ISSN 1505-0246

Za³o¿ony w 1997 r.

Ze wszystkich ludzkich u³omnoci najsmutniejszy jest brak
zdrowego rozs¹dku.

Nr 12 (636)

Nr 12
(636)

Cena 1,50 z³

23 marca 2010 r.

VIII kresowa wiosna poezji

III Memoria³
Ignacego Jasieluna
i Franciszka Pietro³aja
w Tenisie Sto³owym
27.03.2010 r. w hali sportowej ZST
w Olecku (ul. Zamkowa 4) odbêdzie siê
III Memoria³ Ignacego Jasieluna i Franciszka Pietro³aja w Tenisie Sto³owym.
Uroczyste otwarcie zawodów zaplanowane jest na godz. 9.30.
Szczegó³y na s. 19.

WARTO PRZECZYTAÆ

Rys. Krzysztof Kamiñski

Wyniki VIII Regionalnego Konkursu Recytatorskiego pt. Poeci Pogranicza
Warmii, Mazur i Suwalszczyzny i fotoreporta¿ z gali zamieszczamy na s. 10-11.

* Program sesji Rady Powiatu i Rady
Miejskiej.
* Akcja Podaruj sobie zdrowe ¿ycie
* Komu ulga rehabilitacyjna?
* Dotacje na sport przyznane.

(K21712)

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
PROMOCJA PROLINE - ROZDAJEMY PREZENTY
PRZY ZAKUPIE NARZÊDZI MARKI PROFIX:
ZA KWOTÊ 75 z³  MIARA 5 m ZA 1 z³
ZA KWOTÊ 150 z³  WKRÊTAKI 5 szt. ZA 1 z³
ZA KWOTÊ 300 z³  WIERTARKA UDAR. 600W ZA 1z³
ZACHÊCAMY DO WZIÊCIA
UDZIA£U W PROMOCJI !!

Tel. (87) 520 44 46

(V7905)

(V11303)

tel. 501-611-961

(V3309)

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2
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KRONIKA
PO¯ARNICZA
 5 lutego o 5.37 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. 1 Maja po¿ar mieci w
mietniku kontenerowym.
 5 lutego o 8.45 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ usuwanie sopli z budynku
przy ul. Przemys³owej.
 5 lutego o 14.13 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Wieliczki usuwa³ z jezdni w okolicach Nowego M³ynu skutki kolizji drogowej.
 5 lutego o 14.28 jeden zastêp OSP
Borawskie usuwa³ z jezdni w okolicach Borawskich skutki kolizji drogowej.
 7 lutego o 13.50 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Reymonta po¿ar
sadzy w kominie budynku mieszkalnego.
 8 lutego o 16.15 jeden zastêp JRG
PSP zdejmowa³ kota uwiêzionego na
drzewie przy ul. 1 Maja.
 9 lutego o 8.49 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Grunwaldzkiej po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 9 lutego o 13.33 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ usuwanie sopli z
budynku przy ul. E³ckiej.
 9 lutego o 18.14 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w jakach po¿ar sadzy w
kominie budynku mieszkalnego.
 9 lutego o 19.27 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Lenarty gasi³ w
lenartach po¿ar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.
 11 lutego o 19.00 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. M³ynowej po¿ar
belki stropowej w budynku mieszkalnym.
 12 lutego o 4.00 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Kasprowicz po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 12 lutego o 13.46 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ na osiedlu Siejnik
usuwanie nawisów nie¿nych.
 12 lutego o 20.34 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y z jezdni w okolicach
Sedrank skutki kolizji drogowej.
 13 lutego o 8.59 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ na osiedlu Siejnik
usuwanie sopli lodowych.
 13 lutego o 12.11 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Lenarty gasi³ w
Lenartach po¿ar sadzy w kominie
budynku mieszkalnego.
 16 lutego o 7.50 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y z jezdni ul. Kociuszki
skutki kolizji drogowej.
 16 lutego o 15.35 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. ¯¯eromskiego po¿ar sadzy w kominie budynku mieszkalnego.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
Zapraszamy na

Koncert

Panu

Miros³awowi
Matusiakowi
wyrazy wspó³czucia
z powodu mierci

MATKI

sk³adaj¹ Przewodnicz¹cy Rady
i Radni Powiatu Oleckiego
oraz Starosta Olecki
wraz z pracownikami.

