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Szanowna Pani Redaktor (G³osu Olecka - red.)
W za³¹czeniu przesy³am Pani kserokopiê artyku³u z Gazety Olsztyñskiej  G³os Olecka.
By³am jedn¹ z osób, która od wielu lat pracuje w sztabie
WOP przy liczeniu pieniêdzy. Po raz pierwszy tak zosta³a
oceniona nasza praca i praca wolontariuszy. Jestemy wszyscy zniesmaczeni i oburzeni tytu³em artyku³u. Przy takiej spontanicznej imprezie maj¹ prawo wyst¹piæ jakie usterki czy niedoci¹gniêcia, ale nie nale¿y z tego robiæ sensacji!
Ci¹g dalszy na s. 9.

Policjanci wspierali akcjê WOP

Fot. Boles³aw S³omkowski

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

(V77305)

NOWOROCZNA WYPRZEDARZ UBRAÑ
I BUTÓW ZIMOWYCH
PROMOCYJNE CENY KOMPAKTÓW

CENTRUM HANDLOWE
Aleje Lipowe 1B
SKLEP PAPIERNICZY PRZY PLACU
WOLNOCI 20 PRZENIESIONY
DO CENTRUM HANDLOWEGO
 ALEJE LIPOWE 1B

ZAPRASZAMY

tel.(087) 520 36 92

(V2002)

O XVII Orkiestrze wi¹tecznej Pomocy czytaj na stronach 10-11.

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

 19 grudnia o 5.10 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. 1 Maja po¿ar mieci w mietniku kontenerowym.
 19 grudnia o 16.41 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy drodze w okolicach
G¹sek po¿ar podpalonych w bezporedniej bliskoci lasu ga³êzi.
 20 grudnia o 19.18 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 20 grudnia o 22.23 dwa zastêpy JRG
PSP gasi³ przy ul. Grunwaldzkiej po¿ar sadzy w przewodzie kominowym.
 21 grudnia o 12.08 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w okolicach Sedrank niebezpiecznie zwisaj¹cy nad Wiewiórcz¹ cie¿k¹ konar drzewa.
 27 grudnia o 14.50 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Kowale Oleckie
usuwa³y zadymienie z mieszkania w
Kowalach Oleckich. Nieszczelny przewód kominowy.
 27 grudnia o 15.23 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Grunwaldzkiej po¿ar mieci w mietniku kontenerowym.
 27 grudnia o 23.45 trzy zastêpy JRG
PSP oraz jeden OSP G¹ski gasi³ w Zajdach po¿ar wiêby dachowej w bu(V69710)

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18
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dynku mieszkalnym.
 29 grudnia o 10.15 jeden zastêp OSP
Wieliczki otwiera³ w Wieliczkach zatrzaniête drzwi mieszkania, w którym
znajdowa³a siê chora osoba.
 29 grudnia o 10.41 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ w Niedwiedzkich
zadymienie z mieszkania. Nieszczelny
przewód kominowy.
 29 grudnia o 11.46 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ przy ul. Tartacznej zwisaj¹cy nad wejciem do magazynu element konstrukcyjny.
 30 grudnia o 7.55 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Jakach skutki kolizji
drogowej (Audi  Pegueot).
 31 grudnia o 10.13 jeden zastêp JRG
PSP uwalnia³ w G¹skach na jeziorze Przytulskim przymarzniêtego do lodu ³abêdzia.
 31 grudnia o 18.00 trzy zastêpy JRG
PSP oraz jeden OSP Lenarty usuwa³y
w Golubkach skutki tragicznego wypadku drogowego.
Informacji udzieli³
sekcyjny Piotr Gabru

DY¯URY APTEK
 20-25.01.2009r., ul. Sk³adowa 6
 26.01- 01.02.2009r., ul. Zielona 37

PIJANI KIEROWCY
 13 grudnia o 16.55 zatrzymano w Lipkowie piêædziesiêciojednoletniego rowerzystê Czes³awa Z. Mia³ on we krwi
1,4 promila alkoholu.
 19 grudnia o 23.40 patrol policji zatrzyma³ na drodze Dybowo  Ciche do rutynowej kontroli VW Golfa 2. Kieruj¹cy nim czterdziestojednoletni Mariusz
B. mia³ we krwi 0,84 promila alkoholu.
 25 grudnia o 13.20 policja zatrzyma³a w
Niedwiedzkich Fiata CC. Kieruj¹cy
samochodem piêædziesiêciodziewiêcioletni W³adys³aw U. mia³ we krwi 1,5
promila alkoholu.
 27 grudnia o 21.25 zatrzymano w Rosochackich Fiata Uno. Kieruj¹cy nim
trzydziestosiedmioletni Jacek M. mia³
we krwi 1 promil alkoholu.
 28 grudnia o 11.30 patrol policji zatrzyma³ w G¹siorówku Mercedesa. Kierowca,
czterdziestodziewiêcioletni Henryk B.,
mia³ we krwi 2,4 promila alkoholu.
 11 stycznia 40 minut po pó³nocy policjanci zatrzymali na placu Wolnoci Fiata
CC. Kierowca, osiemnastoletni Szymon
M., mia³ we krwi o,6 promila alkoholu.
 Tego samego dnia o 18.10 patrol policji zatrzyma³ w Sokó³kach Opla Astrê.
Trzydziestopiêcioletni kierowca Piotr J.
mia³ we krwi 1,8 promila alkoholu.

Wyrazy wspó³czucia
koledze
ZENONOWI
BARWIÑSKIEMU
z powodu mierci

TECIA

sk³adaj¹
wspó³pracownicy
(K1001)

Pobór krwi

- 5 lutego 2009r.
- 5 marca 2009r.
- 2 kwietnia 2009r.

(Pobór odbywa³ siê bêdzie w Starostwie
Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32
od godz. 8.15)

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:

 Jacek Arciszewski
 Marek Cymañski
 Alicja Jaszczanin
 Anna Pogódzka
 Marcin Rojek
 Ewa M. ¯ukowska
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul.
Kolejowa 32,
√ KORZYCIK, ul. Kolejowa 31
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna
1A
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.

Uwaga! Prosimy Pani¹ Alicjê Jaszczanin i Teresê £ukaszewicz o odebranie
wylosowanych upominków konkursowych.

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

Obwodnica Olecka

W poniedzia³ek, 12 stycznia w Ratuszu dosz³o do spotkania, którego tematem by³a budowa obwodnicy Olecka. W
spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele szczeciñskiego DAMARTu  projektanta budowy, Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, Zarz¹du Dróg
Wojewódzkich, Zarz¹du Dróg Powiatowych, Olsztyñskiej Dyrekcji Polskich Kolei
Pañstwowych oraz jako gospodarz Burmistrz Wac³aw Olszewski.
Przedmiotem spotkania by³y uzgodnienia projektowe. Dyskutowana by³a sprawa budowy wiaduktu w Sedrankach, który
przebiegaæ ma nad torami kolejowymi.

Omówiono te¿ likwidacjê niektórych przejazdów drogowych przez nasypy kolejowe.
Strony dosz³y do konsensusu i  jak
zapewnili przedstawiciele g³ównego inwestora GDDKiA  przetarg zostanie og³oszony w pierwszym pó³roczu 2009 roku,
a w lipcu-sierpniu zostanie rozstrzygniêty.
Prace przy budowie rozpoczn¹ siê we
wrzeniu, a najdalej w padzierniku br.
Wraz z og³oszeniem przetargu na
budowê obwodnicy zostanie og³oszony
przetarg na wykonanie przejcia dla pieszych pod nasypem kolejowym w kierunku Siejnika.
(M)

Robocze spotkanie
W rodê, 14 stycznia, burmistrz Wac³aw Olszewski spotka³ siê z prezesem
Fundacji z Gusiewa, Benedykt¹ £uszczyk. Rozmowa dotyczy³a Programu Litwa  Polska  Obwód Klainingradzki,
który ma wkrótce zostaæ uruchomiony.
Jest to program unijny dotycz¹cy wspó³pracy transgranicznej. Omawiane by³o
wspólne sk³adanie projektów. Uzgodniono
m.in., ¿e w bie¿¹cym tygodniu do Olecka przyjedzie na spotkanie mer Gusiewa
wraz ze swoim partnerem litewskim.
W³adze miejskie w ramach programu
chc¹ uzyskaæ dotacjê na realizacjê pola
namiotowego pomiêdzy stadionem MOSiR
a pla¿¹ miejsk¹ i cie¿kê pieszo-rowerow¹ zaczynaj¹c¹ siê w okolicach rotun-

dy w parku MOSiR. Mo¿liwe te¿ jest, ¿e
gmina z³o¿y równie¿ wniosek na przebudowê budynku przy ul. Kopernika, w
którym obecnie mieszcz¹ siê WTZ. Po
modernizacji przeniesiona by³aby tam
równie¿ miejsko-powiatowa biblioteka.
Z³o¿enie tego wniosku jest bardzo prawdopodobne, tym bardziej, ¿e równie¿ i
Gusiew pracuje z osobami niepe³nosprawnymi. Brana jest te¿ mo¿liwoæ pozyskania
dotacji na przebudowê budynku hotelu
Maraton.
Nabór wniosków do tego programu
prawdopodobnie zostanie og³oszony pod
konie kwarta³u br. W ramach programu
staraj¹cy siê o unijne dotacje maj¹ do
dyspozycji 132 milionów euro.
(M)

Olecko  Alytus

14 stycznia delegacja Olecka z burmistrzem na czele przebywa³a na spotkaniu w
Alytus. Podczas spotkania ustalono, ¿e wspólnie z rejonem zostanie z³o¿ony wniosek o dofinansowanie przebudowy placu przed ROK MG w centrum miasta, tzw.
kafelek. Strona litewska równie¿ w jednym z miast rejonu pragnie przebudowaæ
plac. Strona litewska bêdzie partnerem wiod¹cym i to ona bêdzie odpowiedzialna
za napisanie wniosku oraz jego z³o¿enie. Wnioski w tym programie mo¿na sk³adaæ
do 4 marca.
(M)

!
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STA£E
* Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria
Pub Piwnica, plac Wolnoci 24
* Grafika Jolanty Grabowskiej, Galeria
Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa, ROK MG
* Staroobrzêdowcy z Wojnowa - fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria JazzClubGaleria w Gi¿ycku
23 stycznia (pi¹tek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod
ABC (wejcie od ul. Cichej)
20.00  koncert Janusza Panasewicza 
sala widowiskowa ROK MG
24 stycznia (sobota)
17:00 - Ile wa¿y koñ trojañski  film,
kino
19:00 - Ile wa¿y koñ trojañski  film,
kino
25 stycznia (niedziela)
10.00  Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego na hali, hala ZS w Wieliczkach
17:00 - Ile wa¿y koñ trojañski  film,
kino
19:00 - Ile wa¿y koñ trojañski  film,
kino
26 stycznia (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
30 stycznia (pi¹tek)
17:00 - Zajcie awaryjne"  film, kino
19:00 - Just dance  tylko taniec!  film,
kino
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod
ABC (wejcie od ul. Cichej)
31 stycznia (sobota)
17:00 - Zajcie awaryjne"  film, kino
19:00 - Just dance  tylko taniec!  film,
kino
1 lutego (niedziela)
17:00 - Zajcie awaryjne"  film, kino
19:00 - Just dance  tylko taniec!  film,
kino
2 lutego (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
5 lutego (czwartek)
8.15  akcja honorowego poboru krwi,
Starostwo , ul. Kolejowa 32

AUTOMYJNIA
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91
O N............................ 3,53 z³
Pb95 ........................ 3,44 z³
PB98 ........................ 3,53 z³
LPG .......................... 1,83 z³
Olej opa³owy........... 1,91 z³ (powy¿ej 1000 litrów)
St

(K27803)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(K27903)

"
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Komentarz Burmistrza
Wac³awa Olszewskiego
do uchwa³y bud¿etowej na 2009 rok

