyjne w szpitalu zosta³y zakoñczone i odby³ siê odbiór techniczny wykonanych prac od
wykonawcy, celem rozliczenia dofinansowania ze ZPORR i
Skarbu Pañstwa. Rozliczenie ze ZPORR i Skarbu Pañstwa nast¹pi³o ze skutkiem pozytywnym. Urz¹d Wojewódzki w Olsztynie, co jest bardzo wa¿ne, dokona³ szczegó³owej kontroli,
zakoñczonej rozliczeniem inwestycji i zosta³a przekazana ostatnia
transza dotacji Wojewody Warmiñsko-Mazurskiego na prefinansowanie wydatków ze ZPORR i Skarbu Pañstwa, która

wp³ynê³a 29.08.2008r.
Chcê Pana Radnego uspokoiæ i zapewniæ, ¿e oficjalne przekazanie do u¿ytku wykonanej inwestycji w szpitalu dla spó³ki
Olmedica odbêdzie siê w najbli¿szym czasie. Na to przekazanie bêd¹ zaproszeni przedstawiciele wszystkich samorz¹dów, którzy uczestniczyli w finansowaniu. Zarz¹d Powiatu w
Olecku wspó³pracuje dobrze z Rad¹ Powiatu i wystarczaj¹co
dobrze z Burmistrzem Olecka.
Spotkania Komisji samorz¹du gminy i powiatu mia³y ju¿
miejsce i nic nie stoi na przeszkodzie, aby Komisje Bud¿etu,
Finansów i Gospodarki spotka³y siê i przedyskutowa³y modernizacjê chodników i ulic w miecie, jak równie¿ inne potrzebne zadania inwestycyjne, uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci finansowe obu samorz¹dów.
Chcê równie¿ wskazaæ, ¿e wysokoæ finansowania gmin
w stosunku do powiatów jest ró¿na. Gminy posiadaj¹ wy¿szy
udzia³ w podatkach PIT - 34% i CIT - 6,71%, od powiatów
PIT -10,25% i CIT - 1,4%, tj. odpowiednio ponad 3 razy wiêcej
PIT i ok. 5 razy wiêcej CIT. Ponadto maj¹ podatki od nieruchomoci i rodków transportowych zarobkowych oraz op³aty miejscowej.
Jest rzecz¹ ci¹gle dyskusyjn¹, czy ze wzglêdu na podatki
drogami w miecie ma administrowaæ miasto czy powiat, któremu kilka lat temu  od 1.01.2004r.  zabrano subwencjê drogow¹, która wynosi³a oko³o l,8mln z³ rocznie. Wiêkszoæ ulic
w miecie, a szczególnie wymienione przez Pana, tj.: Sportowa, Zamostowa i odchodz¹ca od ul. Lipowej w stronê stacji
paliw, nie spe³nia wymogów drogi powiatowej.
Przyk³ad E³ku z przejêciem od powiatu wszystkich dróg
powiatowych w miecie za równowartoæ uczestniczenia w
pracach remontowych dróg w wysokoci l,5mln z³ w ci¹gu 3
lat (po 500 tys. z³ rocznie) wskazuje na mo¿liwoæ innych
rozwi¹zañ. Na pocz¹tku sierpnia 2008r. Starostwo Powiatowe
w Olecku z³o¿y³o 2 projekty drogowe do RPO (wiejski i miejski) na ogóln¹ wartoæ oko³o 13mln z³, z czego dofinansowanie powiatu  oko³o 2,9mln z³, Gminy Olecko  2,7mln z³ i
fundusz UE  7,3mln z³. Dofinansowuj¹c te projekty kwot¹
2,9mln z³otych wype³niamy prawie 2-krotnie wiêcej ni¿ zobowi¹zania Powiatu E³k w stosunku do tego miasta.
Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Komenda Powiatowa Policji s¹ jednostkami pañstwowymi i powinny byæ w ca³oci, a wiêc równie¿ w inwestycje i wyposa¿enie, finansowane z bud¿etu pañstwa. Maj¹c jednak na wzglêdzie
zwiêkszenie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego oraz bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego, obydwie te s³u¿by w Powiecie Oleckim s¹ dofinansowywane przez samorz¹dy: powiatowy i gminne dobrowolnie. Czyni to tak¿e wiêkszoæ samorz¹dów w Polsce.
Uprzejmie informujê, ¿e wycofany z u¿ytkowania sprzêt
ppo¿. z KPPSP w Olecku, jest jeszcze wykorzystywany w OSP
na terenie powiatu, w tym w przewa¿aj¹cej iloci na terenie
Miasta i Gminy Olecko.
Z wyrazami nale¿nego szacunku i powa¿ania
dr in¿. Stanis³aw Lucjan Ramotowski
Do wiadomoci:
1) adresat,
2) Przewodnicz¹cy Rady Powiatu w/m,
3) Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Olecku,
4) Burmistrz Olecka,
5) Redakcja Tygodnika Oleckiego,
6) Redakcja G³osu Olecka,
7) Cz³onkowie Zarz¹du Powiatu,
8) a/a.
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Komentarze i refleksje

Absurdy biurokracji

Dzisiejsza opozycja wytyka Sejmowi
lenistwo, brak prac legislacyjnych, brak
nowych ustaw. Z pewnoci¹ opracowanie i podjêcie niektórych ustaw jest potrzebne, a nawet pilne, np. pakiet ustaw
oko³ozdrowotnych lub dotycz¹cych emerytur pomostowych. To jedne z najtrudniejszych problemów do rozwi¹zania.
Wiedzia³ o tym by³y minister zdrowia prof.
Religa i swoje reformy rozk³ada³ na wiele lat, a przez 2 lata pisowskich rz¹dów
niewiele zdzia³a³. Od obecnej minister
wymaga siê cudów i to natychmiast.
Nie negujê koniecznoci wprowadzenia
nowych ustaw, ale miem twierdziæ, ¿e
nasze ¿ycie spo³eczne, gospodarcze i
polityczne zosta³o ju¿ dawno przeregulowane, a w g¹szczu przepisów i regulacji potrafi¹ siê poruszaæ tylko adwokaci, doradcy i biegli ksiêgowi. Zwyk³y
obywatel, pracownik, emeryt czy przedsiêbiorca nie jest w stanie znaæ i zrozumieæ wielu przepisów.
Du¿e firmy zatrudniaj¹ doradców,
bieg³ych w swoich najczêciej doæ w¹skich specjalnociach. Ma³y przedsiêbiorca
zdany jest na siebie i tzw. ¯yczliwoæ
ró¿nych urzêdników  ¿yczliwoæ czêsto niebezinteresown¹, ale to ju¿ temat
do innej bajki.
S¹dowe motto mówi, ¿e nieznajomoæ
przepisów nie zwalnia od stosowania prawa i odpowiedzialnoci. Prawo jest potrzebne, ale musi byæ jasne, proste i zrozumia³e dla przeciêtnego Kowalskiego.
Z rzewnoci¹ wspominam pierwsze
lata budowy demokracji i wolnego rynku w Polsce, kiedy kodeksy by³y du¿o
cieñsze, a podstawowym mottem by³o
Wszystko co nie jest zakazane jest prawnie dozwolone, czy jako podobnie. Póniej zaczêto mno¿yæ rozmaite zakazy i

 nie tylko polityczne
Grzegorz Kudrzycki

nakazy, wprowadzaæ koncesje, zezwolenia i pozwolenia, a pracowitoæ Sejmu
mierzono iloci¹ podjêtych ustaw w ci¹gu roku. I tak przez kilkanacie lat takiej
twórczoci doszlimy do absurdów biurokracji.
Niedawno jedna z e³ckich hurtowni
alkoholowych za¿¹da³a urzêdowego zawiadczenia o op³aceniu tzw. haraczu za
zezwolenia na detaliczn¹ sprzeda¿ alkoholi. Wczeniej wystarcza³ bankowy
dowód wp³aty, a obecnie specjalny urzêdnik miejski musi taki dowód obejrzeæ,
sprawdziæ, po czym wyci¹ga odpowiedni formularz, wypisuje zawiadczenie i
przystawia 3 (trzy!) wa¿ne piecz¹tki. Ale
nie tak od rêki, mimo, ¿e sprawa wygl¹da na prost¹. Obywatel musi napisaæ
podanie do urzêdu, zarejestrowaæ je w
kancelarii urzêdu i op³aciæ kwotê 17 z³ w
kasie tego urzêdu. Jeli tego dope³ni, to
ju¿ nastêpnego dnia mo¿e zg³osiæ siê po
wymagane zawiadczenie.
Najpierw próbowa³em z pracownikiem
hurtowni negocjowaæ, póniej chcia³em
ju¿ go wys³aæ do wszystkich diab³ów
t³umacz¹c absurdalnoæ nowych przepisów, którymi siê podpiera³, ale kiedy zagrozi³
mi wstrzymaniem dostaw, musia³em ulec.
By³o mi go nawet ¿al, bo te¿ wiedzia³, ¿e
to jest absurd, ale mu nakaza³o szefostwo w³asne i nadzór zewnêtrzny w postaci ró¿nego rodzaju kontrolerów, których zadaniem jest w³anie sprawdzanie
posiadania odpowiednich papierków z
odpowiednimi piecz¹tkami.
Jeden gniecie drugiego i tak oporna
materia zwyciê¿a rozs¹dek.
Pamiêtam jak kilkanacie lat temu
wprowadzono owiadczenia obywatelskie
 zamiast urzêdowych zawiadczeñ wystarczy³ podpis z³o¿ony w obecnoci
urzêdnika. Pewnie dotyczy³o to tylko
spraw ni¿szej rangi, ale zawsze to by³o

co. Dzisiaj praktyka owiadczeñ obywatelskich umar³a, a ka¿de zawiadczenie urzêdowe kosztuje i pewnie w tym
jest pies pogrzebany. ¯aden urzêdnik nie
pisze i nie stempluje za darmo, a czym
wa¿niejszy stempel i wa¿niejszy urzêdnik, to i taksa wzrasta. Ja nazywam to
zinstytucjonalizowan¹ korupcj¹.
Przyk³ad kolejnego absurdu. Czy da
siê racjonalnie wyt³umaczyæ po co s¹
trzy numery identyfikacyjne: PESEL, NIP,
REGON  kiedy wystarczy³by sam numer PESEL, który jest niepowtarzalny i
wystarczaj¹co identyfikuje obywateli
Polski.
Swego czasu wicepremier Balcerowicz
próbowa³ upraszczaæ rozliczenia obywatela
z pañstwowym fiskusem, ale niewiele z
tego wysz³o. Dzisiaj pracuje komisja pos³a
Palikota, ale wyniki jej pracy s¹ jak dot¹d niewielkie, a opór materii przeogromny.
¯yczy³bym sobie i wszystkim, aby nasz
Sejm zamiast mno¿yæ regulacje prawne,
zrobi³ przegl¹d tego co jest zbêdne i absurdalne przepisy wykreli³, a racjonalne
mia³ wolê przestrzegaæ i egzekwowaæ.