Swoje niezadowolenie wyrazi³
zrzucaj¹c przedmioty z balkonu

13 marca o godz. 17.20 policjanci
interweniowali na terenie gminy wiêtajno. Z relacji zg³aszaj¹cej interwencjê
wynika³o, i¿ nietrzewy m¹¿ po powrocie do domu awanturuje siê. Gdy mê¿czyzna wyszed³ na balkon, ¿ona zamknê³a
za nim drzwi. Ta sytuacja zdenerwowa³a go do tego stopnia, ¿e swoje niezadowolenie wyrazi³ poprzez wyrzucanie
przedmiotów znajduj¹cych siê na tarasie. Sprawca zdarzenia nie mia³ jednak
na tyle odwagi, aby wyjaniæ swoje nieodpowiedzialne zachowanie i uciek³ przed
przyjazdem patrolu policji. Funkcjonariusze ustalili, ¿e zosta³ uszkodzony jeden z zaparkowanych pojazdów. Teraz
mê¿czyzna odpowie za nieostro¿ne wyrzucanie przedmiotów oraz zniszczenie
mienia.
Tomasz Jegliñski

Kolizja

13.03.2010 r. o godz. 12.15 w Sedrankach dosz³o do kolizji drogowej.
Kieruj¹cy osobowym Volkswagenem 24letni mieszkaniec gminy Kowale Oleckie nie zastosowa³ siê do poziomego
znaku drogowego linia podwójna ci¹g³a i podczas wyprzedzania zderzy³ siê
z pojazdem poprzedzaj¹cym, który
wykona³ w tym samym czasie manewr
skrêtu w lew¹ stronê. Sprawcê kolizji
ukarano mandatem karnym w wysokoci 400 z³otych.
Tomasz Jegliñski

z okazji

pod patronatem
Burmistrza Olecka

Jubileuszu X-lecia
Szkolnej Orkiestry Kameralnej.
27 marca 2010 r., godz. 15.00, sala widowiskowa ROK MG.
Dyrygent Tomasz Wawrzyniec Gawroñski

DY¯URY APTEK

* 23.03.2010r.  pl. Wolnoci 25
* 24.03.2010r.  pl. Wolnoci 7B
* 25.03.2010r.  ul. Go³dapska 1
* 26.03.2010r.  ul. Zielona 35
* 27.03.2010r.  ul. Sk³adowa 6
* 28.03.2010r.  ul. Zielona 37
* 29.03.2010r.  ul. Kolejowa 15
* 30.03.2010r.  ul. 11 Listopada 9

Redakcja

Tygodnika Oleckiego,
ul. Zielona 37
czynna: roda, czwartek, pi¹tek

w godzinach 1200-1700

NASZ 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:

 Ewelina D. Borawska
 Józefina D¹bek
 Janina Eneling
 Robert Sokoñ
 Teresa Stasiñska
 Iwona Zab³ocka
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ GAMED  Ilona Gajewska
√ Fundacja Niewidzialna Rêka
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul.
Kolejowa 32
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11

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

!

Tygodnik Olecki/rok 2010/nr 12 (636)

OLECKI TERMINARZ

(V12822)

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(K27102)

MASA¯ KLASYCZNY, RELAKSACYJNY
 wylij sms o treci masa¿, oddzwoniê!
Tel. 604-856-353

WYPRZEDA¯ MEBLI U¯YWANYCH
ul. Kopernika 10 (piwnica)
www.meble-zachodnie.eu

MURDOM

Aleja Zwyciêstwa 6,
tel. 502 494 400

(V9404)

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

(V8834)

GRÜNLAND

(V9204)

Sk³ad fabryczny kostki brukowej KAMAL

(L21604)

PORCELANA

(V7506)

Nowa siedziba sklepu  Plac Wolnoci 14
www.tocada.pl
Du¿y wybór serwisów 12-osobowych, serwisy
6-osobowe, galanteria sto³owa, liczne dodatki.