Bud¿et na 2009 jest bardzo proinwestycyjny. Planujemy, ¿e rodki w³asne to 15 milionów z³otych. Stanowi to
prawie 25% wszystkich wydatków. Je¿eli uda siê pozyskaæ rodki z Unii Europejskiej, bud¿etu Pañstwa i z innych
róde³, bêdzie to bud¿et historyczny.
Jego realizacja stwarza jednak wiele
niewiadomych. Wszystkich nas przera¿a kryzys, którego pocz¹tki ju¿ i w naszym miecie s¹ widoczne. Dotyczy on
zak³adów pracy i rynku nieruchomoci.
Nie wiadomo jak pójdzie nam sprzeda¿
mienia komunalnego. Czy wykonamy plan
dochodów w³asnych? Miejmy nadziejê,
¿e uda siê to zrealizowaæ.
To co jest dobre w tym bud¿ecie, to
fakt, ¿e wydatki bie¿¹ce s¹ finansowane
z dochodów w³asnych, z subwencji i z
dotacji. Nie zaci¹gamy na to po¿yczek.
Gdyby tak siê dzia³o, by³aby to tragedia. W chwili obecnej zad³u¿enie gminy
jest stosunkowo niskie. Z tego mo¿emy
siê tylko cieszyæ. Jeli bêdziemy analizowaæ wykonanie bud¿etu za 2008 roku,
to wydatki maj¹tkowe wynios³y w nim
ponad 9 milionów z³otych.
Co mnie jeszcze bardzo martwi, to ¿e
chcia³oby siê jak najszybciej i jak najwiêcej zainwestowaæ w rozwój dróg, ulic.
Nie tylko ulic miejskich, ale i dróg na
terenie gminy. Na to jednak rodków,
jak widaæ, jest niewiele. Byæ mo¿e wspólnie
z powiatem uda siê zrobiæ czêæ dróg
powiatowych na terenach wiejskich, jak
te¿ i samym miecie.
To co jest niezbêdne i pilne, to oczywicie wodoci¹gowanie terenów wiejskich.
Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e jest olbrzymia potrzeba tam, gdzie rolnicy nie
maj¹ wody. Jest to przecie¿ niezbêdne
do ¿ycia. Woda musi byæ wszêdzie. By³em przed dwoma dniami w Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowiska i
rozmawia³em z wiceprezesem o mo¿liwoci
zaci¹gniêcia po¿yczek na budowê wodoci¹gów wiejskich. Zapewniono mnie,
¿e bêdzie taka mo¿liwoæ ale dopiero po
uchwaleniu bud¿etu województwa. Wtedy
bêdzie wiadomo ile WFO bêdzie mia³
pieniêdzy na te po¿yczki.
Rozmawia³em równie¿ ze swoimi pracownikami z wydzia³u budownictwa, ¿e
zaraz na pocz¹tku roku zrobimy szczegó³ow¹ analizê wszystkich projektów, które
zosta³y wykonane na wodoci¹gi wiejskie.
Spróbujemy pozyskaæ czêæ rodków pieniê¿nych w formie po¿yczki z WFO.

Przyczyny takiego sposobu wykonania
tych inwestycji s¹ nastêpuj¹ce:
- w chwili obecnej nie ma rynku jeli
chodzi o wykonywanie wodoci¹gów i
mo¿na je zbudowaæ w sposób znacznie
tañszy;
- po¿yczka z WFO jest umarzalna
minimum 10%. Trzeba to zatem traktowaæ jak dotacjê;
- opónia siê wdro¿enie Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prawdopodobnie og³oszenie naboru wniosków
bêdzie marcu. Wiemy jednak, ¿e maksymalnie jedna gmina w latach 2007-2013
mo¿e otrzymaæ do 4 milionów z³otych.
Nasze potrzeby s¹ znacznie wiêksze.
Dlatego te¿ po przeanalizowaniu projektów bud¿etowych, potrzeb mieszkañców, jak te¿ i mo¿liwoci pozyskania po¿yczki z WFO mylê, ¿e przynajmniej
jedn¹ lub dwie inwestycje dodatkowe
jeszcze zrobimy.
Naturalnie, ¿e bêdziemy siê równie¿
ubiegaæ o dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Nie wiadomo te¿ jak pójdzie pozyskanie rodków na drogi powiatowe. Na
razie jest olbrzymi problem. Nie wiadomo czy powiat uzyska pieni¹dze ze rodków unijnych, bo tylko w takim wypadku gmina udzieli mu pomocy. Byæ mo¿e
bêdziemy szukaæ jakich innych róde³
dofinansowania.

Na pewno bêdziemy siê ubiegaæ o
rodki z tzw. schetynówek. Na nabór na
2010 trzeba bêdzie sk³adaæ wnioski do
lipca 2009.
Na bie¿¹co analizujemy Regionalny
Program Operacyjny. By³o bardzo du¿o
szumu na ten temat: bardzo du¿o pieniêdzy, ¿e województwa nie dadz¹ rady.
Okazuje siê, ¿e na nasze województwo
jest miliard 56 milionów. Okazuje siê te¿,
¿e samorz¹dy s¹ dobrze przygotowane i
jest du¿o wiêksze zapotrzebowanie na te
rodki unijne. Z tego te¿ wzglêdu musimy byæ bardzo elastyczni. Nasz powiat
le¿y na pograniczu Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego. Z tego te¿ wzglêdu mo¿emy staraæ siê o pieni¹dze z tzw. wspó³pracy transgranicznej. Na program LitwaPolska nabór wniosków og³oszony zosta³ w lipcu 2008 roku. Teraz og³oszono
drugi nabór i tu bêdziemy próbowaæ uzyskaæ rodki. W tym programie jest do
pozyskania ponad 70 milionów euro.
Wa¿ny z naszego punktu widzenia jest
te¿ drugi program: Litwa  Polska  Obwód Kaliningradzki. Tam jest 130 milionów euro. S¹ to naprawdê du¿e pieni¹dze. Na szczêcie mamy partnerów po
stronie litewskiej, jak i te¿ rosyjskiej. Na
pewno bêdziemy próbowaæ pozyskaæ
rodki równie¿ w tym programie.
Trzeba bêdzie du¿o spraw przemyleæ,
u³o¿yæ ³amig³ówki po to, by pozyskaæ
jak najwiêcej rodków. Uwa¿am, ¿e bud¿et jest dobry wtedy, gdy stwarza siê
przy jego pomocy jak najwiêcej inwestycji.
Mylê, ¿e w tym kierunku bêdziemy szli.
Mam nadziejê, ¿e tak jak przez te dwa
lata, radni bêd¹ mi pomagaæ w realizacji
tych zadañ.
(opracowanie BMB)

Rys. Marek Pacyñski

#
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FERIE ZIMOWE w ROK-u
Poniedzia³ek
10:00-16:00 - zajêcia plastyczne (galeria):
10:00-12:00  4, 5, 6-latki, klasy I-III
12:00-14:00  klasy IV-VI
14:00-16:00  klasy gimnazjalne
10:00-16:00  zajêcia wokalne (scena):
10:00-12:00  klasy I-III
12:00-14:00  klasy IV-VI
14:00-16:00  klasy gimnazjalne i szkó³
rednich
10:00-16:00  zajêcia otwarte (pracownia muzyczna)
11:00-13:00  zajêcia recytatorskie (klasy IV-VI SP)
Wtorek
10:00-12:00  zajêcia taneczne (sala AGT)
10:00-11:00  szko³a podstawowa (dla
pocz¹tkuj¹cych hip hop i house)
11:00-12:00  gimnazjum i szko³a rednia (dla pocz¹tkuj¹cych hip hop i house)
11:00  film animowany na ferie
13:00-17:00  zajêcia plastyczne
13:00-15:00  4,5,6-latki i klasy I-III
15:00-17:00  klasy IV=VI
13:00-17:00  zajêcia wokalne
13:00-15:00  klasy IV-VI
15:00-17:00  klasy gimnazjalne
od 13:00  zajêcia otwarte (pracownia
muzyczna)
roda
10:00-16:00 - zajêcia plastyczne (galeria):
10:00-12:00  4-5-latki, klasy I-III
12:00-14:00  klasy IV-VI
14:00-16:00  klasy gimnazjalne
10:00-12:00  zajêcia taneczne (sala AGT)
10:00-11:00  szko³a podstawowa (dla
pocz¹tkuj¹cych hip hop i house)
11:00-12:00  gimnazjum i szko³a rednia
(dla pocz¹tkuj¹cych hip hop i house)
10:00-16:00  zajêcia wokalne (scena):
10:00-12:00  klasy I-III
12:00-14:00  klasy IV-VI

2-13 lutego 2009 r.

14:00-16:00  klasy gimnazjalne i szkó³
rednich
10:00-16:00  zajêcia otwarte (pracownia muzyczna)
11:00-13:00  zajêcia recytatorskie (klasy gimnazjalne i szko³y rednie)

Nowy GACEK

Ukaza³ siê nowy styczniowy nr Gacka
 miesiêcznika Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich.
Mo¿emy w nim przeczytaæ o tym jak
w Kowalach Oleckich obchodzono Bo¿onarodzeniowe wiêta. S¹ te¿ artyku³y
o bibliotece gminnej, o miko³ajkowym
teatrzyku oraz konferencji powiêconej
integracji spo³ecznej.
(M)

Czwartek
11:00  film na ferie
13:00-17:00  zajêcia plastyczne
13:00-15:00 4,5,6-latki i klasy I-III
15:00-17:00  klasy IV=VI
13:00-17:00  zajêcia wokalne
13:00-15:00 klasy IV-VI
15:00-17:00  klasy gimnazjalne
od 13:00  zajêcia otwarte (pracownia
muzyczna)
Pi¹tek
10:00-16:00 - zajêcia plastyczne (galeria):
10:00-12:00  4-5-latki, klasy I-III
12:00-14:00  klasy IV-VI
14:00-16:00  klasy gimnazjalne
10:00-12:00  zajêcia taneczne (sala AGT)
10:00-11:00  szko³a podstawowa (dla
pocz¹tkuj¹cych hip hop i house)
11:00-12:00  gimnazjum i szko³a rednia
(dla pocz¹tkuj¹cych hip hop i house)
10:00-16:00  zajêcia wokalne (scena):
10:00-12:00  klasy I-III
12:00-14:00  klasy IV-VI
14:00-16:00  klasy gimnazjalne i szkó³
rednich
10:00-16:00  zajêcia otwarte (pracownia muzyczna)
11:00-13:00  zajêcia recytatorskie (klasy gimnazjalne i szko³y rednie)
FILM ANIMOWANY NA FERIE
3 lutego  Sposób na rekina
5 lutego  Magiczna kostka
10 lutego  Happy wkrêt
12 lutego  Artur i Minimki

22 stycznia 2009 r.
- casting do musicalu

W dniu 22 stycznia br. o godz. 18:00 w sali widowiskowej Regionalnego
Orodka Kultury w Olecku Mazury Garbate odbêdzie siê kolejny casting do
musicalu Przemijanie, którego re¿yserem jest Piotr Witaszczyk. Do musicalu
przyjmowana jest m³odzie¿ w przedziale wiekowym od 15 do 21 lat.

Remont
Gimnazjum nr 2

... zostanie wykonany prawie w ca³oci
za pieni¹dze rz¹dowe. Dotacja do zadania o wartoci 695.849 tysiêcy z³otych
wynosi 658.940 z³otych. Pieni¹dze pochodz¹ z Ministerstwa Edukacji. Termin
wykonania robót up³ywa 27 lutego b.r.
(m)