Sprz¹tanie
wiata w Olecku
19 wrzenia br. dzieci i m³odzie¿ z gminnych placówek owiatowych po raz kolejny wezm¹ udzia³ w akcji Sprz¹tanie
wiata.
Ponad 660 osób uporz¹dkuje tereny
lene oraz wsie: G¹ski, Judziki, Babki Oleckie, Kijewo. Dowóz dzieci, worki, rêkawice, odbiór zebranych mieci zapewnia
Urz¹d Miejski w Olecku, za Nadlenictwo Olecko za pomoc w sprz¹taniu lasów zorganizuje dla dzieci i m³odzie¿y
ognisko.

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V50904)

PROMOCJA

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

 panele pod³ogowe I gatunek
 15,50 z³ za 1 m

2

(V31203)

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22

 du¿y wybór owietlenia
Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Przytorowa 19, tel. (087) 566 72 98
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(20)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

Bayandzag, Mongolia, 18.07.2007 r. Od dinozaurów po myszoskoczki S³oñce wsta³o o godz. 8.15 tzn. ja, Nara (moje nowe imiê). 75 mln lat, wystêpuj¹ zazwyczaj jako pojedyncze izolowane
Ciep³o. Odrobin¹ wody mineralnej umy³em zêby i twarz. Po
skromnym niadaniu pojechalimy do wioski Bu³gan. Trochê
tu sklepików (cukier, ogórki w s³oiku, cukierki i przyprawy 
polskie), szko³a, stacja benzynowa, punkt medyczny i trzy
ulice z wysokimi drewnianymi p³otami. Zatankowalimy. Erka
zrobi³a niewielkie zakupy.

koci i zêby w osadach rzecznych. W osadach piaszczystych
i py³owych pojawiaj¹ siê gniazda ze szkieletami dinozaurów
pogrzebanych ¿ywcem w czasie wysiadywania jaj. Czêæ dinozaurów zginê³a wskutek utoniêcia, zaskoczonych nag³ym i
krótkotrwa³ym przep³ywem w korytach rzek okresowych.
W Mongolii ¿y³y tak¿e podobne do strusia ornitomimozaury. Prawdziwym olbrzymem by³ Deinocheir. Znaleziono tylko
Pas¹ce siê baktriany.

W Bu³gan.
40 km za Bu³gan znajduj¹ siê tzw. Czerwone Klify - Bayandzag. Pojechalimy tam. Ciekawe wielokszta³tne formy terenu, przypominaj¹ce ruiny staro¿ytnego miasta. Urwiska i w¹wozy. Czerwone piaskowce robi¹ wra¿enie! To jedno z trzech
miejsc na wiecie gdzie znaleziono najwiêcej koci, szkieletów i jaj dinozaurów. Pustynia Gobi kryje najwiêksze cmentarzysko dinozaurów na Ziemi. Jej piaski ukazuj¹ bardzo z³o¿ony zespó³ pónokredowych gadów. Od niewielkich  metrowych po trzydziestometrowe kolosy, rolino¿erne i miêso¿erne, osobniki m³odociane i doros³e, pancerne i rogate.
Do unikalnych znalezisk nale¿¹ po³¹czone szkielety draBu³gan. Tabliczka na p³ocie
z nazw¹ ulicy.

jego rêce, które mia³y d³ugoæ 2,5 metra.
Erka pojecha³a UAZ-em do jurty, kilka km od klifów.
Rêk¹ wskaza³a tylko kierunek, w którym mamy iæ, by dojæ
do jurty, miejsca naszego obozowiska. By³y cztery skupiska
jurt, w tym jedno jako zajazd turystyczny. My wolelimy zamieszkaæ w prawdziwej jurcie, wiêc Erka pojecha³a dogadywaæ siê z gospodarzami. Soren i Tomek poszli razem, a ja sam.
Po drodze opala³em siê i fotografowa³em wielb³¹dy. Widzia³em studniê na pustyni  zwierzêta przy wodopoju maj¹ pierwszeñstwo przed ludmi i koryta wyschniêtych rzek.
Uda³o mi siê odnaleæ jurtê. Byli ju¿ w niej Soren, Tomek, kierowca i Erka. W rodku typowe wyposa¿enie. Jest
nawet telewizor i pralka automatyczna  nigdy nie u¿ywana,
bo nie da³oby siê jej uruchomiæ; trzeba mieæ wodê i wiêksz¹
moc pr¹du, bo ta z baterii s³onecznej nie wystarczy. Doko³a
wzgórza i pagórki, odchody zwierz¹t, stada owiec i kóz. Tomek zaj¹³ ³ó¿ko, Soren materac, a dla mnie zosta³o tylko miejsce na go³ej ziemi, przykrytej dywanem. W pewnej chwili co
zaszemra³o i przebieg³o tu¿ przy jurcie. By³y otwarte drzwi,

pie¿nika i ofiary, które zosta³y ¿ywcem pogrzebane w trakcie
walki. Równie¿ unikalne s¹ znaleziska gniazd z jajami czy tropy gadów.
Szcz¹tki kostne znajdowane na Pustyni Gobi, licz¹ce oko³o
Czerwone Klify.

Studnia na pustyni.

%
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Stojê przy swoim domu.

KLASA bez przemocy

(V53003)

 ogólnopolska kampania przeciwdzia³ania przemocy rówieniczej

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

WYPRZEDA¯ KABIN
P RY S Z N I C O O W Y C H
Kolektory s³oneczne,

przydomowe oczyszczalnie cieków
STOWARZYSZENIE RODZICÓW OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH I OSÓB WSPIERAJ¥CYCH PRZY
WARSZTACIE TERAPII ZAJÊCIOWEJ W OLECKU
ZAPRASZA OD PONIEDZIA£KU DO CZWARTKU
Chêtne osoby niepe³nosprawne (od 16 roku ¿ycia) do
wziêcia udzia³u w popo³udniowych warsztatach: stolarskich,
krawieckich, ceramicznych, gastronomicznych, informatycznych,
tkackich.
Wszystkie osoby mog¹ skorzystaæ z poradnictwa prawno-administracyjnego (wtorek, czwartek 15:30-17:30), rehabilitacji ruchowej. Warsztaty i poradnictwo trwaj¹ od 1.08.2008r.
do 31.12.2008 r.
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(087) 520 49 45, 0-665-587-611.

(V47505)

Kampania zosta³a zainspirowana filmem Nasza klasa i oparta
o projekcje filmu.
Uczniowie z Olecka mieli mo¿liwoæ uczestniczyc w kampanii jako pierwsi. Szko³¹ uczestnicz¹c¹ w projekcie jest Zespó³ Szkó³ Technicznych w Olecku (5 klas).
M³odzie¿ wziê³a udzia³ w premierowym pokazie filmu Nasza klasa w dniu 8 wrzenia o godz. 12.00 w kinie Mazur w
Olecku.
Nastêpnego dnia rozpoczê³y siê dwudniowe warsztaty
psychologiczne dla uczniów. Warsztaty odbywa³y siê na terenie szko³y. Zajêcia prowadzone by³y przez psychologów 
trenerów z Fundacji Rozwoju Umiejêtnoci Psychospo³ecznych
MANZANA.
W pi¹tek, 19 wrzenia o godz. 16.00 odbêdzie siê kolejny
pokaz filmu dla nauczycieli i pracowników Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku oraz dla rodziców i opiekunów uczniów
bior¹cych udzia³ w projekcie. Po projekcji od godz. 17.45 odbêdzie siê edukacyjne spotkanie dla rodziców m³odzie¿y bior¹cej udzia³ w warsztatach dotycz¹ce przemocy rówieniczej.
Równie¿ nauczyciele wezm¹ udzia³ w warsztatach z zakresu przeciwdzia³ania przemocy wród m³odzie¿y, które odbêd¹
siê w dniach 20-21.09.2008 r. (sobota, niedziela).
Mieszkañcy Olecka bêd¹ mieli mo¿liwoæ zobaczenia filmu
w kinie Mazur w dniach: 20 i 21 wrzenia o godz. 17:00 i
19:00.
O szczegó³ach projektiu mo¿na dowiedzieæ siê wiêcej na
stronie internetowej www.manzana.org.pl

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy

Projekt wspó³finansowany jest przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo³ecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

(V56301)

W jurcie.
wiêc uda³o mi siê zobaczyæ to co, co do nas zawita³o. Myla³em, ¿e to szczur, ale okaza³o siê, ¿e by³ to myszoskoczek
mongolski. Nie pomyli³em siê za bardzo, poniewa¿ mówi siê o
nich szczury pustyni. Skacz¹ podobnie jak kangury, tylko,
¿e s¹ malutkie. Doros³y osobnik ma oko³o 20 cm d³ugoci.
Myszoskoczki maj¹ krótkie przednie koñczyny i wyd³u¿one
tylne ³apy, dziêki którym mog¹ poruszaæ siê zarówno skokami, jak i biegiem.
Myszoskoczki mongolskie podobnie jak chomiki ¿yj¹ w
norach, z dala od wody. Ich po¿ywieniem s¹ roliny i nasiona. Maj¹ ow³osiony ogon w przeciwieñstwie do myszy i szczurów.
¯yj¹ w du¿ych norach, rozci¹gaj¹cych siê na oko³o pó³ metra
g³êbokoci i bêd¹cych systemem lepych korytarzy przeznaczonych na gniazdo lub sk³adowanie po¿ywienia.