19-400 Olecko, Kopernika 10 (piêtro), tel. 724-993-906

AUTOMYJNIA

a
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y a li
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Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON ............................ 4,14 z³
ON Arktik (do -480C) .. 4,14 z³
Pb95......................... 4,55 z³
PB98 ........................ 4,75 z³
LPG .......................... 2,19 z³
Olej opa³owy............ 2,55 z³ (powy¿ej 1000 litrów)
St

(V8904)

NAJTANIEJ W MIECIE

Darmowe mycie za punkty!
Informacja na miejscu.

Zapraszamy od 600 do 2100

WYSTAWY STA£E
 Solidarnoæ  powstanie i historia (teren powiatu oleckiego), wystawa w siedzibie Stowarzyszenia Zamek, plac
Zamkowy
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac
Wolnoci 24
 Moja okolica  wystawa prac Ireny Taraszkiewicz (rysunki i akwarele), Galeria Pod skosem, GCK Kowale Oleckie
22 marca (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
25 marca (czwartek)
* Gala Poeci Pogranicza Mazur i Suwalszczyzny (konkurs
recytatorski)  Ratusz
16.00  eliminacje powiatowe 55. Ogólnopolskiego Konkursu recytatorskiego, ROK MG, sala AGT
26 marca (pi¹tek)
9.00  mija termin zg³aszania ofert w przetargu na wynajem
pomieszczeñ Skoczni (szczegó³y TO 11/635 s. 16)
17.00  Alvin i wiewiórki 2  film, kino Mazur
19.00  Parnassus  film, kino Mazur
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
27 marca (sobota)
9.30  III Miêdzynarodowy memoria³ i. Jasieluna i F. Pietro³aja w tenisie sto³owym (hala ZST)
15.00  koncert X-lecie Szkolnej Orkiestry Kameralnej (sala
kina Mazur)
17.00  Alvin i wiewiórki 2  film, kino Mazur
19.00  Parnassus  film, kino Mazur
28 marca (niedziela)
9.30  III Miêdzynarodowy memoria³ i. Jasieluna i F. Pietro³aja w tenisie sto³owym (hala ZST)
17.00  Alvin i wiewiórki 2  film, kino Mazur
19.00  Parnassus  film, kino Mazur
29 marca (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
11.00  przetarg na sprzeda¿ drewna, biuro MOSiR (szczegó³y TO 11/635 s. 18)
30 marca (wtorek)
17.00  wernisa¿ wystawy rzeb Viliusa Archipkinasa i Ignasa
trimaitisa (Litwa), galeria ROK MG
31 marca (roda)
* mija termin sk³adania wniosków o zwrot czêci podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego w produkcji rolnej
* otwarcie wystawy W Ojczyzny duchu m¹drze przedstawia³... z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, biblioteka pedagogiczna, ul. Armii Krajowej
1 kwietnia (czwartek)
* pocz¹tek przerwy wiosennej w nauce

Nowy GACEK

Ukaza³ siê nowy, tym razem wydany na dwa miesi¹ce,
numer GACKa  pisma Gminnego Centrum Kultury w
Kowalach Oleckich.
Znajdziemy w nim sprawozdania z V Gminnego Przegl¹du Jase³kowego oraz z koncertu Rockowe Kowale Oleckie.
Jest równie¿ artyku³ o wystawie plastycznej w Szkole Podstawowej w Sokó³kach.
(m)
30 kwietnia (pi¹tek) o godz. 17.00 w Bibliotece Pedagogicznej w Olecku odbêdzie siê spotkanie z GRUP¥ ,,Legary. Bêdzie to impreza z cyklu imprez ,,Cudze chwalicie, swego nie znacie.