$
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G³ówne zmiany do ustawy od towarów i us³ug, wprowadzone ustaw¹ z dnia
7 listopada 2008r. o zmianie ustawy o
podatku od towarów i us³ug oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209,
poz.1320).
1. Uchylaj¹c przepisy art.109 ust.48 ustawy o podatku od towarów u us³ug
 zwanej dalej ustaw¹, zlikwidowano
dodatkowe zobowi¹zanie w podatku VAT
z racji zani¿enia zobowi¹zania podatkowego, zawy¿enia kwoty zwrotu podatku
lub zawy¿enia kwoty nadwy¿ki podatku
naliczonego nad nale¿nym do przeniesienia na nastêpny miesi¹c.
2. Zmieniaj¹c art.111 ust.2 ustawy,
wprowadzono dodatkowe zobowi¹zanie
podatkowe za brak ewidencjonowania na
kasach fiskalnych w wysokoci 30%
podatku naliczonego przy nabyciu towarów i us³ug w miejsce obowi¹zuj¹cego wczeniej przepisu o utracie 30%
podatku naliczonego przy nabyciu towarów i us³ug. Jednak¿e w stosunku do
osób fizycznych, które za ten sam czyn
ponosz¹ odpowiedzialnoæ za wykroczenia
karne skarbowe albo za przestêpstwa
skarbowe dodatkowego zobowi¹zania
podatkowego organ podatkowy nie bêdzie ustala³.
3. Na mocy zmienionego art.111 ust.4
i 5 ustawy, podwy¿szono do 90% (nie
wiêcej jednak ni¿ 700z³) kwotê ulgi,
tj. zwrotu lub odliczenia podatku z tytu³u zakupu kasy rejestruj¹cej w zwi¹zku z
terminowym rozpoczêciem ewidencjonowania na kasach.
4. Uchylaj¹c przepisy art.97 ust.5-8
ustawy, zlikwidowano wymóg z³o¿enia
kaucji gwarancyjnej 250.000z³ dla podatników nowozarejestrowanych jako
podatnicy VAT UE, co uprawnia³o do
deklarowania zwrotów VAT w terminie
60 dni.
5. Dodaj¹c art.31a ust.1 i 2 ustawy,
okrelono nowe zasady przeliczenia walut
obcych na z³ote w fakturach , tj. w/g kursu
redniego danej waluty na ostatni dzieñ
roboczy, poprzedzaj¹cy: dzieñ powstania obowi¹zku podatkowego lub dzieñ
wystawienia faktury przed powstaniem
obowi¹zku podatkowego.
6. Zlikwidowano zasadê, wynikaj¹c¹ z uchylonego przepisu art.88 ust.1 pkt2
ustawy, na podstawie której prawo do
odliczenia VAT z tytu³u nabycia towarów i us³ug uzale¿nione by³o od zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych.
7. Dodanym przepisem art.33a ustawy, umo¿liwiono samorozliczenie podatku
nale¿nego z tytu³u importu towarów w
deklaracjach VAT, bez koniecznoci
zap³aty podatku do urzêdu celnego, na
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podobieñstwo rozliczenia w deklaracji
transakcji WNT.
8. Wprowadzonym art.33b ustawy,
okrelono zasady rozliczenia VAT z
tytu³u importu (deklaracja importowa)
w przypadku stosowania przez podatnika pojedyñczego pozwolenia. Procedura ta pozwalaæ bêdzie na dokonywanie odprawy na terytorium kraju, podczas gdy zaimportowane towary fizycznie znajdowaæ siê bêd¹ na terytorium
innego kraju UE.
9. Przepisem art. 89a ustawy, zmieniono zasady mo¿liwoci odliczenia od
podatku nale¿nego tzw. wierzytelnoci
nieci¹galnych poprzez rozszerzenie o
mo¿liwoæ odliczenia gdy nieci¹galnoæ
wierzytelnoci zosta³a uprawdopodobniona.
10. Wprowadzono nowe mo¿liwoci
opodatkowania WNT w przypadku przemieszczenia towarów z kraju cz³onkowskiego do magazynu konsygnacyjnego
nale¿¹cego do podatnika zarejestrowanego na terytorium kraju (dodany art.12a
i 20b ustawy) oraz przez analogiê mo¿liwoæ opodatkowania WDT w przypadku
przemieszczenia towarów przez podatnika zarejestrowanego na terytorium kraju
do magazynu odpowiadaj¹cemu magazynowi konsygnacyjnemu na terytorium
innego pañstwa cz³onkowskiego UE
(dodany art.20a ustawy).
11. Dodanym przepisem art.87 ust.5a
ustawy, wprowadzono mo¿liwoæ deklarowania zwrotu VAT w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik nie wykonywa³ czynnoci opodatkowanych w
kraju oraz nie nie wykonywa³ czynnoci poza terytorium kraju.
12. Ze zmienionego brzmienia przepisów art.87 ustawy, wynika ogólna zasada,
¿e zwrot ró¿nicy podatku dokonywany

jest w terminie 60 dni, licz¹c od dnia
z³o¿enia rozliczenia.
13. Zmienionym art.113 ust.11 ustawy, dano mo¿liwoæ powrotu do zwolnienia podmiotowego z VAT po up³ywie
roku, licz¹c od koñca roku w którym
nast¹pi³a utrata lub rezygnacja z prawa
do zwolnienia.
14. Dodanym przepisem art.43 ust.1
pkt 16 ustawy, wprowadzono zwolnienie
od podatku VAT darowizny ¿ywnoci
dokonywanej przez producentów przekazuj¹cych produkty ¿ywnociowe na
rzecz organizacji po¿ytku publicznego
w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003r.
o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o
wolontariacie, z przeznaczeniem na cele
dzia³alnoci charytatywnej prowadzonej
przez te organizacje, pod warunkiem prowadzenia szczegó³owej dokumentacji przez
dokonuj¹cego dostawy, potwierdzaj¹cej
odbiorcê i cel darowizny.
15. Zmienionym przepisem art.43 ust.1
pkt 10 ustawy, zwolniono z podatku VAT
dostawê wszystkich budynków, budowli
lub ich czêci gdy od pierwszego zasiedlenia up³ynê³o co najmniej 2 lata.
16. Dodanym art.7 ust.1 pkt 6 i 7
ustawy, zdefiniowano oddanie gruntów
w wieczyste u¿ytkowanie, zbycie tych
praw oraz zbycie praw do lokali spó³dzielczych jako dostawê towarów. W
zwi¹zku z tym w art.19 ust.16b ustawy
okrelono moment powstania obowi¹zku podatkowego w przypadku oddania
gruntu w wieczyste u¿ytkowanie oraz
w art.29 ust.5a ustawy okrelono zasadê, zgodnie z któr¹ w przypadku dostawy budynków lub budowli posadowionych
na gruncie objêtym prawem wieczystego u¿ytkowania, prawo to jest wy³¹czone z podstawy opodatkowania, a zatem
stanowi odrêbny przedmiot opodatkowania.

Rys. Marek Pacyñski

%
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Nowe wzory deklaracji

Rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada
2008r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us³ug (Dz.U. nr 211 poz.1333) okrelono wzory
deklaracji: VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9, VAT-10, VAT11, VAT-12 oraz wzór nowej deklaracji VAT-7D.
Uwaga !
Nowe wzory deklaracji stosuje siê ju¿ do rozliczenia:
· VAT-7  za miesi¹c grudzieñ 2008r,
· VAT-7K  za IV kwarta³ 2008r,
· VAT-7D  za I kwarta³ 2009r
Jednak¿e podatnicy, którzy nie dokonuj¹ rozliczenia w
deklaracji podatku nale¿nego z tytu³u importu (art.33a ustawy), mog¹ do dnia 31.12.2009 r. stosowaæ obowi¹zuj¹ce dotychczas wzory deklaracji.

Limity dotycz¹ce podatku VAT obowi¹zuj¹ce w 2009r.

1. Zgodnie ze zmienionym art.2 pkt 25 ustawy, podwy¿szono
limit dotycz¹cy statusu ma³ego podatnika do kwoty odpowiadaj¹cej równowartoci 1,2 mln euro (tj. do 4.053.000 z³),
a w przypadku podatników prowadz¹cych np. przedsiêbiorstwa
maklerskie i inne, z wyj¹tkiem komisu, gdzie stosuje siê wynagrodzenie prowizyjne lub podobne, limit ma³ego podatnika wzrós³ do 45 tys. euro (tj. do 152.000 z³).
2. Zgodnie ze zmian¹ w art.7 ust.4 pkt 2 ustawy, podwy¿szono limit dotycz¹cy prezentów ma³ej wartoci do kwoty 10z³.
3. Niezmieniony pozostaje limit, okrelony w art.113 ust.1 ustawy,
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uprawniaj¹cy do korzystania ze zwolnienia podmiotowego
z podatku VAT przez podatników, których wartoæ sprzeda¿y opodatkowanej nie przekroczy³a w poprzednim roku
kwoty 50.000 z³
4. Niezmieniony pozostaje limit, stosowany do sprzeda¿y
wysy³kowej towarów z terytorium innych pañstw cz³onkowskich
UE na terytorium kraju, który wynosi 160.000 z³ (art.24 ust.2
i 3 ustawy).

Nowe akty prawne dotycz¹ce podatku
od towarów i us³ug

1. Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. Nr 212, poz.1336),
2. Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r.
w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i us³ug, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i us³ug (Dz.U. Nr 212, poz.1337),
3. Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r.
w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz¹ odpowiadaæ kasy rejestruj¹ce oraz warunków ich stosowania (Dz.U. Nr 212, poz.1338),
4. Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestruj¹cych (Dz.U. Nr 228, poz.1509).
5. Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie zwolnieñ z obowi¹zku prowadzenia ewidencji przy
zastosowaniu kas rejestruj¹cych (Dz.U. Nr 228, poz.1510).

Mo¿ne

Ulica Cisowa

Rozstrzygniêto przetarg na modernizacjê ul. Cisowej. Olecka
firma wykona inwestycjê za 175 tysiêcy z³otych. Prace maj¹
zakoñczyæ siê do koñca czerwca b.r.
(M)

Nabór wniosków

... o dotacje do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich znowu siê opónia. Prawdopodobnie zostanie on og³oszony pod
koniec kwietnia. W zwi¹zki z tym jest nik³a szansa, ¿e inwestycje planowane w tym roku zostan¹ ukoñczone. Mog¹ nawet siê nie rozpocz¹æ.
(M)

Gmina olecka

... z³o¿y wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na remont wietlicy oraz budowê boiska w Plewkach. (M)

W tym roku rozpocznie siê inwestycja pod³¹czenia do wodoci¹gu i kanalizacji Mo¿nych. Sieæ wyjdzie z sieci prowadz¹cej do Imionek, przez Dworek Mazurski. Miasto ma ubiegaæ
siê o zaci¹gniêcie po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska. Na najbli¿szej sesji Rady Miejskiej burmistrz poda
pod g³osowanie projekt uchwa³y dotycz¹cy tego zadania.
Po¿yczka z WFO jest nisko oprocentowana i mo¿e byæ
umorzona w 10%. W chwili obecnej nie ma te¿ rynku na tego
typu prace, wiêc i same koszty przedsiêwziêcia bêd¹ du¿o
ni¿sze.
Dalszym etapem bêdzie ci¹gniêcia nitki wodoci¹gu do
D¹browskich, Pieniek i Babek Oleckich. Inwestycja w Mo¿nych jest kluczowa dla dalszego wodoci¹gowania tych terenów.
(M)

Sesja Rady Miejskiej
.... odbêdzie siê 29 stycznia.

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V3102)

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

&
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(30)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

Jining  Chiny, 28.07.2007 r.