Wokó³ jurty na wysokoci kilkunastu centymetrów by³
podniesiony woj³ok, dlatego Soren w obawie, ¿e myszoskoczki
wejd¹ do rodka, szybko go opuci³.
Ogl¹da³em piêkny zachód s³oñca i spacerowa³em po
wzgórzach. Wieczorem w jurcie by³o widno, bo w³¹czylimy
generator pr¹du. Erka uczy³a nas graæ w karty, po mongolsku. Nie poj¹³em.
C.d.n.

&
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Cztery pañstwa
w 4 dni

Niemo¿liwe? A jednak! Uda³o siê
to zrealizowaæ pracownikom ZSLiZ w
Olecku. Od 17 do 20 lipca zwiedzalimy
wschodni¹ Europê. Pomys³odawc¹ wycieczki by³a pani dyrektor, Beata Stypu³kowska. Zaproponowa³a dofinansowanie z funduszu socjalnego.
W czwartek o 5 rano miny mielimy
nietêgie ze wzglêdu na pogodê. Pada³o. Przerazi³a nas perspektywa ogl¹dania piêknych miejsc spod parasoli. Podjêlimy wiêc kolektywnie uchwa³ê rady
pedagogicznej, ¿e w czasie wycieczki
bêdzie piêkna pogoda, a wszystkich pracowników obowi¹zuje dobry humor. Nasza
uchwa³a mia³a moc prawn¹, gdy¿ w czasie
zwiedzania towarzyszy³o nam s³oneczko. W deszczu po¿egnalimy Polskê i w
deszczu j¹ powitalimy.
Najpierw pobyt na Litwie i s³ynna
Góra Krzy¿y ko³o Szawli. Tysi¹ce krzy¿y  du¿ych, ma³ych, drewnianych, metalowych, ozdobnych, prostych  wiadcz¹cych o katolicyzmie ludzi z ró¿nych
krajów, o odwadze manifestowania swojej
religijnoci. Nie jest to skansen, to miejsce ¿yje i spe³nia wa¿ne funkcje dzisiaj.
Przygl¹dalimy siê ludziom stawiaj¹cym
krzy¿yki w ró¿nych intencjach, m³odym
parom, które dzieñ lubu uwietniaj¹ chwil¹
w tym miejscu. Odnalelimy wiele zna-

ków bytnoci Polaków.
Chwila zadumy i w drogê na £otwê do Rygi. Na ryskiej starówce czeka³a ju¿ na nas pani przewodnik. Ciekawie opowiada³a o przesz³oci miasta i
pokaza³a najbardziej charakterystyczne
miejsca  Zamek Ryski, Sejm, Parlament,
Mury Obronne, Plac Domski Trudno
wszystko zapamiêtaæ, dlatego robilimy
du¿o, du¿o zdjêæ. Na pewno zapamiêtamy, np. piêknie odnowiony Dom Czarnog³owych, Dom pod Kotami, mieszczañskie kamieniczki Trzej Bracia i ekscytuj¹cy wjazd szklan¹ wind¹ na ostatnie
piêtro hotelu £otwa, aby podziwiaæ

panoramê miasta. Ryga bêdzie siê nam
kojarzy³a te¿, a mo¿e zw³aszcza, z secesyjnymi budynkami. Na elewacjach kamienic mo¿na podziwiaæ ornamenty rolinne, zwierzêce, postaci lwów, sfinksów, maski, bardzo wymylne i precyzyjnie wykonane balustrady, balkony,
ozdobne gzymsy...
Spacer po ryskich uliczkach to by³a
prawdziwa lekcja  powtórzylimy wiadomoci o ró¿nych stylach architektonicznych  od gotyku, poprzez styl barokowy, klasycystyczny a¿ po secesyjny. Uleglimy te¿ zapewnieniom pani
przewodnik o niezwyk³ej mocy rzeby
przedstawiaj¹cej s³ynnych muzykantów
z Bremy i po kolei g³askalimy na szczêcie os³a. Po strawie duchowej co dla
cia³a  obiadokolacja w ciekawym i charakterystycznym miejscu  Lido.
Dzieñ drugi. Pod¹¿amy do nastêpnego pañstwa  Estonii. Przed zwiedzaniem Tallina orzewiaj¹cy spacer nad
morzem. Zdobycze  piêkne kamyki i muszelki zabralimy, ale jedna osoba zostawi³a sweter. Zastanawialimy siê, czy
s¹ szanse, aby nikt go nie przygarn¹³.
Dwa dni póniej sprawdzilimy to  sweter
by³.
Stare miasto w Tallinie jest bardzo
nastrojowe  redniowieczne mury, krête w¹skie uliczki, mnóstwo kafejek zachêcaj¹cych do odpoczynku. Po miecie
oprowadza³a nas para m³odych ludzi 
Polak z ¿on¹, Estonk¹. Ubrani w stroje
krakowskie (jak przysta³o na cz³onków
zespo³u ludowego ) wzbudzali powszechn¹
ciekawoæ i dziêki nim my równie¿ bê-

'
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dziemy na fotkach wielu turystów, zw³aszcza japoñskich. Tablica upamiêtniaj¹ca
przedarcie siê ORP Orze³ do Anglii
przypomnia³a nam skomplikowane losy
naszych przodków.
Trzeciego dnia przep³ynêlimy morze  oczywicie promem, na którym mimo
lekkiego ko³ysania zjedlimy niadanie,
wypilimy kawê, aby z zapa³em poznaæ
nowe miasto  Helsinki. Przewodnik, Fin
niele mówi¹cy po polsku, zafundowa³ nam d³ugi spacer po stolicy Finlandii, przejazd tramwajem i autobusem
miejskim, aby wtajemniczyæ w regu³y obowi¹zuj¹ce w tym pañstwie. Do komunikacji wsiada siê przednimi drzwiami, inne
s³u¿¹ do wysiadania. Finowie s¹ narodem bardzo zdyscyplinowanym. Jak zachowaliby siê Polacy? Odpowied chyba znamy.
Serce Helsinek to otoczony klasycystycznymi budynkami Plac Senacki i
góruj¹ca nad nim katedra luterañska, której
bia³e kopu³y widoczne s¹ niemal z ka¿dej czêci miasta. Na monumentalnych
schodach, patrz¹c na pomnik Cara Aleksandra II, cenionego przez Finów, zrobilimy pami¹tkowe zdjêcie.
Mi³o bêdziemy wspominaæ wizytê na
jednej z wysp nale¿¹cych do Helsinek.
Soumenlinna wpisana zosta³a na Listê
wiatowego Dziedzictwa UNESCO. Utraci³a
znaczenie militarne, traktowana jest jako
zabytek historyczny, ale i miejsce odpoczynku Finów, którzy doceniaj¹ spokój, piêkne krajobrazy i atmosferê przesz³oci. Na terenie tego nietypowego

Fot. Renata Narewska i Agnieszka Kondracka
muzeum urz¹dzaj¹ pikniki, graj¹ w pi³kê,
k¹pi¹ siê w morzu. Zaskoczeni bylimy
te¿, gdy nikt nie sprawdza³ biletów na
promie. Okaza³o siê, ze nie ma takiej potrzeby. Finowie to bardzo uczciwi obywatele.
Samodzielny spacer po miecie uwiadomi³ nam, ¿e trawniki s³u¿¹ w³anie do
odpoczynku. Przy³¹czylimy siê do Finów i siedz¹c na zielonej murawie, podziwialimy wystêpy m³odych artystów.
Krótka wizytacja Helsinek zosta³a zakoñczona, wrócilimy do Tallina.
Czwartego dnia czeka³a nas d³uga

podró¿ w kierunku Polski. Po drodze jednak, dziêki pobytowi w pa³acu w Rundale, przenielimy siê w magiczny wiat
baroku. Przechadzalimy siê po apartamentach ksiêcia, zagl¹dalimy do buduaru ksiê¿nej. Podziwialimy stylowe meble, kryszta³owe ¿yrandole, finezyjne ozdoby na cianach i sufitach. A spacer po
ogrodzie w stylu francuskim wród m³odych ludzi w stylizowanych barokowych
strojach wprawi³ nas we wspania³y nastrój i niestraszna by³a ju¿ kilkugodzinna podró¿ do kraju.
Dokoñczenie na s. 10.
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Cztery pañstwa
w 4 dni

(dokoñczenie ze s. 9)
Przekraczalimy granice, ale trudno
by³o to zauwa¿yæ. ¯adnych szlabanów,
sprawdzania paszportów Fajnie (jak
powiedzieliby nasi uczniowie), ¿e nale¿ymy do UE.
Ws³uchiwalimy siê w inne jêzyki i z
portfeli wyci¹galimy coraz inn¹ walutê: lity, ³aty, korony, euro. Litwa, £otwa, Estonia, Finlandia  to bardzo ciekawe kraje, z piêknymi miejscami, zabytkami, lepszymi drogami, hotelami o wysokim standardzie i po³o¿one niedaleko Polski.
Warto poznawaæ ich kulturê i obyczaje.
Renata Narewska