"
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XXXV Sesja Rady Powiatu
Zapraszam na XXXV Sesjê Rady
Powiatu w Olecku w dniu 25 marca
2010 roku (czwartek) o godz. 1400 w sali
konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa
Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku
obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwa³
Rady Powiatu i o dzia³alnoci Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu z dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
7. Informacja o dzia³alnoci Komendy
Powiatowej Policji w Olecku, WOPR.
8. Informacja o dzia³alnoci Komendy
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej

w Olecku.
9. Informacja o dzia³alnoci Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku
oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olecku.
10. Ocena realizacji programu Razem
bezpieczniej w powiecie oleckim.
11. Przedstawienie sprawozdania rocznego z realizacji bud¿etu Powiatu za
rok 2009:
a) wyst¹pienie Starosty i Skarbnika;
b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania bud¿etu
Powiatu w Olecku za rok 2009 rok;
c) dyskusja, wnioski, odpowiedzi.
12. Przyjêcie sprawozdania rocznego
z realizacji bud¿etu Powiatu za 2009
rok przez g³osowanie.
13. Podjêcie uchwa³y w sprawie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Powiatu

w Olecku.
14. Podjêcie uchwa³:
a) w sprawie zmiany uchwa³y nr IV/
26/07 Rady Powiatu w Olecku z dnia
25 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia Powiatowego programu dzia³añ na rzecz osób niepe³nosprawnych
na lata 2007  2010;
b) w sprawie ustalenia wysokoci op³at
za usuwanie pojazdów z drogi i parkowanie tych pojazdów na wyznaczonym parkingu strze¿onym;
c) w sprawie zmian bud¿etu powiatu
na rok 2010.
15. Wnioski i owiadczenia radnych.
16. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
17. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski
Komisji Sta³ych Rady.
18. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
19. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marian wierszcz

Wypadek na ulicy Go³dapskiej
Policjanci z Olecka wyjaniaj¹ okolicznoci wypadku drogowego, do którego dosz³o na ulicy Go³dapskiej w Olecku.
Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e 39-letni
kierowca osobowego audi zjecha³ na przeciwny pas ruchu i uderzy³ w bok fiata. W
wyniku tego zdarzenia kieruj¹ca fiatem i
pasa¿erka trafi³y do szpitala w Olecku.
Do zdarzenia dosz³o wczoraj ok. godz.
12.45 w Olecku na ulicy Go³dapskiej.
Oficer dy¿urny oleckiej komendy otrzyma³
zg³oszenie o wypadku od dyspozytora
stra¿y po¿arnej. Natychmiast na miejsce pojechali policjanci ruchu drogowego.
Ze wstêpnych ustaleñ wynika, i¿ 39-let-

ni kierowca osobowego Audi nie dostosowa³ prêdkoci do panuj¹cych trudnych warunków drogowych. Na prostym odcinku drogi chc¹c unikn¹æ najechania na ty³ pojazdu poprzedzaj¹-

cego, zjecha³ na przeciwny pas ruchu.
Nastêpnie na liskiej i zanie¿onej nawierzchni nie opanowa³ pojazdu i uderzy³ w bok Fiata . W wyniku zdarzenia
kieruj¹ca fiatem i pasa¿erka zosta³y hospitalizowane w oleckim szpitalu. Policjanci wyjaniaj¹ okolicznoci i przyczynê wypadku.
Tomasz Jegliñski
W akcji brali równie¿ udzia³ stra¿acy. Ich dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostêpu do poszkodowanych za pomoc¹
sprzêtu hydraulicznego, pomocy przy transporcie poszkodowanych do karetki oraz
pomocy policji w kierowaniu ruchem drogowym. W dzia³aniach bra³ udzia³ jeden zastêp  6 stra¿aków. Akcja trwa³a
39 minut.
kpt. Tomasz Jag³owski
KP PSP Olecko
Fot. Archiwum KP Policji w Olecku oraz KP PSP w Olecku.

#
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Konkurs na dyrektorów szkó³
rozstrzygniêty

Zatrzymali poszukiwanego
za rozbój

Policjanci z oleckiej drogówki zatrzymali mê¿czyznê poszukiwanego za rozbój oraz inne przestêpstwa. 28-letni mieszkaniec Kranika wpad³ w rêce funkcjonariuszy podczas kontroli drogowej. Jeszcze tego samego dnia Pawe³ M. trafi³ za
kratki aresztu ledczego w Suwa³kach.
15 marca oko³o godziny 10.00 w Olecku na ul. Mazurskiej
policjanci z oleckiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej osobowego Forda. Przyczyn¹ zatrzymania by³ fakt, i¿ kierowca nie mia³ zapiêtych pasów bezpieczeñstwa. Okaza³ siê
nim Pawe³ M., 28-letni mieszkaniec Kranika. W trakcie sprawdzenia danych personalnych w policyjnych systemach informatycznych okaza³o siê, ¿e jest on poszukiwany. Paw³a M.
poszukiwano do odbycia kary miêdzy innymi za rozbój. Za
pope³nione wykroczenie drogowe zosta³ ukarany mandatem
karnym, a nastêpnie odkonwojowany do aresztu ledczego.
Tomasz Jegliñski