Pokój za 3 dolary

£ó¿ko za krótkie. Dla niskich, Azjatów, jest w sam raz, ale by³y dopiero na 31 lipca. I kupilimy je, bo naprawdê nie
nie dla Europejczyków. W naszym wagonie jecha³ te¿ Amery- mielimy innego wyjcia. Co tu robiæ przez te trzy dni ?
Bilety mielimy, noclegu jeszcze nie. Przy kasie zaczepi³a
kanin, który o czwartej nad ranem zrobi³ niez³e zamieszanie.
By³a burza piaskowa, poniewa¿ przeje¿d¿alimy przez Pusty- nas stara Chinka i pokaza³a gest symbolizuj¹cy spanie  z³oniê Gobi, a w jego przedziale by³o uchylone okno, wiêc tuma- ¿one d³onie przy³o¿one do g³owy. Nie wahalimy siê ani miny py³u dosta³y siê do rodka. Amerykanin myla³, ¿e poci¹g nuty, chocia¿ zauwa¿y³em, ¿e Tomkowi nie by³o to w smak.
siê pali. Zacz¹³ siê wydzieraæ, wybieg³ na korytarz i szuka³ Chinka zaprowadzi³a nas do przydro¿nej knajpki. Na dole by³
bar, a na górze kilka pokoików. Samo wejcie na górê po
pomocy, wszystkich obudzi³.
W naszym przedziale okno by³o zamkniête, a i tak py³ siê schodkach ju¿ z góry zapowiada³o, jakie to wszystko bêdzie.
dosta³. Plecak zakurzony i pociel te¿. Dobrze, ¿e spa³em no- Gruba Chinka, chyba w³acicielka, przejê³a nas od tej nagabywaczki, która jak nic uratowa³a nam ¿ycie, i wprowadzi³a do
gami zwróconymi do okna.
Droga siê d³u¿y³a. Mielimy dwudziestominutowe opó- maleñkiego pokoiku. Sta³y w nim dwa ³ó¿ka, szafka, a na niej
nienie. Na granicach d³ugie oczekiwanie. Kiedy wjechalimy telewizor i termos z gor¹c¹ wod¹. W przejciu pomiêdzy ³ó¿do Chin przywita³ nas hymn pañstwowy, puszczany przez kami zmieci³y siê z trudem nasze plecaki, na nogi nie by³o ju¿
g³oniki na dworcu. Hymn Chiñskiej Republiki Ludowej brzmi miejsca. ciany z dykty. Tomek by³ za³amany, a ja w swoim
tak: Powstañcie, którzy nie chc¹ byæ niewolnikami! Nasz¹ ¿ywiole. Bardzo lubiê tak¹ autentycznoæ i prostotê. W³anie
przebywanie w takich warunkrwi¹ i naszym cia³em wzniekach, w jakich na co dzieñ ¿yj¹
my nowy Wielki Mur! Naród
Chiñczycy, jest najlepszym
Chiñski znajduje siê w krytyczsposobem na poznawanie ich
nym momencie, Ka¿dy wydosamych. I cena  zap³acilimy
by³ z siebie ostatni krzyk. Potylko 20 juanów na dwóch!!!
wstañmy! Powstañmy! PoNa jednego wysz³o po pó³towstañmy! Zjednoczeni jak jera dolara! To jak za darmo!
den m¹¿. Maszerujemy pod
Tomek stara³ siê tu niczeogniem armatnim nieprzyjago nie dotykaæ, nawet nie kociela! Maszerujemy pod ogniem
rzysta³ z WC. Co prawda wiarmatnim nieprzyjaciela Nadok toalety by³ tragiczny, ale
przód! Naprzód! Naprzód!
nie moglimy siê przecie¿ zaPrzed Jining wagonowa ka³atwiaæ pod ³ó¿kiem?! WC to
za³a zap³aciæ za herbatê. A jedtaka wojskowa wyrzutnia ranak nie wszystko wliczone by³o
kiet. Cementowa dziura w
w cenê biletu. Da³em tysi¹c tupod³odze i woda (przemieszana
grików.
Chiñska prowincja
z zawartoci¹ wszelkich odchoO godz. 19.05 przyjechalimy do Jining. Miasto du¿e, czteromilionowe  w Chinach dów) po kostki. Katastrofa. W w¹ziutkim korytarzyku do ciany
jest 40 miast powy¿ej 1 miliona mieszkañców. Wysiad³a z nami przytwierdzone s¹ byle jak dwa zlewy i rura, z której wyp³ywa
spora grupa bia³ych, ale oni czekali na kolejne po³¹czenie, woda do mycia siê. Doko³a brud i nêdza. Jakie dzieci wesz³y
wiêc po wyjciu z dworca (kontrola biletów) poszli do najbli¿- do naszego pokoju i powtarza³y w kó³ko jedno pytanie po
szej restauracji. My z Tomkiem zatrzymamy siê w tym miecie angielsku: Jak siê masz? A potem siê wyg³upia³y. W koñcu
na kilka dni. Chcielimy wyjechaæ st¹d jutro, ale nie by³o to warkn¹³em na nie i pogna³em.
Po lekkim szoku cywilizacyjnym poszlimy zwiedzaæ tê czêæ
takie proste z racji braku biletów. Nikt tu nie mówi po angielmiasta, która znajdowa³a siê blisko naszego lokum. By³o ju¿
sku i chyba ¿aden bia³y nie zatrzymuje siê w tym miecie.
Pierwsze nasze kroki skierowalimy do kasy biletowej (s¹ ciemno i na pewno ³atwo mo¿na siê zgubiæ w pl¹taninie ulidwie), która znajdowa³a siê przy wejciu na dworzec. Odstali- czek, praktycznie z takimi samymi dekoracjami i napisami na
my trochê w kolejce. Mielimy napisan¹ na kartce po chiñ- sklepach. Pismo chiñskie jest trudne nawet do wizualnego
sku nazwê miasta Xian i podsunêlimy j¹ kasjerce. W miê- zapamiêtania.
Ludzie siê nam przygl¹daj¹ i chyba dziwuj¹. Patrz¹ z tadzyczasie pokazalimy w mini rozmówkach, ¿e chodzi nam o
dwa bilety na jutro. Pani trochê zdziwiona zajrza³a do kompu- kim zaciekawieniem i niedowierzaniem, jakbymy przed chwil¹
tera i oznajmi³a w swoim jêzyku, ¿e na jutro jest tylko jeden spadli z nieba. Ale siê umiechaj¹, a to dobry znak, ¿e nie
bilet. Taka kolej rzeczy nas nie urz¹dza³a. Z drugiej strony nie chc¹ i nie bêd¹ nas jeæ, czego najbardziej obawia siê Towierzylimy jej. Postanowilimy pójæ poszukaæ noclegu, a mek. On nawet boi siê zapuszczaæ trochê dalej od centrum,
by nie byæ okradzionym czy zabitym. Boi siê o swoje bezpóniej wróciæ i zapytaæ o to samo w drugim okienku.
Przy dworcu by³y trzy hotele, ale w ¿adnym z nich nie pieczeñstwo. Dla mnie natomiast nie ma to ¿adnego znaczeuda³o siê nam zakwaterowaæ. Albo nie by³o miejsc, albo nie nia. Jak jestem, to jestem, a jak mnie zabij¹, to ju¿ mnie nie
przyjmuj¹ w nich cudzoziemców (w Chinach wiêkszoæ hoteli bêdzie  i ca³a filozofia.
Obieca³em Tomkowi, ¿e jutro bêdziemy szukaæ normalprzeznaczona jest dla samych Chiñczyków). Zmartwieni tak¹
sytuacj¹ poszlimy z powrotem na dworzec. Pani w drugim nego hotelu, bo widzia³em jak siê ch³opak mêczy.
okienku powiedzia³a to samo, co w pierwszym. Dwa bilety
C.d.n.

'
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W sprawie WOP

C.d. ze s. 1.

(list wolontariuszki tegorocznej WOP)

Dziêki zespo³owi, który wyst¹pi³, przysz³o bardzo wiele osób. Osoby te zakupi³y cegie³ki na koncert, a póniej bra³y
udzia³ w zakupie rzeczy przekazanych na
WOP. Tego w artykule nie napisano.
Win¹ te¿ obarczono sztab (6 kobiet i 4
wolontariuszy  uczniów do robienia
kwestuj¹cym kanapek i herbaty) za nie
odnie¿ony plac (by³o mo¿e 15cm niegu), w zwi¹zku z czym na plac nie mogli
wjechaæ stra¿acy. To kpina  policja
swoimi samochodami wozi³a dzieci, a
panowie stra¿acy nie mogli wjechaæ. Tak,
panie ze sztabu mia³y przyjæ o 5 rano
ze szpadlami i odnie¿yæ stra¿akom plac.
Nie by³o ¿adnych zasp. Powinnymy
równie¿ pilnowaæ, kiedy kto przyjedzie
i witaæ go, poniewa¿ nie raczy przyjæ

do lokalu i powiadomiæ, ¿e chce w³¹czyæ siê do akcji. Poza tym jeden z wolontariuszy spotka³ siê ze stra¿akami. A
có¿ by to by³o, gdyby stoj¹ca na placu
drewniana kawiarnia zaczê³a siê paliæ,
te¿ czekaliby na odnie¿enie? Dlaczego
policjanci zg³osili siê, wozili dzieci, robili akcjê pokazow¹ w ³apaniu z³odzieja,
mogli? Najgorsze w tym wszystkim jest
to, ¿e nie ma siê ochoty co zrobiæ, a
póniej krytykuje siê tych, którzy robi¹.
Kto, kto wyjdzie na popo³udniowy
spacer z dzieckiem, przyjdzie dos³ownie
na pó³ godziny, nie ma pojêcia o przygotowaniach takiej akcji, nie powinien
dawaæ takiego tytu³u. Nikt nie ma pretensji o napisaniu niedoci¹gniêæ, ka¿dy
ma prawo mieæ swoje zdanie, ale taki

Do redakcji w sprawie Orkiestry wi¹tecznej Pomocy wp³ynê³y jeszcze dwa listy. Pulikujemy je poni¿ej.

Listy do redakcji
G³os o Wielkiej Orkiestrze
wi¹tecznej Pomocy
Najpierw chcia³abym w imieniu swoim i moich dzieci z³o¿yæ najserdeczniejsze podziêkowania wszystkim, którzy w tym
roku pracowali przy organizacji zbiórki pieniêdzy w Olecku.
Jestem pe³na podziwu dla Waszej pracy. Efekt jej jest wspania³y. Przyznajê siê, ¿e mój wk³ad w tê szlachetn¹ ideê od lat
ogranicza siê tylko do wrzucania pieni¹¿ków do puszki. Moje
pociechy tak¿e korzysta³y ze sprzêtu zakupionego z pieniêdzy WOP, kiedy po urodzeniu zbadano im s³uch. Jestem
szczêliwa, ¿e i w Olecku znalaz³y siê osoby, które od lat
powiêcaj¹ swój czas i energiê ¿eby pomóc nam wszystkim.
Tym bardziej poruszy³ mnie artyku³ w ostatnim numerze G³osu Olecka, który to, jak widzê, przy³¹czy³ siê do grupy ludzi
krytykuj¹cych wszelkie dzia³ania. Moim zdaniem (zwyk³ej mieszkanki naszego piêknego miasta, matki trójki dzieci) licz¹ siê
efekty, a nie jakie drobne niedoci¹gniêcia, których ja nie
zauwa¿y³am, je¿eli mam byæ szczera. Czy¿by redakcja G³osu
Olecka d¹¿y do tego, aby ju¿ nikt w naszym miecie nie odwa¿y³ siê do podjêcia jakichkolwiek dzia³añ w obawie, ¿e zostanie skrytykowany bez powodu?
No, a historia ze stra¿¹ po¿arn¹ mnie osobicie przerazi³a.
Czy to znaczy, ¿e je¿eli w moim domu wybuchnie po¿ar, to
nie przyjad¹ gasiæ, bo u nas pod blokiem jest wiêcej niegu
ni¿ na placu? A¿ posz³am sprawdziæ po lekturze tego artyku³u...
Wszyscy, którzy pracowalicie w tê ostatni¹ niedzielê, proszê
nie przejmujcie siê wypowiedziami tych, których jako nigdy
nie widzia³am przy ¿adnych altruistycznych dzia³aniach dla
dobra innych. My, dla których to robilicie, doceniamy w
pe³ni wasz¹ ogromn¹ pracê i dziêkujemy serdecznie.
Kaka

tytu³? Mielimy ju¿ ministra, którego wypowied spowodowa³a spadek transplantacji o 50%. W Olecku mamy pani¹ pisz¹c¹ w gazecie. Czy chodzi jej o to,
aby w przysz³oci nie by³o chêtnych do
pracy w WOP?
Po ukazaniu siê artyku³u by³am w
redakcji celem wyjanienia sprawy, ale
us³ysza³am, ¿e nie musia³am braæ udzia³u. Oczywicie, nikt mnie nie zmusza³!
Dlaczego ta pani nie zg³osi³a siê do pracy? Przecie¿ mog³a. Czy ten artyku³ ma
byæ zachêt¹ do dalszych dzia³añ? Powiedzia³am, ¿e przyniosê sprostowanie i
¿yczê sobie, aby by³ wydrukowany na 1
stronie. Us³ysza³am odpowied - mo¿e
pani sobie ¿yczyæ! To jest przedstawiciel gazety? Oby wiêcej takich nie by³o!
JE¯ELI KTO CHCE POMÓÆ  NAJLEPIEJ NIECH NIE PRZESZKADZA.
Z powa¿aniem
Jadwiga Konewko

Jak gra³a Orkiestra...
Wpad³ mi w rêce G³os Olecka, w którym przeczyta³em
artyku³ o Wielkiej Orkiestrze wi¹tecznej Pomocy. Zastanawiam siê, o co tu chodzi? Ju¿ sam tytu³ jest zaskakuj¹cy. Jeli
w Olecku zebrano najwiêksz¹ w dziejach tego przedsiêwziêcia kwotê, to spodziewa³bym siê tytu³u w rodzaju Rekord w
Olecku czy co takiego. Tymczasem widzê, ¿e pracuj¹cy wolontariusze dostaj¹ kopa. Ja na ich miejscu ju¿ nigdy nie
podj¹³bym siê pracy przy kolejnej imprezie. Bo jak mo¿na krytykowaæ kogo, kto jest tylko WOLONTARIUSZEM, który
pracuje tak, jak umie najlepiej, przynajmniej w jego odczuciu.
Jeli kto wzi¹³by za zorganizowanie imprezy powa¿ne pieni¹dze i nie za³atwi³ wszystkiego jak nale¿y  takiemu nale¿a³oby siê do³o¿yæ. Ale dokopaæ ludziom, którzy bezinteresownie powiêcili swój czas? Fe, to ju¿ nie tylko nie jest niesmaczne.
Druga rzecz, która mnie niepokoi. Nie wiem czy to rzeczywicie wynik³o ze strony stra¿aków, czy to tylko takie wnioski autorki artyku³u, ale jestem zszokowany. Policjanci po placu
jedzili samochodami osobowymi, a wóz bojowy stra¿aków
nie móg³ wjechaæ? To jak maj¹ siê czuæ mieszkañcy peryferii
Olecka, nie wspominaj¹c o okolicznych wsiach? Wnioskujê z
tego, ¿e jeli bêdzie 10 cm niegu i zacznie siê co paliæ, to
stra¿ nie bêdzie w stanie przyjechaæ gasiæ po¿aru. To jaki
mamy sprzêt? A mo¿e plac mia³y odnie¿aæ stra¿akom licz¹ce
pieni¹dze kobiety, czy nastoletni wolontariusze? Nie wiem
czy kto mia³ co do stra¿aków, czy chcia³ wywiadczyæ im
wilcz¹ przys³ugê, ja w ka¿dym razie na ich miejscu w tym
momencie sp³on¹³bym ze wstydu!
Co prawda moja rola w Orkiestrze ograniczy³a siê tylko do
wrzucenia paru z³otych do dwóch skarbonek, ale po takiej
relacji nie wiem czy na miejscu wolontariuszy (tych starszych
i tych m³odszych) zdecydowa³bym siê uczestniczyæ w imprezie po raz kolejny.
Natomiast na miejscu pani redaktor ju¿ przegotowywa³bym siê do roli przysz³orocznego szefa Orkiestry, bo inaczej
w¹tpiê, czy w Olecku Orkiestra ponownie zagra.
Z pozdrowieniami dla Pani Redaktor
Czytelnik nie tylko G³osu Olecka
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Sukces XVII Wielkiej Orkiestry
wi¹tecznej Pomocy w Olecku

Grosik do grosika....