Burmistrz Olecka og³asza konkurs
na opracowanie projektu graficznego
z okazji obchodów
450-rocznicy za³o¿enia Olecka
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223
poz. 1655 z pón. zm.).
Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu graficznego z okazji
obchodów 450-rocznicy za³o¿enia Olecka.
Logo ma byæ symbolem graficznym
promuj¹cym 450-t¹ rocznicê lokacji miasta.
Poza symbolem graficznym w logu nale¿y umieciæ napis: 450 lat Olecka.
Projekty logo zwi¹zane z obchodami
450-lecia za³o¿enia Olecka maj¹ byæ dostarczone w postaci kolorowego wydruku
na papierze (format A4, rozdzielczoæ 300
dpi) i w wersji elektronicznej (plik w
formacie *.tif w modelu barw CMYK, jako
plik o wymiarach 20cmx 30cm o rozdzielczoci 300 dpi oraz w pliku w postaci
grafiki wektorowej *cdr (wersja 9).
Autor zwyciêskiego projektu otrzyma wynagrodzenie w wysokoci 2000 z³
brutto.
Po wyborze zwyciêskiego projektu
Autor dostarczy, w terminie 7 dni od
podpisania umowy opis logo (forma elektroniczna, wydruk i plik z logo w postaci grafiki wektorowej *.cdr wersja 9 )
zawieraj¹cy:
- zasady pozycjonowania symbolu na
drukach firmowych (akcent  roz³o¿enie na drukach firmowych, folderach,
papierze firmowym, ulotkach, kopertach, slajdach  z przyk³adami),
- formy symbolu przeznaczone do stosowania w systemie oznaczeñ urbanistycznych i architektonicznych,

- kolorystykê logo (okrelona w trybach
koloru RGB, CMYK i w systemie Pantone),
- logotyp znaku w wersji podstawowej,
- logo w kontrze (czarno-bia³e),
- forma podstawowa (symetryczna, pozytywowa),
- forma asymetryczna (negatywowa),
- pola podstawowe,
- pola ochronne
- typografia dla nazwy,
Termin dostarczenia przedmiotu konkursu do Urzêdu Miejskiego, Plac Wolnoci 3, 19-400 Olecko  15 padzier-

nika 2008r. (decyduje data wp³ywu projektu do Urzêdu Miejskiego w Olecku a
nie data stempla pocztowego).
Projekty przesy³ane mailem nie bêd¹
rozpatrywane.
Wyboru projektu dokona Burmistrz
Wac³aw Olszewski.
Termin rozstrzygniêcia konkursu  30
padziernika 2008r.
Autorzy projektów bior¹cych udzia³
w konkursie godz¹ siê automatycznie na
podpisanie umowy, której projekt jest
za³¹cznikiem niniejszego konkursu.
Uwaga!
Burmistrz zastrzega sobie prawo anulowania konkursu bez podania przyczyny.
W razie pytañ i w¹tpliwoci proszê
o kontakt z pracownikiem tut. urzêdu 
insp. Alicj¹ Mieszuk, tel.+87 520 19 50.
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Kowale Oleckie
Olecko
wiêtajno
Wieliczki

Nr 7/2008

WITAJCIE W SZKO£ACH  ju¿ pierwsze dni mamy za sob¹
No i po wakacjach. S³oñce, pla¿a,
jezioro, las, wypoczynek i najpiêkniejsze prze¿ycia ju¿ poza nami. Rozpoczynamy nowy rok szkolny. Zarówno wród
uczniów jak i nauczycieli s¹ tacy, którzy
rozpoczynaj¹ go po raz pierwszy. I to
w³anie ich witamy szczególnie serdecznie.
Wszystkich nas rozpiera powakacyjna
energia, któr¹ chcemy wy³adowaæ. Pamiêtajmy jednak, ¿e szko³a to placówka,
w której obowi¹zuj¹ konkretne regu³y i
przepisy ustanowione przecie¿ dla naszego wspólnego dobra i bezpieczeñstwa.
Pilnujmy zachowania swojego i swoich
kolegów. Niech ka¿da nasza szko³a bêdzie miejscem przyjaznym dla ucznia i
pedagoga.
Drodzy nauczyciele. Dla Was 1 wrzenia oznacza pocz¹tek ciê¿kiego, pe³nego pracy roku. ¯yczymy Wam, by wspó³praca z uczniami, dyrekcj¹ oraz Powiatem uk³ada³a siê jak najlepiej, abycie
osi¹gali sukcesy na polu zawodowym 
bo Wasze sukcesy to te¿ sukcesy uczniów.
Pamiêtajcie jednak, ¿e uczeñ to te¿ cz³owiek i wiele ró¿nych niesprzyjaj¹cych okolicznoci sprawia, ¿e czasem nie jest przygotowany tak dobrze jak zwykle, nie odrobi

zadania, jednak przy odrobinie wyrozumia³oci i uczniowskiej chêci do nauki,
ten nowy rok szkolny na pewno bêdzie
dla nas wszystkich udany.
Wierzymy, ¿e rozpoczynaj¹cy siê nowy
rok szkolny bêdzie jeszcze lepszy od
poprzedniego  pe³en fascynuj¹cych za-

Zdolny Uczniu  masz szanse
na otrzymanie stypendium

Wydzia³ Edukacji informuje, ¿e w dniu 8 wrzenia br. rozpocz¹³ siê nabór wniosków w ramach projektu Program stypendialny szans¹ na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i
Mazur, który ma na celu wspieranie rozwoju edukacyjnego
uzdolnionej m³odzie¿y (w szczególnoci w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych) ucz¹cych siê
w gimnazjach i szko³ach ponadgimnazjalnych dzia³aj¹cych na
terenie województwa warmiñsko-mazurskiego, z wy³¹czeniem
szkó³ dla doros³ych. Wysokoæ stypendium to maksymalnie
340z³ miesiêcznie przyznawane na dany rok szkolny.
Stypendia mog¹ byæ przeznaczone na:
- zakup sprzêtu komputerowego, podzespo³ów, akcesoriów i
programów komputerowych;
- op³acenie kursów, zajêæ pozalekcyjnych i pozaszkolnych (w
tym koszty dojazdu, op³aty egzaminacyjne, op³aty za certyfikaty);
- zakup literatury zwi¹zanej z realizacj¹ programu;
- op³aty za dostêp do Internetu,
- inne wydatki ³¹cz¹ce siê z rozwojem naukowym stypendysty, przyczyniaj¹ce siê do realizacji indywidualnego programu edukacyjnego.

gadek i niespodzianek jakie niesie wiedza oraz satysfakcji, jak¹ daje dobrze
wykonana praca.
Z najlepszymi ¿yczeniami
Starosta Olecki
oraz pracownicy Wydzia³u
Edukacji

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla
uczniów szczególnie uzdolnionych, zamieszczony jest na stronie
http://www.efs.warmia.mazury.pl; Wnioski o przyznanie stypendium wraz z za³¹cznikami mo¿na sk³adaæ osobicie, kurierem lub poczt¹ do 3 padziernika br. Dodatkowe informacje:
Departament Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Urz¹d Marsza³kowski w Olsztynie - II piêtro, pokój 308, tel. 089/521-9727, e-mail: l.groblewski@warmia.mazury.pl i j.zaleska@warmia.mazury.pl
U. Nejfert

OG£OSZENIE

Uprzejmie informujê, i¿ zosta³ za³o¿ony Klub Radnych Rady
Powiatu w Olecku w nastêpuj¹cym sk³adzie:
Przewodnicz¹cy Klubu Radnych  Andrzej Edmund Steckiewicz.
Cz³onkowie: Dariusz Andruczyk, Jaros³aw Kuczyñski,
Janusz Hendzel oraz Krzysztof Locman.
Przewodnicz¹cy Klubu Radnych informuje, ¿e w dniach
planowanych posiedzeñ Sesji Rady Powiatu w Olecku przedstawiciele Klubu bêd¹ pe³niæ dy¿ury w godz. 1300-1400 w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Olecku  pokój nr 28.
E. Buty³kin
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Wydzia³ Edukacji wspólnie z przedstawicielami szkó³ ponadgimnazjalnych z
naszego powiatu przygotowa³ i z³o¿y³ 3
projekty do programu Kapita³ Ludzki Poddzia³anie 9.2 - Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego.
Wyst¹pilimy do Urzêdu Marsza³kowskiego w Olsztynie o dofinansowanie w
wysokoci 87,25% ró¿nych form zajêæ
pozalekcyjnych, pozaszkolnych i sta¿ów
zawodowych dla m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³
Technicznych, Zespo³u Szkó³ Licealnych
i Zawodowych oraz Orodka Szkolno-Wy-

chowawczego dla Dzieci G³uchych w Olecku.
Pierwszy projekt pn. DRUGI JÊZYK
TO PIERWSZORZÊDNA SPRAWA!
zak³ada dodatkowe zajêcia pozalekcyjne
z j. angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego
i francuskiego w ZSLiZ, ZST i OS-W. Dziêki
nim uczniowie zostan¹ dobrze przygotowani do matury i do podjêcia dalszej nauki na obranym kierunku studiów.
Kolejny projekt pn. JESTEMY PRZYSZ£OCI¥ LOKALNEGO RYNKU PRACY bêdzie realizowany w ZST. Dziêki
niemu uczniowie nadrobi¹ zaleg³oci,
poznaj¹ lokalny rynek pracy, specyfikê
zawodu i sposoby aktywnego poszukiwania pracy.
Trzeci projekt pn. WEJDMY PEWNYM KROKIEM W ZAWODOW¥

PRZYSZ£OÆ jest skierowany do
uczniów hotelarstwa i gastronomii z ZSLiZ.
Zak³ada ró¿norodne formy zajêæ pozalekcyjnych, pozaszkolnych, wycieczek i praktyk
u przedsiêbiorców. Dziêki realizacji projektu uczniowie zostan¹ lepiej przygotowani do egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe, aktywnego udzia³u w
¿yciu publicznym i zawodowym.
Pod koniec roku powinno siê wyjaniæ, czy projekty przejd¹ ocenê formaln¹ i merytoryczn¹.
H. Bogdañska

WYDZIA£
KOMUNIKACJI
I TRANSPORTU

Naczelnikiem Wydzia³u jest Waldemar Adam Mnich (tel. 087/520-22-94 wew.
38). Wydzia³ mieci siê na I piêtrze budynku Starostwa w pokojach: 6  Naczelnik, 8  Wydawanie praw jazdy (tel.
wew. 38), 18  Rejestracja pojazdów, wydawanie licencji i zezwoleñ na krajowy
transport drogowy (tel. wew. 36 i 37).
W Wydziale pracuje 5 osób.