Fotografie:
Boles³aw S³omkowski

A¿ uzbiera³o siê prawie 20 tysiêcy z³!

Tylko dziêki doskona³emu zorganizowaniu ca³ej akcji by³o mo¿liwe osi¹gniêcie takiego wyniku  blisko 20.000
z³otych. Jak na miasto licz¹ce ponad 17
tysiêcy mieszkañców, to du¿a kwota 
wypada oko³o 1,18 z³otego na osobê.
By³a to wiêc bardzo dobrze zorganizowana Orkiestra! Wszystko to dziêki
sprawnie dzia³aj¹cemu sztabowi, jak i
oddanym akcji wolontariuszom.
Do normy podczas trwania WOP
nale¿y to, ¿e je¿eli kto chce w czymkolwiek pomóc, to po prostu przychodzi i
pyta o pracê lub j¹ proponuje. Sztab nie
ma czasu szukaæ chêtnych, gdy ju¿ impreza trwa  tym bardziej, ¿e przygotowania trwa³y od pocz¹tków grudnia i by³
czas na konsultacje.
Do akcji Orkiestry w³¹czyli siê oleccy policjanci!
S³owa pochwa³y nale¿¹ siê za wspó³udzia³ taksówkarzom spod znaku Z, jak
i policjantom za pokazy, dzia³ania towarzysz¹ce i opiekê nad wolontariuszami.

Podczas licytacji

Wolontariusze Wielkiej
Orkiestry wi¹tecznej Pomocy:
Justyna Bobrycka, Magda Dawidziuk,
Magdalena Domel, Karolina Fieæko,
Zuzanna Gojlik, Olga Grzêda, Justyna
Hronostaj, Urszula Kor¹kiewicz, Natalia Kulaszewicz, Paulina Kulesza, Anna
Lasota, Emilia Mielech, Karolina Najechalska, Aleksandra Normantowicz,
Agata Putra, Magda Radzaj, Gabriela
Sobuñ, Izabela Suliñska, Joanna Sura¿yñska, Karolina Sura¿yñska, Dominika
Szy³ak, Adrianna wiêczkowska, Mag-
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dalena Walulik, Paulina Zachar, Aleksandra Ziopaja;
Jakub Baluta, Krzysztof Czuper, Jakub Dziubiñski, Kamil Grzymkowski, Andrzej Jachimowicz, Dastin Kowalewski, £ukasz Krynicki, Pawe³ Kulesza, Konrad Lasota, Micha³ Paw³owski, Jakub Sura¿yñski, Jakub Zieliñski.

Podczas licytacji...

Artystyczne wystêpy i pokaz formacji ogniowych

Do puszek nazbierali:
1. Magda Dawidziuk
- 1952,20 z³
2. Zuzanna Gojlik
- 1541,07 z³
3. Krzysztof Czuper
- 1179,89 z³
4. Adrianna wiêczkowska - 1121,46 z³
5. Jakub Sura¿yñski
- 1000,54 z³
6. Magda Radzaj
- 891,42 z³
7. Paulina Anna Zachar
- 676,49 z³
8. Karolina Sura¿yñska
- 657,28 z³
9. Magdalena Domel
- 635,31 z³
10. Magdalena Walulik
- 617,10 z³
11. Aleksandra Normantowicz - 609,80 z³
12. Gabriela Sobuñ
- 549,98 z³
13. Karolina Fieæko
- 555,30 z³
14. Dastin Kowalewski
- 552,40 z³
15. Jakub Dziubiñski
- 241,52 z³
Razem do skarbonek olecczanie w³o¿yli 12.781,76 z³otego.
Z aukcji wp³ynê³o 1.256 z³otych:
1) najwiêcej uzyska³a z³ota moneta Togo  300 z³otych;
2) naszyjnik z pere³ oprawionych w bia³e i ¿ó³te z³oto  250 z³;
3) koszulka WOP  167,72 z³;
4) kolczyki oraz rysunki z Tygodnika Oleckiego  103 z³;
5) kubek WOP + kubek WTZ  70 z³;
6) szalik kibica z meczu Austria-Polska  66 z³;
7) piewaj¹ca ryba, kalendarz osobisty WOP po 60 z³;
8) szalik kibica z meczu Polska-Chorwacja  53 z³;
9) zestaw sylwestrowy  50 z³.

Sztab Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy:
Walentyna Anuszkiewicz, Bogus³awa Chracewicz, Bo¿ena Ga³¹zka (koordynator), Jadwiga Konewko, Maja £êgowska,
Maja Mejsak
Aukcjê prowadzili:
Roman Karsztun, Rados³aw Lasota i Bogus³aw M. Borawski
Ze zbiórki w szko³ach wp³ynê³o 2684,15 z³.
Najwiêcej zebra³y szko³y:
Zespó³ Szkó³ Siejnik
- 440,00 z³
Liceum Ogólnokszta³c¹ce - 229,42 z³
SP G¹ski
- 153,21 z³
SP Judziki
- 112,12 z³

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PODZIÊKOWANIE
Serdecznie dziêkujê Pani Dyrektor Beacie Stypu³kowskiej
i personelowi Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku
za udostêpnienie sali gimnastycznej, pomoc i przychylnoæ
w czasie rozgrywek Halowego Turnieju Pi³ki No¿nej na rzecz
Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy.
Wielkie podziêkowania kierujê do wszystkich WOLONTARIUSZY, którzy pracowali w tym roku na rzecz WOP.
Bylicie wspaniali  siema
Szef Sztabu w Olecku Bo¿ena Ga³¹zka
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Warto zobaczyæ

Andrzej Malinowski

TURTUL

Dojazd: Olecko-Filipów-Milanowizna-mieciuchówka-Paw³ówka-Kruszki (skrêciæ w prawo) - dobrze oznakowany.
Turtul to niewielka wie niedaleko od Malesowizny. Jedno
z najstarszych miejsc osadniczych na Suwalszczynie. Znajduje
siê tu siedziba dyrekcji Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Przy niej ruiny m³yna. M³yn w tym miejscu istnia³ ju¿
przynajmniej w 1645 roku i dzia³a³ a¿ do lat 50-tych XX w.
i by³ jedn¹ z pierwszych tego typu budowli miêdzy jeziorem Hañcza a Wigrami. Obecnie w ruinach m³yna dzia³a
ma³a elektrownia wodna. Jest te¿ niewielka tama spiêtrzaj¹ca wody Czarnej Hañczy, która tworzy spore rozlewisko z
kilkoma wyspami. S¹ to ozy. Budynek dyrekcji Suwalskiego Parku Krajobrazowego zosta³ wzniesiony równie¿ na
szczycie ozu (turtulsko-bachanowskiego). Na brzegu zalewu, na szczycie stromej wysoczyzny (231 m n.p.m.) znajduje siê punkt widokowy, z którego widaæ jezioro zaporowe i
dolinê Czarnej Hañczy.
Nazwa Turtul wywodzi siê z jêzyka litewskiego, gdzie tur-

Siedliska dla owadów gniazduj¹cych w glinie.
tuolis oznacza bogacza, cz³owieka majêtnego. Byæ mo¿e jest
to nazwisko (przydomek) jednego z tutejszych
m³ynarzy.
Z Turtula do B³askowizny prowadzi cie¿ka poznawcza Dolin¹ Czarnej Hañczy. Id¹c
w przeciwn¹ stronê mo¿na dojæ do ród³a
rzeki Szeszupy. Nieopodal koryta Czarnej Hañczy znajduj¹ siê bagna, z których wyp³ywa rzeka
Szeszupa zmierzaj¹c w dok³adnie przeciwnym
kierunku ni¿ Czarna Hañcza. Nazwa Szeszupa
wywodzi siê ze starolitewskiego jêzyka i oznacza szeæ rzek. Czasem, przy wysokich stanach wód, woda z bagnisk przelewa siê przez
drogê i wpada równie¿ do Czarnej Hañczy.
Bêd¹c w Turtulu mi³onicy domowej produkcji serów mog¹ przejæ siê do gospodarstwa szwajcara Thomasa (1 km od siedziby dyrekcji
parku  id¹c cie¿k¹ poznawcz¹). Produkuje on
twarde sery ¿ó³te i mozarellê.
W siedzibie Parku (tel. 0875691801; e-mail:zarzad@spk.org.pl) mieci siê tak¿e siedziba

Siedziba SPK.

Stowarzyszenia Mi³oników SPK KRAINA HAÑCZY, baza
edukacyjno-noclegowa, punkt informacji turystycznej, izba regionalna, wypo¿yczalnia sprzêtu sportowego. Baza noclegowa oferuje pokój dwuosobowy i salê wieloosobow¹ (24
miejsca) oraz samoobs³ugow¹ kuchniê z jadalni¹. Oferta
edukacyjna Parku zachêca do korzystania z zajêæ Zielonej Szko³y, z wycieczek z przewodnikiem, prelekcji, slajdów, prezentacji multimedialnych, filmów o tematyce przyrodniczej. W punkcie informacji turystycznej mo¿na zaopatrzyæ siê w mapê, przewodniki po cie¿kach i trasach
rowerowych.
Turtul podziwiali w s³oneczn¹ niedzielê 28 wrzenia
2008 r.: Wojtek Jegliñski, Gabrysia Jegliñska i Andrzej
Malinowski.
Oz - wa³ lub silnie wyd³u¿ony pagórek o wysokoci
najczêciej kilkunastu metrów i d³ugoci nawet kilkudziesiêciu kilometrów, wyniesiony wskutek osadzania
piasku i ¿wiru przez wody p³yn¹ce pod lodowcem lub w
jego szczelinach. Jest d³ugim, wij¹cym siê wa³em lub
ci¹giem pagórków. Ozy powstaj¹ podczas postoju lub
cofania siê l¹dolodu.
Oz turtulsko-bachanowski to jeden z najpiêkniejszych
ozów w Polsce. Sk³ada siê z 13 pagórków, le¿¹cych na dnie
doliny Czarnej Hañczy, na d³ugoci 3 km.

Wejcie na punkt widokowy.

!
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Komentarze i refleksje
1. Jeszcze o docieplaniu klinkieru
Krótko! Panu Burmistrzowi chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e
fachowiec od dociepleñ, który zaklei³ styropianem cianê
klinkierow¹ na ul. 1 Maja, tak¹ sam¹ cianê klinkierow¹, przy
takim samym dociepleniu na ul. Kolejowej (przy aptece) pozostawi³. W moim przypadku Pan Burmistrz zamydli³ oczy radnym
miejskim, t³umacz¹c to potrzeb¹ docieplenia ca³ego budynku
i jego estetyk¹. Na Kolejowej te wzglêdy nie mia³y znaczenia...
2. M³odzi historycy IPN i m³odzi dziennikarze Rzeczypospolitej nie ustaj¹ w lustracyjnym zapale.
Tym razem wziêli na warsztat (a mo¿e stó³ tortur) metropolitê polskiej cerkwi arcybiskupa Sawê. Mimo, ¿e na podstawie
strzêpów esbeckich dokumentów trudno przes¹dziæ o wiadomej wspó³pracy i zamierzonym wyrz¹dzaniu szkody, huwejbini lustracji g³osz¹ swój triumf.
Jeszcze raz chcê przypomnieæ to, co pisa³em ju¿ wielokrotnie. Jest rzecz¹ niesprawdzaln¹, jak zachowaliby siê obecni
lustratorzy i z IPN, i z Rzeczypospolitej, gdyby w m³odym

(V77205)

 nie tylko polityczne
Grzegorz Kudrzycki

wieku zostali poddani szanta¿owi, grobom, szykanom, aresztom, fizycznemu biciu i psychologicznym naciskom, np. o
zgwa³ceniu ¿ony lub córki przez wszechw³adnych funkcjonariuszy aparatu SB.
Niesprawdzalnoæ tego czyni z tych m³odych huwejbinów
lustracyjnej prawdy zwyk³ych sêpów rozkoszuj¹cych siê zapachem i smakiem padliny.
Mnie tolerancji dla ludzkich s³aboci nauczy³y m.in. artyku³y Adama Michnika, a zw³aszcza zdanie: ... trudno by³o
byæ wiêtym, kiedy czasy by³y nie wiête.
3. Sprawa Palikota!
Ogl¹da³em ostatnio program TVN 24, gdzie sz³a dyskusja
o ostatnich i wczeniejszych ekscesach pos³a Palikota. Póniej ten sam temat by³ wa³kowany w Szkle kontaktowym.
Przychylam siê do opinii senatora K. Kutza, który uwa¿a,
¿e Palikot mówi g³ono to, co inni myl¹ i mówi¹ cicho i ¿e
obna¿a ob³udê i zak³amanie polityki i polityków.
Mo¿e jêzyk Palikota czasem jest ostry, ale nie da mu siê
zarzuciæ k³amstw ani jakiej interesownej manipulacji. Podobnego jêzyka (jako mniej bulwersuj¹cego) dziennikarzy (mo¿e
si³a przyzwyczajenia) u¿ywaj¹ obaj bracia Kaczyñscy. Wystarczy przypomnieæ spieprzaj dziadu, ma³pê w czerwonym,
krótk¹ listê z Monik¹ Olejnik, insynuacje w stosunku do senatora Niesieo³owskiego, czy wczeniejsze potraktowanie panów:
Bartoszewskiego, Sikorskiego, Dorna. Tu i jêzyk jest chamski
i przekaz nie obna¿a prawd, a jest zwykle pomówieniem, insynuacj¹, grob¹ (tu p. Olejnik).
Szk³o kontaktowe przypomnia³o wypowiedzi Marsza³ka
Pi³sudskiego, przy którym s³owa Palikota s¹ jak gaworzenie
niemowlaka. I co? Historia szybko zapomnia³a o ostatnich,
czasem wrêcz knajackich s³owach Marsza³ka, a pamiêta mê¿a
stanu, oddanego bez reszty sprawom kraju.
Nie zgadzam siê natomiast z opini¹ by³ego przewodnicz¹cego Unii Pracy Ryszarda Bugaja, który przyrówna³ Palikota
do Leppera. Porównanie zupe³nie nietrafne, nie ten poziom
inteligencji, nie te same intencje. Wcale mnie te¿ nie dziwi, ¿e
wiêkszoæ dzwoni¹cych s³uchaczy do Szk³a kontaktowego
popiera³a Palikota. Palikot to taki wspó³czesny Andrzej Kmicic! Warcho³ i zabijaka, ale serce ma dobre, a Ojczyznê i króla
kocha nad ¿ycie!
4. Z coraz wiêksz¹ irytacj¹ czytam kolejne dziennikarskie eseje w dyskusji o dwudziestu latach niepodleg³oci
publikowane w dodatku Dziennika  Europa.
Ju¿ sam dobór publicystów determinuje okrelone racje,
os¹dy i opinie. W tych¿e opiniach dosyæ wyranie widaæ próby
t³umaczenia siê ich autorów, ¿e zostali uwiedzeni, mo¿e nawet
oszukani, has³ami IV Rzeczypospolitej lansowanymi przez braci
Kaczyñskich. W tych os¹dach widaæ nieskrywan¹ niechêæ (a
mo¿e zazdroæ, ¿e siê nie dorówna³o) do tzw. salonu gazety
Wyborczej, demokratów, libera³ów, ludzi dawnej Solidarnoci, którzy nie tylko s³owami, ale i czynem budowali polsk¹
demokracjê i zamieniali ustrój socjalistyczny i gospodarkê socjalistyczn¹ na wolnorynkow¹.
Przeszkadzaczom, w rodzaju Kaczyñskich, próbuje siê dorabiaæ ideologiê i racje wy¿sze. W ten sposób próbuje siê
t³umaczyæ w³asne b³êdne oceny, wybory, czy polityczn¹ naiwnoæ.

"
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US£UGI

AUTO-MOTO
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
K320R
V71709

Krupin 14A

tel. 0-503 804 741; 0 512 217 654

tel. (087) 520-01-89

AUTO - CZÊCI - SPRZEDAM

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K912
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V3222
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-52001-11
K27414
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V71719
* Fiat CC, 900B, 1996, tel. 0-696-417-445
L9419
* Mercedes 124, 2,5D, 1991, tel. 0-513-054-401
V303
* Olep Astra Combi, 1,7TD, wersja ciê¿arowa, odpis vat, 1999,
11.900 z³otych, tel. 0-609-144-600, 0-513-012-024
V1603
* Opel Corsa, 1,5TD, 1999, tel. 0-508-097-660
V313
* VW Multivan, 2,5TDI, 2006, pe³na opcja, 85 tysiêcy z³otych, tel. 886-304-221
V323
* VW Passat Combi, 2001, 1,9TDI, 24 500 z³otych, tel. 0-605144-976
V1623

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V75607)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

V27404

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

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

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

V1703

* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V76306
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L201
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (087) 520-22-07. V2502
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250

D@RKOMP

K22510c

Przemys³aw Atkielski

(K28103)

SERWIS OGUMIENIA

ul. Kolejowa 31

T anie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L11707
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L101

(V70110)

* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11

Agencja Kredytowa KORZYCIK

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.

V71609

(V69810)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V26905)

* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V70510

(K28003)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
K901

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* DART  turnieje (pi¹tki), Bar Pod ABC

K401

* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16
V72408

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

(V76206)

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

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 10 00-0 00, pt-so  od 1000 do 200

(V76416)

Tel. (087) 520-31-32, sms 0-505-314-536
* przewozy zagraniczne: Niemcy, Belgia, tel. 0-501-033-921K26009

* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
V69630a

* fundusze inwestycyjne OFE, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa
Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V3601
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel. (087)
520-05-15.
V1802
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V76006
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V71109
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L11905
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V75107
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K1101
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47

V71209

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

L11509

V3501

KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 0-602-117-509. ZAPRASZAMY

(V70310)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. K27504
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V69620a

US£UGI

#
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NA ZAMÓWIENIE
Dariusz Wasilewski, tel. 0-503-125-236

* Meble zachodnie: skórzane, komody, segmenty, wyroby z
mosi¹dzu, lustra, ul. Kopernika, tel. 0-608-146-978 V28303
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17

V71309

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

K27813

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. K17304
* przeprowadzki, transport, tel. 0-880-017-569
K26407
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V1903)

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)

* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V2022

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K701)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V2907
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V72208
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L10813
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K952b
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1052b
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27223c
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1552b
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L12003

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

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

(V76106)

(K27703)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364
INNE

* chcê uszczêliwiæ mi³a, zadban¹ Pani¹ w wieku oko³o 50
lat, cel towarzyski i matrymonialny, na SMS nie odpowiadam, tel. 0-721-587-468 po 18.00
K202
* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 0-609720-913 po 18.00
L301
KUPIÊ
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182

K27833

PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32
V76216

* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421
L3336
* praca sezonowa w Niemczech, tel. 0-89-761-17-92, 0-602781-424
K601
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
K28013
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L10516
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V76226
SPRZEDAM
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
K27913
* brama gara¿owa uchylna + automatyka + piloty, tel. 0-509746-264
V3212
* dawna szko³a, Markowskie, tel. 0-510-189-301
V72311
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V2012
* dzia³kê budowlan¹, Mo¿ne, tel. 0-510-189-301
V72331
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, tel. 0-87-520-26-12
V72341
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V72228
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-12
* mieszkanie 60 m.kw. Nory, tel. 0-87-520-26-12
V72361
* mieszkanie dwupokojowe 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V71329
* notebook, promocja, superceny, du¿y wybór, Hit-Tech,
tel. 0-87-520-05-15
V1812
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 K27823
* sprzedam mieszkania jednopokojowe 33m2
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732

(V72708)

biurowe, kuchenne,
garderoby, dzieciêce

(V27006)

MEBLE

WYWÓZ MIECI
(K21216)

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.
V70010
* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
K30008
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V3401

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 V1913
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K801
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V77215
WYNAJEM
* lokal na dzia³alnoæ gospodarcz¹, ul. Targowa 12, tel.
0-508-945-732
K103
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V72218
* pomieszczenia magazynowe lub produkcyjne, Kukowo, tel.
0-721-587-468
K302
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

$
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GRÜNLAND

Rys. Marek Pacyñski

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich
(K27603)

Centrum Rolin Ozdobnych

Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09
(K26701)
(V26705)

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

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

12

Orodek
Galeria Wies³awa B. Bo³tryka.
czynny
stycznia
codziennie
w godz. 800-1800
tel. 520-23-36
(V69611)

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
Olecko-Gusiew  odjazd o 13.30
Gusiew-Olecko  przyjazd ok. 20.00

(K26805)

Tel. 0-504-065-770

(087) 520 40 29

%
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Kalendarz imion

20 stycznia
Dobrochny, Dobroniegi, Fabioli, Ludmi³y, Mi³y, Saby
Czcis³awa, Czes³awa, Dobiegniewa, Dobrogniewa, Fabiana, Ludmi³a, Lucjana,
Sebastaiana
21 stycznia (Dzieñ Babci)
Agnieszki, Inez, Inezy, Jaros³awy, Marceli, Nory
Augusta, Augustyna, Epitaniego, Jaros³awa, Juliana, Karola, Ludwika
22 stycznia
Anastazji, Dominiki, Niki, Wiktorii
Anastazego, Dobromys³a, Dominika,
Doriana, Gaudencjusza, Gaudentego,
Mateusza, Teodora, Wiktora, Wincentego, Witos³awa
23 stycznia
Fernandy, Marii, Mariki, Rajmundy, Wrocis³awy

Fernanda, Ildefonsa, Jana, Klemensa,
Rajmunda, Seweriana, Wrocis³awa, Zelmy
24 stycznia
Eryki, Felicji, Mileny, S³awy
Chwaliboga, Chwalibora, Felicjana, Feliksa, Franciszka, Rafa³a, Roberta, Tymoteusza
25 stycznia
Dolores, Elwiry, Gabrieli, Ireny, Katriony, Tacjany, Tatiany, Tiny, Tycjany
Jana, Mi³osza, Mi³owita, Paw³a, Tacjana
26 stycznia
Lutos³awy, Normy, Pauli, Pauliny, Wandy
Emanuela, Lutos³awa, Micha³a, Polikarpa, Przybys³awa, Roberta, Skarbimierza,
Skarbimira, Teodora, Tworzymira, Tymoteusza, Tytusa

BRONIS£AWA STASZEL-POLANKOWA
Urodzona 23.01.1912 r. Bronis³awa Staszel-Polankowa by³a pierwsz¹ du¿ej klasy polsk¹ biegaczk¹. Zaczê³a startowaæ
w latach 20. jako zawodniczka Soko³a.
Przez wiele lat by³a niezwyciê¿ona 
omiokrotnie zdoby³a tytu³ mistrzyni Polski
w biegu na 6 km, biegu zjazdowym i slalomie.
W latach 30. zyska³a du¿¹ popularnoæ nie tylko jako narciarka, lecz tak¿e
jako ratowniczka GOPR i popularyzatorka wiedzy o Tatrach. W 1934 r. przejecha³a dooko³a Polski na rowerze 4 tys.
km. Po drodze udziela³a wywiadów i
wyg³asza³a prelekcje o Tatrach.
W czasie II wojny wiatowej nale¿a³a do AK. W Powstaniu Warszawskim
walczy³a w batalionie Kiliñski. Po kapitulacji powstania zosta³a wywieziona
do kobiecego obozu jenieckiego w Lamsdorf w Niemczech. Jesieni¹ 1945 r. szczê-

liwie wróci³a do Zakopanego.
Do 1956 r. prowadzi³a, nieistniej¹ce
ju¿, schronisko na Hali Miêtusiej.
Zdobyte w biegach puchary z³o¿y³a
u Ksiê¿y Palotynów do przetopienia na
dzwony by g³osi³y chwalê bo¿¹, a narty
przes³a³a w darze papie¿owi Janowi Paw³owi II.
Zmar³a w Zakopanem l lutego 1988r.