Do g³ównych zadañ Wydzia³u
nale¿y:

- rejestracja pojazdów, tj. wydawanie
pozwoleñ czasowych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych;
- wydawanie krajowych oraz miêdzynarodowych praw jazdy;
- wydawanie decyzji o cofniêciu lub przywróceniu kierowcy uprawnienia do
kierowania pojazdem;
- wpisywanie w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdów adnotacji: GAZ,
HAK, VAT itp.;
- zwracanie dowodów rejestracyjnych
zatrzymanych przez policjê i inne s³u¿by;
- wyrejestrowywanie pojazdów z powodu: kasacji, kradzie¿y, odnotowanie

Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Olecku
zg³oszeñ o sprzeda¿y pojazdów;
- wydawanie licencji na wykonywanie
krajowego transportu drogowego rzeczy
lub osób;
- wydawanie zawiadczeñ na przewozy
na potrzeby w³asne w krajowym transporcie drogowym rzeczy lub osób;
- dokonywanie wpisu do rejestru dzia³alnoci regulowanej: stacji kontroli
pojazdów, orodków szkolenia kierowców;

Urz¹d czynny w poniedzia³ki od godz. 8.00 do godz. 16.00, w pozosta³e dni tygodnia w godzinach, od 7.30 do 15.30. Interesantów ceni¹cych
sobie wygodê zachêcamy do kontaktowania siê z naszym Urzêdem poprzez Internet.

- prowadzenie ewidencji uprawnionych
diagnostów oraz instruktorów jazdy;
- zatwierdzanie projektów organizacji
ruchu.
Wydzia³ dzia³a bardzo prê¿nie  w
2007 r. zamówi³ 3557 dowodów rejestracyjnych oraz 1131 praw jazdy w Polskiej
Wytwórni Papierów Wartociowych S.A.
w Warszawie.
T. Bartnik
SZUKAJ NAS W BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Olecku oraz
jednostek podleg³ych Starostwu znajduje
siê na stronie podmiotowej BIP pod
adresem: www.spolecko.bip.doc.pl

STAROSTWO POWIATOWE w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
Tel.: centrala (087) 520-21-47, 520-22-94, 520-24-75, fax (087) 520-32-19
e-mail: promocja@powiat.olecko.pl; www.powiat.olecko.pl, www.spolecko.bip.doc.pl

!
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T³umaczenie z niemieckiego dziêki staraniom Ko³a Mi³oników Ziemi Oleckiej
dzia³aj¹cego przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Przypisani Pó³nocy. Przedruki  za zgod¹ Ko³a.

Szko³y wiejskie w powiecie Olecko/
Prusy Wschodnie i ich nauczyciele (c.d.)
Dla rozweselenia trzeba przypomnieæ o pewnym zabawnym wydarzeniu: pokój do pracy w mieszkaniu nauczyciela
s³u¿y³ panu Müllerowi jako salonik i pokój do spania. Kiedy
siê pewnego razu u³o¿y³ do snu, zapomnia³ przedtem zgasiæ
lampê olejow¹. Nastêpnego ranka, po d³ugim i spokojnym
nie, Müller wsta³ i ujrza³ w ca³ym pokoju cienk¹ warstwê
sadzy. Nie zauwa¿y³ delikatnego tlenia siê lampy. Czy to przeoczenie by³o wynikiem przemêczenia, braku dowiadczenia w
obs³udze lamp naftowych czy jak¹ inn¹ okolicznoci¹, pozostaje do dnia dzisiejszego niewyjanione.
1 maja 1935 roku zastêpstwo przej¹³ kandydat na urz¹d
szkolny H. Loskill z Oberhausen, a¿ do czasu, kiedy latem
wróci³ nauczyciel Hoffmann i ponownie zacz¹³ prowadziæ zajêcia.
Obowi¹zek szkolny sprawia³ na wsi zarówno uczniom jak i
nauczycielom sporo problemów. Nawet jeli nauczyciel by³
wród swoich uczniów i mieszkañców wioski lubiany, ¿y³ on
tam ze swoj¹ rodzin¹ w pewnym sensie odizolowany. Stosunki towarzyskie z ludmi o takim samym statusie by³y rzadko
nawi¹zywane czy utrzymywane, zw³aszcza ¿e nie dysponowano wtedy  tak jak to jest obecnie  telefonami ani samochodami. Z niewielkimi trudnociami wszyscy uczniowie koñczyli szko³ê. Latem zajêcia zaczyna³y siê o 7 rano, zim¹ o 8.
Najd³u¿sz¹ drogê, oko³o dwóch km, mia³y do pokonania dzieci z rodziny Lustig z Ma³ych Zawad oraz dzieci z rodziny
Marsch z leniczówki Szwa³g. Szczególnie trudno bywa³o zim¹,
kiedy zalega³a gruba warstwa niegu a drogi by³y zasypane.
Dzieci, w drewnianych klompach i odziane we w³asnorêcznie
robione we³niane ubrania by³y przed pojawieniem siê wiat³a
dziennego pierwszymi uczestnikami ruchu drogowego. Z
przyjemnoci¹ grza³y siê potem przy piecu kaflowym w sali
lekcyjnej, który rozpala³a Minna Lorenz. Wystêpowa³y czêste
przeziêbienia, ale ogólnie rzecz bior¹c dzieci by³y raczej zahartowane i odporne. Latem naturalnie biega³y boso.
W dzisiejszych, przepe³nionych dobrobytem i zbytkiem,
czasach pewnie wydaje nam siê, ¿e dzieci nie by³y w tamtym
okresie w ogóle szczêliwe. Ale to nieprawda! Potrafi³y siê
cieszyæ i bez reszty oddaæ zabawie, tak jak wszystkie dzieci
na wiecie.
W sierpniu 1939 roku nauczyciel Hoffmann zosta³ powo³any do Wehrmachtu i do 1941 roku walczy³ na wojnie. Dopóki nie przyby³ nauczyciel Didrigkeit, nauczanie w szkole przejê³a
na okres kilku miesiêcy ¿ona Hoffmanna jako pomoc szkolna.
Po powrocie nauczyciel Hoffmann dalej naucza³ a¿ do ponownego powo³ania na pocz¹tku 1944 roku na ¿o³nierza sanitariusza. Potem lekcje prowadzi³a nauczycielka Pani Dmuschewski
a na koñcu ju¿ pomocnica szkolna Liesbeth Jeschull, któr¹
wywieziono w 1945 roku na Syberiê, gdzie zmar³a.
Po wakacjach 1944 roku lekcje nie odbywa³y siê. W szkole umieszczono sztab militarny, a plac sportowy u¿ywany by³
jako lotnisko polowe.
W niedzielê, 22 padziernika 1944 roku Zawady zosta³y w
wyniku dalszych dzia³añ wojennych oczyszczone z mieszkañców. Rodziny, które nie posiada³y powozów konnych, trafi³y

do Saksonii, a kolumna zakoñczy³a swój marsz w gminie Grabowo w powiecie Mr¹gowo, gdzie dzieci z Zawad przez
jaki czas uczêszcza³y do szko³y, zanim zaczê³a siê ucieczka.

Dawna szko³a w Zawadach - 1989.
Willi Hoffmann zagin¹³, jego rodzina mieszka w Saksonii a
jego córka Brigitte tak¿e by³a nauczycielk¹.
Kto dzisiaj przyje¿d¿a do Zawad, znajdzie tam wszak¿e
budynek szko³y, jednak znajduje siê on w fatalnym stanie. W
pierwszych powojennych latach wykorzystywany by³ ca³y czas
jako budynek szko³y. I tak dzieci z rodziny Poppner, która
uniknê³a wojennych tu³aczek, chodzi³y potem do tej polskiej
szko³y. Obecnie zamieszkane jest tylko dawne mieszkanie nauczyciela, a dzieci musz¹ jedziæ do szko³y w Sokó³kach.
W nastêpnym odcinku  szko³a w Jelonku.

"
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APB rasowy zespó³ muzyczny, tel. 0-87-523-91-57

V48504

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. V48005
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V54613
* Hotel Olecko, ul. Parkowa 11, tel. 0-87-520-30-49
A19802
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-49-48
kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna. Plac Wolnoci 14,
tel. (087) 520 15 78
V41810

* budowlane us³ugi, tel. 0-606-993-688

* budowlano-remontowe us³ugi, wnêtrza-kompleks, tel.
0-509-910-090
K31802
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07V1736
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
V49905
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88
V56801

D@RKOMP

Przemys³aw Atkielski

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

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

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

V56701

(V44608)

PIZZA NA TELEFON

V47107

(V49605)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

(V48908)

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 1000-000, pt-so  od 1000 do 2 00

(V28718)

US£UGI

ADLER

RA
TY
!