Dobre rady

 Przyrz¹dzaj¹c miêsne dania, kieruj
siê zasad¹: du¿o warzyw, ma³o miêsa.
W ten sposób zadbasz nie tylko o kieszeñ, ale i o zdrowie.
 Czêciej siêgaj po niedrogie i wartociowe kasze  zw³aszcza gryczan¹ i
jêczmienn¹  oraz zapasy z w³asnej spi¿arni.



KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
F kupiê

F sprzedam

F wynajmê

F inne

Treæ: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

Podpis: .................................................................................................................

PRZYS£OWIA
 Dziadek ukocha, babka utuli i wnet
siê wnusia rozczuli. (23 stycznia)
 Dziadek z pola, babcia ze wsi, oboje
siê razem zeszli. (23 stycznia)
 Dziadka kochamy, gdy z nim bywamy. (23 stycznia)
 Poma³o, dziadkowie, skaczcie, bo ma³o
w torebeczkach macie. (23 stycznia)
 Prêdzej dziad orzech zgryzie, ni¿ upart¹
babê przeprze. (23 stycznia)
 Szlachcic z dziada pradziada. (23 stycznia)
 ladem za dziadem, a Bóg dopomo¿e.
(23 stycznia)
 Wprowadzi³ go na dziadków ogródek.
(23 stycznia)
 Zgubi³ dziad torbê  nie p³aka³, znalaz³  nie skaka³. (23 stycznia)
 Kiedy Pawe³ (25 stycznia) siê nawróci, zima na wspak siê odwróci.

Nasz przepis
Grzane piwo z korzeniami

3 szklanki jasnego piwa, 8 godzików, kawa³ek cynamonu, podsma¿ana skórka pomarañczowa, cukier
2/3 piwa wlewamy do rondelka,
dodajemy godziki, cynamon i skórkê pomarañczow¹. Przykrywamy pokrywk¹ i gotujemy 2-3 minuty, uwa¿aj¹c, ¿eby p³yn nie wykipia³. Gor¹c¹ mieszankê odcedzamy i lekko studzimy, S³odzimy do smaku i mieszamy z pozosta³ym podgrzanym piwem.
Podajemy do sto³u w dzbanku i rozlewamy do szklanek. Takie grzane piwo
lepiej pomaga zasn¹æ ni¿ wszelkie rodki
przepisane przez lekarza.

Mokra zima

Mrone s³oneczne zimy ust¹pi³y miejsca zimom deszczowym, sprzyjaj¹cym przeziêbieniom. Aby unikn¹æ choroby, dbajmy o to, by nie zmokn¹æ i nie zmarzn¹æ,
a jeli ju¿ to siê zdarzy, nie pozostawajmy w mokrej odzie¿y i z przemoczonymi
nogami. Po powrocie do domu zmieñmy
ubranie, w³ó¿my ciep³e skarpetki, wypijmy szklankê herbaty malinowej z cytryn¹ lub kubek gor¹cego mleka z miodem
i za¿yjmy aspirynê. Zim¹ jedzmy du¿o
owoców i warzyw zawieraj¹cych witaminê C. Poniewa¿ cz³owiek g³odny szybko
traci ciep³o, nie wychodmy z domu bez
niadania. Pamiêtajmy o ciep³ych skarpetkach i nakryciu g³owy. Nasze babcie
mówi³y, ¿e przeziêbienie wchodzi g³ow¹ i nogami.
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SKRÓCONY KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH
ORGANIZOWANYCH I WSPÓ£ORGANIZOWANYCH

PRZEZ MOSiR OLECKO w 2009 r. (czêæ II  od 1 czerwca 2009 r.)
Turniej tenisa ziemnego dla dzieci
Wycigi rowerowe dla dzieci
Festyn sportowo – rekreacyjny ,,KRAM”
Turniej tenisa ziemnego
Turniej tenisa ziemnego
Turniej siatkówki pla¿owej
VII Miêdzynarodowy Turniej pi³karski ¯aków o
Puchar Prezesa PZPN
Turniej tenisa ziemnego
Turniej Streetbola
Rodzinny turniej tenisa ziemnego
Turniej tenisa ziemnego
Turniej siatkówki pla¿owej
Turniej tenisa ziemnego
Turniej siatkówki pla¿owej
Miting la dla dzieci
Turniej pi³ki no¿nej pla¿owej
Turniej tenisa ziemnego
Turniej siatkówki pla¿owej
Turniej Streetbola
XVII Olecki Maraton p³ywacki
Nocny turniej tenisa ziemnego
II Ogólnopolski Turniej siatkówki pla¿owej
o puchar Burmistrza Olecka
Turniej tenisa ziemnego
Gry i zabawy dla dzieci
Turniej tenisa ziemnego
Turniej siatkówki pla¿owej
Turniej tenisa ziemnego
Turniej siatkówki pla¿owej
Miting la dla dzieci
Turniej streetbola
Turniej tenisa ziemnego
Turniej siatkówki pla¿owej
Turniej pi³ki pla¿owej
Turniej tenisa ziemnego
Turniej siatkówki pla¿owej
Turniej streetbola
Turniej tenisa ziemnego
Turniej siatkówki pla¿owej
Mistrz. Olecka w tenisie ziemnym
Wieloboje la
Mistrz. Powiatu w pi³ce no¿nej
11- os. Gim.
Sztafet. Biegi Prze³aj.
Rozgrywki pi³karskie ,,Dzikich dru¿yn szk.podst.
I-II,III-IV,V-VI, i Gim.
XVII Oleckie Biegi dla dzieci , m³odzie¿y i doros³ych
,,Pi¹tki pi³karskie -ch³ i dziewcz
,,7” pi³karskie dziewcz¹t
Turniej Szachowy Juniorów o Puchar Burmistrza
Mistrz. Powiatu - Siatkówka ch³.
M. Powiatu -Pi³ka rêczna ch³. i dz. Gim.
M. Pow. - Siatkówka ch³. Gimn.
M. Pow. - Siatkówka dz. Ponadgim.
M. Pow. - Siatkówka dz. Gim
M. Pow. -Koszykówka ch³. i dz. Gim.
M. Pow. - Mini pi³ka rêczna
M. Pow. - Koszykówka dz. Ponadgim.
M. Pow. - Mini siatkówka ,,3”
M.Pow. - Koszykówka ch³. Ponadgim.
Otwarty turniej siatkówki
M. Pow. -Mini koszykówka SP

01.06.
01.06.
06.06.
07.06.
14.06.
14.06.
19-21.06.

MOSiR
MOSiR
MOSiR , ,,KRAM”
MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR , PZPN, Czarni, OTSS

Korty MOSiR
Obiekty MOSiR
Obiekty MOSiR
Korty MOSiR
Korty MOSiR
Obiekty MOSiR
Obiekty MOSiR

21.06.
27.06.
28.06.
05.07
05.07.
12.07.
12.07.
16.07.
17.07.
19.07.
19.07.
23.07.
25.07.
25.07.
26.07.

Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni- szk. podst.
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Zaproszone kluby i szko³y z Polski i zzagranicy
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni do lat 18
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni weterani
Wszyscy chêtni - kolejnoæ zg³oszeñ

MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR , OTSS, WOPR
MOSiR
MOSiR

Korty MOSiR
,,Plac Pawlaka”
Korty MOSiR
Korty MOSiR
Obiekty MOSiR
Korty MOSiR
Obiekty MOSiR
Stadion MOSiR
Obiekty MOSiR
Korty MOSiR
Obiekty MOSiR
,,Plac Pawlaka”
Pla¿a miejska
Korty MOSiR
Obiekty MOSiR

26.07.
28 – 30.07.
02.08.
02.08.
09.08.
09.08.
13.08.
15.08.
16.08.
16.08.
21.08.
23.08.
23.08.
29.08.
30.08.
30.08.
06.09.
16.09.
18.09.

Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Mieszkañcy powiatu oleckiego
Gim. Rejonu LZS Olecko
Gim. powiatu oleckiego

MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR , LZS Olsztyn
MOSiR, POSS

Korty MOSiR
,,Plac Pawlaka”
Korty MOSiR
Obiekty MOSiR
Korty MOSiR
Obiekty MOSiR
Stadion MOSiR
,,Plac Pawlaka”
Korty MOSiR
Obiekty MOSiR
Obiekty MOSiR
Korty MOSiR
Obiekty MOSiR
,,Plac Pawlaka”
Korty MOSiR
Obiekty MOSiR
Korty MOSiR
Stadion MOSiR
Obiekty MOSiR

22.09.
22 – 25.09.

SP i Gim. powiatu oleckiego
Wszyscy chêtni

MOSiR, POSS
MOSiR

Obiekty MOSiR
Obiekty MOSiR

03.10.

Wszyscy chêtni

MOSiR, POSS, OTSS

Obiekty MOSiR

06.10.
08.10.
10.10.
14.10.
15.10.
20.10.
21.10.
22.10.
28.10.
29.10.
04.11.
05.11.
06.11.
11.11.
17.11.

SP – powiatu oleckiego
Gim. powiatu oleckiego
Wszyscy chêtni
Szk. Ponadgim. powiatu
Gim. powiatu oleckiego
Gim. powiatu oleckiego
Szk. Ponadgim. powiatu oleckiego
Gim. powiatu oleckiego
Gim. powiatu oleckiego
SP powiatu oleckiego
Szk. Ponadgim. Powiatu oleckiego
SP powiatu oleckiego
Szk. Ponadgim. powiatu oleckiego
Wszyscy chêtni
SP powiatu oleckiego

MOSiR, POSS
MOSiR, POSS
MOSiR, ,,Czarni”
MOSiR, POSS
MOSiR, POSS, UKS ,,Granit”
MOSiR , POSS
MOSiR, POSS, UKS ,,Korab”
MOSiR, POSS
MOSiR, POSS, UKS LO
MOSiR, POSS
MOSiR, POSS
MOSiR, POSS
MOSiR, POSS
MOSiR
MOSiR, POSS

Obiekty MOSiR
SP Nr1
SP Nr3
LO Olecko
ZSLiZ Olecko
Gim.Nr2
ZST Olecko
Gim.Nr2
LO Olecko
ZS Wieliczki
LO Olecko
ZS Siejnik
LO Olecko
LO Olecko
SP Nr3

Objanienia:
MOSiR  Miejski Orodek Sporu i Rekreacji w Olecku
POSS  Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe
OTSS  Oleckie Towarzystwo Sportu Szkolnego
WMZPN  Warmiñsko Mazurski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej
LZS Olsztyn  Warmiñsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe w Olsztynie
skróty: SP, Gimn., Ponadgimn. - szko³y podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne
skróty: M.Pow. - Mistrzostwa powiatu oleckiego
Uwaga! Terminy niektórych imprez sportowych mog¹ ulec zmianie nie z winy MOSiR.
Kalendarz bêdzie uzupe³niony o imprezy okolicznociowe i imprezy organizowane przez poszczególne zwi¹zki sportowe, stowarzyszenia i inne organizacje.

'
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WÊDKARSTWO

Gdzie to jest?

Przerwa w ³owieniu nie trwa³a d³ugo. Ju¿ o 3 rano w dniu 4 stycznia, w
czteroosobowym sk³adzie, wyruszylimy
do Olsztyna na Mistrzostwa Okrêgu.
W³aciwie to nie do Olsztyna, a na znajduj¹ce siê 15 km od stolicy naszego województwa ³owisko zwane Sêtal. Celowo
nie u¿y³em nazwy jezioro, poniewa¿ zbiornik ten bardziej przypomina staw. Powsta³ na skutek zalania wod¹ ponad
dwudziestohektarowej ³¹ki. Trafiæ tam nie
by³o ³atwo, drogi zasypane, oznakowanie dróg jak w Polsce i do tego ca³kowita ciemnoæ. Kilka razy zadawalimy sobie
pytanie: Gdzie to jest? Jednak uda³o siê.
Mimo bardzo niesprzyjaj¹cej pogody, sypi¹cego niegu i silnego wiatru powoduj¹cego zamiecie, po prawie czterogodzinnej jedzie docieramy do wsi Sêtal.