(V49705)

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V53303

* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel. (087)
520-05-15.
V50704
* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V50804
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V44008

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

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

Olecko, ul. Kopernika 10, tel. 0-604-571-902
Transport na terenie powiatu oleckiego  GRATIS!
* AGD  ch³odnictwo, naprawa, ul. Zielona 29, tel. 0-87-52033-66, 0-508-723-894
K26010

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

(V49105)

ul. Kolejowa 31

T anie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,

(V55602)

* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko,
tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
V54623
* zespó³ muzyczny HYBRYDY, wesela, studniówki, imprezy okolicznociowe, tel. 0-512-948-641, 0-508-732-894 K26110

tel. (087) 520-01-89
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L9304

* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50

V56401

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L9006
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V42809
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47

K31403
V56501
V51204

* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L9703

(V50104)

AUTO-MAX

Marcin Sienica
ul. Paderewskiego 3A

 naprawa pojazdów samochodowych
 czêci zamienne do wszystkich modeli samochodów
Tel. 0-509-746-264
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L9404
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V43908
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L10001
* budowlano-remontowe us³ugi, wykoñczenia, stany surowe,
dachy i izolacje, elewacje, tel. 0-502-274-232
K26210

(V55902)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
V19604

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

(V42909)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

KWIACIARNIA ORCHIDEAul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! ZAPRASZAMY

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.
V55702
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V41910
* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
K315603
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
V55402
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11

V47706

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91

V49315

US£UGI
* pilarskie, VAT, tel. 0-510-060-212

#
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SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V55802)

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V48306
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
A19504
* ryby, tel. 0-504-060-955
V42210

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4435)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V43109
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V41710
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L10104
V2136

* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5228
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K936
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1036
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27208
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1536
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L8906
* transport, przewozy regionalne, przeprowadzki, tel. 0-601159-718
V44308

(V49405)

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)

(V43608)

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

Henryk Kozielski
WYWÓZ MIECI
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
(K27308)

* 2 hektary, Kijewo, uzbrojona, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V51011
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
V49515
* Audi A3, 1,6B, 1999, czarny, wspomaganie, klimatyzacja,
tel. 0-513-012-024
V49615
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
A19604
* budynek us³ugowo-mieszkalny, ul. Targowa, tel. 0-501-514614
V52903
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V50114
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 A18906
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V56811
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
A19404
* dzia³kê budowlan¹ Babki Oleckie, 30 arów, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-25-12
V55622
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V55632
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K30603
* Fiat CC, 900B, 1996, tel. 0-696-417-445
L9404
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
V56311
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
V56321
(K42010)

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

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

SPRZEDAM

* mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, mo¿liwe pe³ne wykoñczenie.
Oddanie  lipiec 2008.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500), 0-604-456-732

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

(V49205)

KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
A18408
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V49335
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 A18508
* poszukujê sta¿ysty, komputery, tel. 0-87-520-05-15 A19304
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹ od
zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421
L3318
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
A19105
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L10204
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
A18608
* zatrudniê krawcowe, tel. 0-662-112-100
L9204

Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364
INNE

* zaopiekujê siê mieszkaniem ponosz¹c koszty utrzymania,
tel. 0-783-494-315
K31902

* mieszkanie 17 m.kw., 42.500 z³otych, Lesk, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V55642
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V55652
* mieszkanie 43 m.kw., centrum, I piêtro, tel. 0-785-228-473A19906
* mieszkanie 60 m.kw. Nory, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
V55662
* mieszkanie dwupokojowe, 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V55402
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V49325
* Opel Astra, 1,6B, 1996, tel. 0-508-097-660
V49415
* Opel Corsa, 1,5TD, 1999, tel. 0-508-097-660
V49425
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
K31303
* ryby, tel. 0-504-060-955
V42220
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333A19205
* tablice reklamowe przy drogach dojazdowych do Olecka,
tel. 0-606-480-884
V52913
* ziemia rolna, 3,79 hektara, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
V55672

WYNEJEM na s. 16
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Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V49005)

GRÜNLAND

(A17612)

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

oferuje brykiet opa³owy
w atrakcyjnej cenie
Telefon kontaktowy: (087) 520 30 53

WYNAJEM
* atrakcyjny pokój, tel. 0-87-520-21-14
K32001
* do wynajêcia mieszkanie, pokój z ³azienk¹, Kukowo, tel.
0-721-587-468
K31802
* hala produkcyjno-magazynowa, 500 m.kw, do wynajêcia,
Kukowo ko³o Olecka, tel. 0-721-578-468
K31702
* lokal us³ugowy do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa, tel. 0-604557-693
A19005
* lokale do wynajêcia, ul. Kociuszki 3, tel. 0-609-138-148
V53503

* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-502-264-901
K30503
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
A18110
* poszukujê mieszkania (mo¿e byæ do remontu), tel. 0-508216-250
V49914

POZDROWIENIA OD PRZYJACIÓ£

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000
0006 6992 0001
Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TO¯SAMOCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl,
zabezpieczenia serwerów, system unilock.Oprogramowanie, sprzêt,
integracja z P³atnikiem, wdro¿enia, wszystko w siedzibie klienta.
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

15

wrzenia

tel. 520-23-36

(V54603)

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

Pozdrowienia dla Przyjació³.
Krym, 27.08.2008 r.
Z. Bereniewicz.

(087) 520 40 29
K28007

%
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Kalendarz imion

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

16 wrzenia
Agnieszki, Beaty, Edyty, Eufemii, Eugenii, Jagienki, Jakobiny, Kamili, Kamy,
Korneli, Ludomi³y, £ucji
Cypriana, Eufemiusza, Franciszka, Kamila,
Kornela, Korneliusza, Sebastiana, Sêdzis³awa, Wiktora
17 wrzenia
Ariadny, Hildegardy, Justyny, Lamberty, Teodory, Wiery
Dawida, Dezyderiusza, Drogos³awa, Franciszka, Justyna, Lamberta, Narcyza, Roberta, Teodora
18 wrzenia
Ariadny, Ariany, Bogowity, Ireny, Irminy, Irmy, Klaudyny, Ryszardy, Stefanii
Ariana, Bogowita, Bogus³awa, Dobrowita,
Józefa, Macieja, Stanis³awa, Stefana,
Tytusa
19 wrzenia
Alfonsyny, Januarii, Konstancji, Leopoldy,
Paloy, Soni, Sydonii

Alfonsa, Januarego, Januariusza, Konstantego, Leopolda, Sydoniusza, Teodora, Wiêcemira
20 wrzenia
Dionizy, Euzebii, Faustyny, Filipiny, Ireny,
Renaty, Zuzanny
Agapita, Dionizego, Eustachego, Eustachiusza, Fausta, Faustyna, Filipa, Franciszka, Helmuta, Maurycego, Mi³owuja,Ostapa
21 wrzenia
Bo¿ydary, Darii, Ifigenii, Miros³wy, Miry,
Oty
Aleksandra, Bo¿es³awa, Bo¿ydara, Demetriusza, Dymitra, Hipolita, Janusza,
Jonasza, Laurentego, Mateusza, Wawrzyñca
22 wrzenia
Barbary, darii, Joachimy, Kory, Koryny,
Korynny, Maury, Maurycji, Milany
Joachima, Jonasza, Maurycego, Maurycjusza, Prosimira, Tomasza, Tymona

Nasz przepis

W Arabii saudyjskiej

Kilogramowy lin, puszka zielonego
groszku, ³y¿ka posiekanej natki pietruszki, ³y¿ka m¹ki, sól, pieprz, cukier,
mas³o, olej
Rybê myjemy, sprawiamy i odfiletowujemy. Kroimy w dzwonki i oprószamy sol¹, pieprzem i m¹k¹. Sma¿ymy na
oleju z obu stron na ciemny kolor. Groszek odcedzamy z zalewy i podduszamy z mas³em, doprawiamy sol¹ i cukrem.
Wk³adamy groszek do naczynia ¿aroodpornego, uk³adamy na nim kawa³ki lina
i wstawiamy na 10 minut do rednio
nagrzanego piekarnika. Rybê podajemy
z ziemniakami purée, posypan¹ natk¹
pietruszki i wiórkami mas³a.

... kobieta mo¿e za¿¹daæ rozwodu, jeli
ma³¿onek odmówi podania jej kawy.

Tajemnice gotowania

Roliny str¹czkowe gotuje siê pocz¹tkowo bez soli, dodaje siê j¹ dopiero, gdy
ziarna s¹ ju¿ na pó³ miêkkie.

Cebula

Surowa cebula jest smaczniejsza, gdy
po pokrojeniu wymiesza siê j¹ z odrobin¹ cukru.

Grzyby

Na wiecie jest oko³o 60 tysiêcy gatunków grzybów. Oko³o 6500 z nich
mo¿na zauwa¿yæ go³ym okiem.



Lin z groszkiem

Trwa konkurs pt.

Pozytywnie
o Olecku

Prosimy przysy³aæ na adres redakcji artyku³y lub krótkie notatki dotycz¹ce
pozytywnych aspektów ¿ycia w naszym
miecie. Artyku³y powinny byæ podpisane z ewentualnym zastrze¿eniem imienia
i nazwiska do wiadomoci redakcji.
Redakcja postara siê publikowaæ je
w miarê jak bêd¹ nap³ywaæ. Przewidzielimy równie¿ nagrody i upominki. Artyku³y nie powinny przekraczaæ jednej
strony maszynopisu. Wszystkie artyku³y, które wp³yn¹ do godziny 14.00 w
ka¿dy pi¹tek maj¹ szansê ukazaæ siê w
najbli¿szym wydaniu pisma.

F kupiê

Dlaczego doktorze, lecz¹c
innych nie leczysz siê sam?
Ezop
PRZYS£OWIA
 I po zagojonej ranie blizna siê zostanie.
 Im g³êbiej na jesieñ w³a¿¹ pêdraki, tym
bardziej zima daje siê we znaki.
 Jesieñ tego nie zrodzi, czego nie zasia³a wiosna.
 Jak ¿ó³te licie na brzozie, miej ziemniaki w komorze.
 Jeli na w. Mateusz (21 wrzenia)
pogoda, to ona jeszcze cztery tygodnie trwaæ bêdzie.
 Jeli posiejesz na Bart³omieja (24 sierpnia) mieæ bêdziesz stodo³ê pe³n¹, a
jeli na wiêtego Mateusza (21 wrzenia)  pust¹
 w. Mateusz (21 wrzenia) daje ch³odu, i raz ostatni podbiera miodu.
 Niech chucha Chudeusza, kto zabi³
Mateusza (21 wrzenia).
 Po w. Mateusz (21 wrzenia) chucha, kto sobie nie sprawi³ ko¿ucha.
 Pogoda na w. Matusza cztery niedziele siê nie rusza.
 Po w. Mateuszu (21 wrzenia) nie
chod bracie w kapeluszu.
 w. Mateusz (21 wrzenia) chmiel z
tyczek odziera i te¿ miód z ulów podbiera.
 Na w. Mateusza (21 wrzenia) dostanie kapusta kapelusza.
 Gdy wrzesieñ bez deszczów bêdzie, w
zimie wiatrów pe³no wszêdzie.
 Niech ciê nawet na Tomasza (22 wrzenia) twój siew ¿yta nie odstrasza.

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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Taekwondo

Jestemy bardzo dumni, ¿e nasza
podopieczna zosta³a wybrana do reprezentacji Polski. Ju¿ staje siê ma³¹ tradycj¹, ¿e co roku (od 2001 roku) nasi podopieczni znajduj¹ siê w kadrze Polski w
ró¿nych kategoriach i uczestnicz¹ w mistrzostwach wiata i Europy. wiadczy
to o wysokim poziomie szkolenia prowadzonym przez nas, jak i o Oleckim
Taekwondo.

Dominika Olszewska
Cz³onkiem Kadry Narodowej Polski Juniorów 2008

Dominika Olszewska podopieczna
Doroty i Tomasza Miszczak, zosta³a
powo³ana do Kadry Polski Juniorek na
rok 2008. Dominika to Mistrzyni Polski
Juniorów 2008. Dodatkowo dla pretendentów do kadry zorganizowano obóz
selekcyjny, na którym dok³adnie przygl¹dano siê zawodnikom, przeprowadzano
testy. Ju¿ nied³ugo Dominika bêdzie
uczestniczyæ w obozach i startach w
zawodach miêdzynarodowych w kraju i
za granic¹. To sporód tych wybrañców
w przysz³oci zostanie wy³oniona reprezentacja olimpijska, która bêdzie walczyæ

Micha³ Górski
Cz³onkiem Kadry Polski
Seniorów 2008

Dominika Olszewska
o awans i medale na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie 2012. Gratulujemy i
¿yczymy sukcesów.

Micha³ Górski jest obecnie na wypo¿yczeniu w AZS AWF Warszawa. W
roku 2008 zdoby³ Mistrzostwo Polski
Seniorów i M³odzie¿y. Ma du¿e szanse
na wyjazd na Dru¿ynowe Mistrzostwa
Europy Seniorów w Moskwie.

Pi³ka no¿na
Polska - Litwa U-19

W rozegranym w dniu 10 wrzenia w Olecku meczu towarzyskim reprezentacja Polski U-19 pokona³a swych rówieników z Litwy 1-0 po bramce strzelonej przez Janotê w pierwszej
po³owie. Mecz w³aciwie w pierwszej po³owie móg³ siê podobaæ, a to szczególnie za spraw¹ reprezentacji Polski, która gra³a zespo³owo i raz po raz na bramkê Litwy sunê³y akcje. Bramkê za dla Polski w³aciwie wypracowa³ i skoñczy³ akcjê zawodnik Feyenordu Roterdam Janota, który w przeddzieñ meczu dotar³ na zgrupowanie a po meczu musia³ ju¿ wracaæ.
W zespole Polski wyst¹pili zawodnicy z kilku znanych w
Europie Klubów, a tak¿e z klubów znanych w Polsce.
ków z Litwy 3-0 (1-0).
Polska: Wojciech Szczêsny (46 Andrzej Witan) - Pawe³
Olkowski, Mateusz Rajfur, Maciej Woniak, Wojciech Sterczewski, - Alan Stulin,Miko³aj Zwoliñski, Mateusz Klich, Zeyn
Al-Abidyn S-Latef (80 Tomasz Ho³ota) - Tomasz Kupisz (65
David Blacha), Robert Trznadel (46 Jakub Kosecki).
W 74. minucie Mateusz Klich nie wykorzysta³ rzutu karnego.

Sk³ad Polski: Wojciech Szczêsny - David Blacha (86 Pawe³
Olkowski), Pawe³ Baranowski, Tomasz We³nicki, Mateusz Rajfur (46 Maciej Woniak) - Tomasz Kupisz, Ariel Borysiuk (46
Mateusz Klich), Tomasz Ho³ota, Alan Stulin (72 Jakub Kosecki) - Micha³ Janota (46 Zeyn Al-Abidyn S-Latef), Pawe³ Wojciechowski (72 Robert Trznadel).
Pawe³ Baranowski to do niedawna zawodnik Wigier Suwa³ki.
Rewan¿owy mecz rozegrano 12 wrzenia o godzinie 12.00
w Go³dapi. W drugim meczu towarzyskim reprezentacja Polski
do lat 19 (rocznik 1990) pokona³a w Go³dapi swoich rówieni-

Maciej Szczêsny, wielokrotny reprezentant kraju
 w roli fotoreportera.
Fot. Boles³aw S³omkowski.

'
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Pi³ka no¿na
W rozegranym w niedzielê meczu w
£apach Czarni pokonali miejscow¹ Pogoñ 3-1 po golach Szarneckiego, Onofryjuka i Kolika. Bramkê stracili po ewidentnym b³êdzie naszej obrony, która
straci³a pi³kê przed w³asnym polem karnym. Po tym meczu Czarni zajmuj¹ 4.
miejsce w tabeli, maj¹c 13 punktów. Dru¿yny bêd¹ce na 2. i 3. miejscu maj¹ po
14 punktów. W najbli¿sz¹ niedzielê w
Olecku dojdzie do meczu z Mr¹govi¹
Mr¹gowo, która z dorobkiem 12 punktów zajmuje miejsce 5. Ju¿ dzi zapraszamy na ten mecz. Bêdzie to w pewnym sensie mecz historyczny.

III liga  tabela

1. Olimpia E. ............................... 21
2. Mielnik ................................... 14
3. Huragan ................................. 14
4. Czarni ................................... 13
5. Mr¹govia ................................ 12
6. Start ........................................ 11
7. Olimpia Z. ............................... 10
8. Warmia ................................... 10
9. Concordia ............................... 10
10. Orze³ ....................................... 8
11. Supral ................................... 7
12. Sokó³ ...................................... 7
13. Cresovia ................................. 5
14. Vêgoria ................................... 3
15. Pogoñ ..................................... 2
16. Sparta ..................................... 1

Czarni spotkanie rozpoczê³i w s³adzie:
Bartoszuk - Kolik, Ryszkiewicz, Koz³owski
£ukasz, Witanowski - Paszkowski, Onofryjuk,
Wyszyñski, Bieræ - Szarnecki, Strychalski.
Na ³awce: Wasilewski Pawe³, Zdanio Micha³, Koz³owski Wojciech, Sadowski, Tusznio.
Pogoñ £apy gra w jednolitych bia³ych
strojach, nasi w ¿ó³to-czarnych.
Pocz¹tek meczu d³a gospodarzy , którzy posiadaj¹ lekk¹ przewagê, Czarni ograniczaj¹ siê do kontrataków.
12 minuta meczu i 1-0 dla Czarnych,
bramkê zdoby³ Szarnecki, który po odbiciu
pi³ki przez obroñcê, wyszed³ sam na sam z
bramkarzem i strzeli³ gola.
Nastêpna sytuacja dla Czarnych, strza³
Wyszyñskiego z pola karnego i niestety,
pi³ka po rykoszecie wychodzi poza boisko.
Tylko rzut ro¿ny.
Gra teraz toczy siê g³ównie w rodku
boiska, Pogoñ próbuje wrzutek w pole karne Czarnych oraz szuka szansy na strzelenie gola ze sta³ych fragmentów gry.
Szarnecki w 30 minucie nie trafi³ do pustej
bramki.
Czarni coraz ³atwiej dochodz¹ do pola

karnego gospodarzy ale jest problem z ostatnim
dok³adnym podaniem.
Kolejna sytuacja strzelecka Ciapka, tym
razem po akcji Biercia i Paszkowskiego, nie
trafi³ w bramkê z 5 metrów.
Niecelne dorodkowanie Adaka, a mog³a byæ kolejna sytuacja strzelecka. Minê³a
35 minuta gry.
40 minuta gry - dorodkowanie z rzutu wolnego Biercia i Ciapek g³ówkuje, ale
ponad bramk¹ Pogoni.
W odpowiedzi kontratak Pogoni i sytuacja strzelecka, ca³e szczêcie, ¿e napastnik gospodarzy zgubi³ pi³kê.
Sêdzia doliczy³ minutê .
Koniec pierwszej po³owy.
W doliczonym czasie gry sytuacjê strzeleck¹ mia³ Bieræ, który by³ faulowany w
polu karnym, gdyby upad³, prawdopodobnie by³by karny, a tak nastêpna niewykorzystana sytuacja.
Pocz¹tek drugiej po³owy, Czarni bez zmian.
50 minuta i 2-0. Dorodkowanie Strychalskiego z prawej strony z rzutu wolnego i Kolik podwy¿sza wynik na 2-0.
Niestety 2-1, nie popisali siê nasi obroñcy,
którzy zaczêli zabawê przed swoim polem
karnym, gospodarze przechwycili pi³kê i
strzelili bramkê. 53 minuta gry.
Gospodarze po zdobyciu bramki nabrali
wiary w mo¿liwoæ zdobycia punktów i
coraz wiêcej atakuj¹.
Atak Pogoni i tylko udana interwencja
Bartoszuka uchroni³a od straty drugiej bramki.
W 60 minucie ¿ó³t¹ kartk¹ zosta³ ukarany kapitan Pogoni za dyskusjê z sêdzi¹.
Czarni staraj¹ siê jak najd³u¿ej utrzymywaæ siê przy pi³ce, Pogoñ za stara siê
za wszelk¹ cenê strzeliæ wyrównuj¹c¹ bramkê.
Strata pi³ki w rodku pola i dogodna
sytuacja, dla Pogoni, ale Maciek Bartoszuk
znów popisa³ siê udan¹ interwencj¹.
Zmiana w zespole gospodarzy.
Faulowany w rodku boiska Szarnecki,
kierownik Wiszniewski udziela pomocy.