LEKKA ATLETYKA
Mi³e informacje dla m³odych
lekkoatletów z Olecka

Pocz¹tek nowego roku 2009 przyniós³
dla m³odych lekkoatletów, biegaczy z
Klubu MLKS Czarni Olecko mi³e informacje, które wi¹¿¹ siê z powo³aniami
do kadry województwa warmiñsko-mazurskiego w lekkiej atletyce.
Pochodn¹ powo³añ do kadry by³y
wyniki, jakie uzyskali m³odzi adepci królowej sportu w ubieg³ym roku.
Nie jest zaskoczeniem  wed³ug opi-

Jeszcze tylko drobna korekta ustawienia naszego samochodu, dokonana przy
pierwszych oznakach dnia i ju¿ witamy
siê z kolegami. £owisko bardzo równe
pod wzglêdem g³êbokoci, wszêdzie oko³o
3,5 m i  jak siê okaza³o podczas zawodów  pe³ne ca³kiem zgrabnych p³otek i
okoni. £owisko wygl¹da zachêcaj¹co. Na
szczêcie pogoda równie¿ z ka¿d¹ chwil¹ staje coraz lepsza. Usta³ wiatr, przesta³o sypaæ nie¿nym puchem i nawet
zawieci³o s³oneczko. Jest cudnie!
£owimy w dwóch 2-godzinnych turach wed³ug regulaminu wiatowej Federacji Sportu Wêdkarskiego. Praktycznie od pocz¹tku ³owienia do naszych
wiaderek trafia³y zgrabne, nawet 25 cm
p³ocie i podobne okonie. £owili wszyscy. Niektórzy trochê szybciej i ci zwyciê¿yli, inni ciut wolniej i ci musieli pogodziæ siê z dalszymi miejscami. Naszej
czwórce posz³o ca³kiem dobrze! Krzysiek Gryniewicz by³ dziesi¹ty, Janusz
Zalewski ósmy, Krzysiek Krajewski zaj¹³
najbardziej nielubiane czwarte miejsce,

a mi uda³o siê siêgn¹æ po tytu³ wicemistrza Okrêgu Olsztyñskiego! Mistrzem
zosta³ bezapelacyjnie najlepiej ³owi¹cy
w obu turach , stary Mistrz Andrzej
£apiñski z Olsztyna.
W trakcie ³owienia mróz wzrasta³ z
ka¿d¹ chwil¹. Zaczynalimy przy minus
4, a koñczylimy przy minus 12. Na szczêcie wieci³o przepiêkne s³oneczko, a tak¿e
by³o ca³kowicie bezwietrznie, ³owilimy
wiêc z wielk¹ przyjemnoci¹, a tych kilkunastu stopni mrozu nie odczuwalimy
zupe³nie.
W dniach 9-11 stycznia dok³adnie w
tym samym miejscu odbêdzie siê impreza z cyklu Grand Prix Polski, jedna z dwóch
zaplanowanych na ten sezon, wy³aniaj¹cych Mistrzów Polski. Oczywicie startujemy tam, wiêc zawody okrêgowe potraktowalimy równie¿ jako przetarcie i
jednoczenie poznanie ³owiska. Wypad³o niele, jak bêdzie teraz.... któ¿ to wie.
5 stycznia 2009
Pozdrawiam wêdkarzy
Arnold Hoci³³o

nii trenera Romualda Wojnowskiego 
powo³anie Oli Olszewskiej do kadry w kategorii m³odziczek, pomimo, ¿e w tej kategorii jeszcze nie startowa³a. Ubieg³oroczne
wyniki, które uzyska³a jako uczennica szko³y
podstawowej ju¿ plasowa³y j¹ na czo³owych miejscach w kategorii gimnazjalistek. To oczywicie olbrzymie wyró¿nienie dla Oli i nobilitacja do systematycznej pracy w tegorocznym sezonie sportowym.
W starszej kategorii  juniora m³odszego  z oleckiego klubu miejsca w kadrze województwa otrzymali: Piotr Witkowski, uprawiaj¹cy biegi rednie oraz Ma-

³gorzata Szpunar  specjalizuj¹ca siê równie¿
w biegach na dystansach rednich.
Po raz pierwszy po rocznej przerwie
spowodowanej kontuzjê wystartuje 17
stycznia w Bia³ymstoku na Halowych
Mistrzostwach Podlasia nasz najlepszy
trójskoczek Przemys³aw Szlaszyñski, za
którego na pewno bêdziemy trzymali kciuki,
¿ycz¹c powodzenia w tegorocznym starcie.
Jednoczenie informujemy, ¿e w dniu
18 lutego rozegrane zostan¹ w hali ZST
w Olecku Halowe Mistrzostwa Powiatu
Szkó³ Podstawowych w LA, atydzieñ
póniej  25 lutego wystartuj¹ w zawodach tej samej rangi gimnazjalici. R
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Nazywa³ siê Zwi¹zek Radziecki! W³adzê w nim objê³a partia, grupa ludzi
bêd¹cych niemal elit¹ kapusiów z
carskiej Ochrany, konfidentów wywiadu, w tym obcego. Po pracuj¹cym przez
lata dla niemieckiego wywiadu Leninie,
który za niemieckie pieni¹dze rozpocz¹³
prowokacjê zwan¹ Wielk¹ Rewolucj¹
Padziernikow¹, przyszed³ czas na bandytê i wieloletniego kapusia carskiej
Ochrany Stalina, który ca³ymi latami ciga³
i mordowa³ wiadków w³asnych prze-

Dokoñczenie ze s. 20.
stêpstw i przesz³oci. Dzi mamy kraj,
gdzie donoszenie jest cnot¹, bo tak
decyduje tzw. elita.
Nie lubiê GW! Jednoczenie fascynuje mnie osobowoæ ludzi wierz¹cych
tej gazecie bez zaj¹niêcia i u³amka w¹tpliwoci, ¿e jest siê ofiar¹ manipulacji
medialnej doskona³ej maszyny propagandowej. Kto, kto czyni z redaktorów tej gazety autorytety, powinien
g³êbiej zastanowiæ siê nad w³asn¹ moralnoci¹ i tym jak rozumie prawdê.

Ja dzi ¿a³ujê, ¿e w Polsce nie by³o
takiej otwartej drogi do archiwów bezpieki jak mieli to okazjê mieæ obywatele
by³ej Czechos³owacji i by³ego NRD.
Pewnie wiele autorytetów i wielkich
powiesi³oby siê na pocz¹tku lat 90-tych,
ale jak¿e inne by³yby czasy: byli kapusie siedzieliby cicho, panowie z bezpieki nie spaliby spokojnie, a wiat by³by
byæ mo¿e normalniejszy i bardziej etyczny.
Do poczytania za tydzieñ.
PAC

Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
od 1300 do 1600 (póniej tylko fax): (0-87) 520 02 30, tel kom. w godz. 900-2000: 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm.
Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski. Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH.
Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-1700. Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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I tydzieñ za nami. Ca³kiem przyjemnie. Za oknami zima, choæ to podobno
tylko taki chwilowy objaw schizofrenii
pogody, która zapomnia³a, ¿e w naszym
kraju ju¿ od wielu lat nie wystêpuje normalna pogoda. Ju¿ tylko starsze roczniki (zaczynam wliczaæ równie¿ w to i
swój czas urodzenia) pamiêtaj¹ co to
zima, ferie zimowe i jak wygl¹daj¹ regulaminowe kuligi. Jako jedenastoletni
smarkacz pamiêtam Zimê Stulecia w
1979 roku. To by³a zima! A dzi... Szkoda
gadaæ. Zaczynamy byæ delikatni jak mieszkañcy Francji, Hiszpanii, W³och lub Wielkiej Brytanii, gdzie opad niegu pokrywaj¹cego kilkoma centymetrami wiat
jest KAKTASTROFALN¥ KLÊSK¥ ¯YWIO£OW¥. Ju¿ zapominamy, ¿e kiedy na zimê kupowa³o siê obuwie zwane potocznie niegowcami umo¿liwiaj¹cymi chodzenie po zanie¿onych ulicach i chodnikach. Dzi zakup takich
butów jest po prostu, jak mówi m³ode
pokolenie, obciachem. ¯eby pochodziæ
w nich, trzeba by³oby specjalnie poszukaæ
sztucznie usypanych zasp i górek niegowych. Takie czasy. Nie piszê ju¿ o
mrozie. Gdyby nie telewizja, to wiêkszoæ
z nas nie wiedzia³aby jak wyjæ z domu
by nie paæ ofiar¹ obni¿onej temperatury.
Ale przejdmy do mojej ulubionej
polityki. Chcia³bym wielu osobom poradziæ, by nie siêgali i komentowali nigdy polityki, bo to, co im wychodzi z
g³owy, jest po prostu ¿a³osne. Wiem,

¿e ¿yjemy w kraju, gdzie donosicielstwo
na kolegów i przyjació³ w czasach PRL
dzi jest obligatoryjne uznane za ma³o
szkodliwe. BA! Jest wrêcz cnot¹ po¿¹dan¹ w towarzystwie. Dzi z donosicieli i kapusiów robi siê superbohaterów narodowych. A ci co zostali uczciwi do koñca i wierni swoim zasadom,
dzi s¹ okrelani jako oszo³omy, faszyci, narodowcy, awanturnicy, ciemnogrodzianie itd. Nie s¹ to wymylone okrelenia, ale normalny jêzyk propagowany przez media. Jeli nie by³e donosicielem i kapusiem, którym wys³ugiwa³o siê SB czy inne s³u¿by PRLu 
to dzi jeste nikim!
Niedawno przeczyta³em, w naszym
tygodniu, ¿e na przyk³ad PiS jest parti¹
antyeuropejsk¹. Pomyla³em sobie o
cz³owieku pisz¹cym takie rzeczy: czy ty
du¿o masz jeszcze takich bzdur w g³owie? Bo takie myli nie opieraj¹ siê na
korzystaniu z rozumu, a na tym, ¿e po
prostu ma siê bardzo ma³e wiadomoci,
albo siê wie tylko to, co samo wyjdzie
z g³owy (czyli z niczego). Taki AUTOPIJAR by samemu sobie udowodniæ w³asne stwierdzenia i wymys³y to nie jest
objaw wskazuj¹cy na mylenie czy posiadanie wiadomoci ponad te wyczytane z Gazetki Wybiórczej, która tyle
ma wspólnego z prawd¹, co Prawda z
ZSRS! Chwalenie rz¹du za ustawê likwiduj¹c¹ emerytury pomostowe, któr¹ uda³o
siê przepchn¹æ przez weto Prezydenta
dziêki SLD, obecnie podwa¿aj¹cej w³asne poparcie dla tego prawa. Dzi ekonomici nie zostawiaj¹ suchej nitki na

tej ustawie (ci co j¹ przeczytali i przeanalizowali), bo wprowadzenie jej w ¿ycie
bêdzie nas kosztowa³o o wiele wiêcej
poprzez wyp³acanie odszkodowañ dla
tych co ju¿ maj¹ prawa nabyte w latach wczeniejszych. G³upota rz¹dz¹cych
polega na tym, ¿e chc¹ na si³ê uszczêliwiæ æwieræinteligencjê, która na nich
g³osowa³a i domaga³a siê choæby mizernej realizacji obietnic wyborczych,
odda³a rz¹dzonym prawa, które nie by³y
w ¿aden sposób uzgodnione w czasie
tzw. konsultacji spo³ecznych ze stronami
zainteresowanymi. Arogancja w³adzy
po³¹czona z but¹ specjalistów od PR
wietnie s³u¿y sonda¿om, w które wczytuj¹ siê maluczcy tego wiata i w ten
sposób wyrabiaj¹ sobie opiniê o OBOWI¥ZUJ¥CEJ WYK£ADNI PRAWDY.
Czy Pañstwo kojarz¹ sobie z historii kraj, w którym do w³adzy doszli byli
konfidenci, kapusie i policyjni donosiciele i prowokatorzy? Taki kraj, gdzie
stworzono media, w których takie postêpowanie uznano za moralne i s³uszne, a wszelkie inne sposoby dzia³ania
to ohyda, zbrodnia, ciemnota i z³o. Jaki
kraj w historii doprowadzi³ do tego, ¿e
byli donosiciele i kapusie miêdzy sob¹
rozdawali stanowiska, przywileje i prawa? Gdzie niby wolne s¹dy podporz¹dkowano oficjalnym pr¹dom ideologii i
mylenia? Gdzie wolnoæ s³owa by³a
ograniczona poprzez decydowanie o tym
przez skostnia³e prawo, a prawda by³a
oceniana jako treci wywlekane przez
oszo³omów i wariatów? By³ taki kraj!
Dokoñczenie na s. 19.

PAC

Rys. Waldemar Rukæ
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