Nastêpna zmiana w zespole gospodarzy.
Kolejny b³¹d obrony, rzut ro¿ny dla Pogoni.
Dogodna sytuacja dla £ap, ale zawodnik na spalonym.
Dogodna niewykorzystana sytuacja dla
Czarnych.
3-1 dla Czarnych - gola strzeli³ Onofryjuk po dorodkowaniu z rzutu ro¿nego
Strychalskiego.
Zmiana w zespole Czarnych: Zdanio
wszed³ za Szarneckiego.
Sytuacja dla Czarnych: dorodkowanie
Zdanio i Strychalski minimalnie przestrzeli³ z g³ówki nad poprzeczk¹. 86 minuta zmiana w Czarnych za Paszkowskiego wchodzi Tusznio B³a¿ej, jednoczenie kolejne dwie
zmiany w dru¿ynie gospodarzy.
Sêdzia dolicza 3 minuty.
2 rzuty ro¿ne dla Pogoni i dwie poprzeczki ratuj¹ nas od straty bramki.
Koniec meczu i 3-1 dla Czarnych, gratulacje dla trenera i dru¿yny.

OLDA

OLDA WZNAWIA
ROZGRYWKI!

Zebranie organizacyjne odbêdzie siê
w rodê 17.09.2008r. o godzinie 17.00 w
sali konferencyjnej MOSiR. Wszystkich
zainteresowanych zapraszamy!

Tenis ziemny
Tenisici OBT Olecko rozegrali wyjazdowy mecz z dru¿yn¹ MKTZ Miko³ajki i ulegli 2:4. Punkty dla Olecka zdobyli Andrzej Karniej oraz w grze podwójnej
Andrzej i Micha³ Karniej.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

Dzieñ Dobry, Dobry Wieczór... Spotykamy siê znowu po tygodniu. Tak siê
ju¿ utrwali³o, ¿e nasze cotygodniowe
spotkania tak ³adnie siê uk³adaj¹. Spotykamy siê nawet z takimi, którzy nie chcieli
by siê spotkaæ.
Pisa³em ju¿ kiedy, ¿e lubiê politykê.
Dlaczego? Bo dla mnie jest zabawna i
sprawia mi du¿¹ przyjemnoæ wiedza
zwi¹zana z polityk¹. Wiem, ¿e jako Polacy znamy siê na polityce wszyscy. Tak
jak na medycynie, ekonomii i innych. Ale
musimy przyj¹æ pewn¹ zasadê i regu³ê:
wiedza wielu z nas jest tylko problemem
ich ambicji. Ostatnio na przyk³ad dowiedzia³em siê, ¿e bracia-ksero-Kaczyñscy
próbowali zohydziæ Okr¹g³y Stó³ i jego
ustalenia. Nie wiem gdzie ten kto wyczyta³ tak¹ informacjê. Nawet staraj¹c siê
znaleæ co takiego, by móc wyt³umaczyæ taki fakt musia³em poddaæ siê, ¿e
nie da rady czego takiego ani potwierdziæ, ani zaprzeczyæ. Potwierdziæ z tego
powodu, ¿e nic takiego nie mia³o i nie
mog³o mieæ miejsca. A zaprzeczyæ tylko
dlatego, ¿e nie istnieje podmiot zaprzeczenia. Bracia Kaczyñscy nigdy le nie
wyra¿ali siê o Okr¹g³ym Stole jak te¿
nigdy nie krytykowali jego osi¹gniêæ.
Dlaczego? Bo obaj byli uczestnikami
Okr¹g³ego Sto³u. Lech Kaczyñski, jako
doradca Wa³êsy, wraz z Tadeuszem
Mazowieckim byli jednymi stale obecnymi na wszystkich posiedzeniach Okr¹g³ego Sto³u. Jedyn¹ wypowiedzi¹, któr¹
mo¿na odczytaæ jako negatywn¹, by³a
odpowied jak¹ udzieli³ parê lat temu
Jaros³aw Kaczyñski dla tygodnika

Wprost, kiedy to powiedzia³: elity postsolidarnociowe uzna³y ustalenia Okr¹g³ego Sto³u za co, czego nie wolno zmieniaæ. Dlaczego to ma byæ z³e? W wielu
sonda¿ach na pytanie czy gruba kreska zaszkodzi³a naszemu krajowi, zawsze
ponad 2/3 respondentów podaje z ca³¹
stanowczoci¹, ¿e tak. Grupa Kreska
maj¹ca byæ swego rodzaju rozgrzeszeniem PRL do dzi w wiêkszoci z nas
wywo³uje dreszcze. Pisanie o polityce
wymaga znajomoci faktów, a nie zmylania ich.
Ja tam w zesz³ym tygodniu siê niele umia³em. Najpierw z protekcjonalnego tonu wypowiedzi ministra spraw
zagranicznych Rosji £awrowa. Facet
jakby ¿y³ we w³asnym wiecie. Ni st¹d,
ni zow¹d zacz¹³ wystêpowaæ w obronie
krajów si³¹ wci¹ganych do NATO.
Wspania³y cz³owiek. Radek Sikorski
wyszed³ przy nim na Radusia. Arogancja w³adz rosyjskich jest godna podziwu. S¹ tak zadufani w sobie, ¿e ewidentne b³êdy w³asnej propagandy im nie
szkodz¹. To nic, ¿e z nich siê miej¹.
Przy wejciu Gruzji do Osetii Po³udniowej na ca³y wiat krzyczeli o agresji. Kilka
dni temu w rosyjskiej prasie ukazuje siê
wywiad z pu³kownikiem armii rosyjskiej,
w którym opowiada jak w ci¹gu piêtnastu minut znaleli siê przy ¿o³nierzach z
misji pokojowej WNP. Jednym prostym
stwierdzeniem leg³a w gruzach ca³a propaganda moskiewska, ¿e wojska rosyjskie przesz³y granicê z Oseti¹ Po³udniow¹
dopiero po ataku Gruzji i na wiat wysz³a prawda, ¿e so³daci siedzieli ju¿ tam
od d³u¿szego czasu. Po w³adzach rosyjskich jak woda po kaczce sp³ynê³a prawda.
Wróci³y czasy, ¿e jedyn¹ prawd¹ w Ro-

sji jest ta drukowana w Moskwie. Mo¿e
siê inaczej nazywa ta gazeta, ale idea
pozosta³a.
A co dalej w kraju? Kastracja i Korupcja. Mo¿e trochê niespodziewanie, ale
w zesz³ym tygodniu, a¿ przeciera³em oczy
ze zdumienia. Czy¿by Premier Tusk mia³
zamiar realizowaæ program PiS? Có¿. Przy
braku w³asnego programu dobrze jest
korzystaæ z innych. Zaostrzenie prawa
dla pedofilii. Jestem jak najbardziej za.
Kastrowanie zboczeñców i wsadzanie do
wiêzieñ bandytów i z³odziei. Koniec ledztw
w sprawie zabójstwa komputera. No, mo¿e
siê rozpêdzi³em. Druga sprawa to korupcja.
W skrócie K³opotki Pitery. Koalicja mówi:
nic siê nie sta³o. To nic siê nie sta³o
to regularne ok³adanie siê pa³ami.
Jeszcze jedna sprawa. Ruszy³ proces
Twórców Stanu Wojennego. Takiej niezale¿nej grupy artystów z czasów PRL,
którzy bez zgody nikogo postanowili zrobiæ
doæ spore przedstawienie. W latach 90.
dorobili wersjê, ¿e chcieli broniæ siê przed
artystami Cyrku Moskwa, tylko nie mog¹
na to znaleæ dowodów. Za to istnieje
ca³a masa dokumentów potwierdzaj¹cych,
¿e Cyrk Moskwa w tym czasie mia³ doæ
nieudane wystêpy w Afganistanie i nie
mieli artystów na obsadzenie drugiej ekipy.
Pan Bóg nierychliwy, ale te¿ lubi sobie
przyjemnoæ zrobiæ.
11 wrzenia minê³o 7 lat od ataków
na WTC. Trochê siê ju¿ pamiêæ zaciera
i nie jest to ju¿ tak emocjonalne wspominanie, ale pozostaje wiadomoæ, ¿e
co takiego nie powinno siê powtórzyæ,
oraz to, ¿e na wiecie ¿yj¹ ludzie, którym bardzo nie pasuje sposób innych
mieszkañców Ziemi.
Do zobaczenia za tydzieñ.
PAC

Rys. Waldemar Rukæ
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