Policjanci wyjaniaj¹
okolicznoci wypadku

13 marca oko³o godziny 11.35 na trasie Cichy  Szwa³k w
gminie wiêtajno dosz³o do wypadku drogowego. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, i¿ kieruj¹ca samochodem osobowym marki
Renault nie dostosowa³a prêdkoci do warunków drogowych.
Na ³uku zanie¿onej i liskiej drogi auto wpad³o w polizg i
dosz³o do zderzenia z jad¹cym z naprzeciwka ci¹gnikiem rolniczym. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby jad¹ce samochodem zosta³y odwiezione do szpitala w Olecku. Kierowcy
obu pojazdów byli trzewi. Policjanci przeprowadz¹ postêpowanie maj¹ce na celu wyjanienie okolicznoci wypadku.
Tomasz Jegliñski

Stowarzyszenie Ksiêgowych w Polsce Oddzia³ Okrêgowy w Suwa³kach zaprasza do udzia³u w szkoleniach
prowadzonych w Gi¿ycku w ramach projektu

Ksiêgowoæ bez tajemnic

(nr konkursu I/POKL/8.1.1/2009)
realizowanego w ramach POKL wspó³finansowanego ze
rodków EFS
W ramach projektu zrealizowane bêd¹ szkolenia:
 Podatkowa ksiêga przychodów i rozchodów z fakturowaniem (66 h)  marzec 2010 r. (zajêcia w soboty
lub niedziele)
 Podatki w 2010 (24 h)
21-23 maja 2010 r. w Wilkasach

(V12102)

Osoby zainteresowane proszone s¹ o zapoznanie siê z
warunkami uczestnictwa w szkoleniach które s¹, zamieszczone na stronie www.suwalki.skwp.pl oraz wype³nienie
ankiety do danego szkolenia i przes³anie na adres: szkolenia@suwalki.skwp.pl
SKwP O/O w Suwa³kach
tel./fax: 87 566 24 71 / 87 565 33 44

17 marca br. rozstrzygniêty zosta³ konkurs na dyrektora
Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Olecku oraz Szko³y
Podstawowej nr 3 im Jana Paw³a II w Olecku. Wp³ynê³o po
jednej ofercie konkursowej na ka¿de z powy¿szych stanowisk. Od 1 wrzenia 2010 r. Burmistrz Olecka powierzy na
okres 5 lat kierowanie Gimnazjum nr 2 Annie Siemiatyckiej
a Szko³¹ Podstawow¹ nr 3 w Olecku pani Lucynie Sadowskiej.
Serdecznie gratulujemy!

Wygraj sukces

Ponad 50 m³odych wokalistów walczy³o w dniu 18 marca
w Suwa³kach o udzia³ w pó³finale konkursu Wygraj sukces. Zmagania odbywa³y siê w miejscowej restauracji Na
Starówce. Eliminacje do popularnego i presti¿owego konkursu odbywaj¹ siê w Suwa³kach ju¿ po raz kolejny. Udzia³
w konkursie to szansa dla tych, którzy chc¹ zaistnieæ na
scenie muzycznej. Jury wy³oni³o 18 najlepszych wokalistów,
którzy bêd¹ reprezentowaæ Suwalszczyznê w pó³fina³ach konkursu. Wród nich znalaz³a siê reprezentantka Olecka Anna
Jarz¹bska, prowadzona przez instruktora Regionalnego Orodka
Kultury w Olecku Mazury Garbate Rados³awa Skrodzkiego. Ania zapiewa³a piosenki Jeli tylko chcesz to mieæ
i Boskie Buenos.
(V12302)

$
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Podaruj sobie zdrowe ¿ycie
Powiat Olecki od 4 stycznia 2010 r.
realizuje projekt Podaruj sobie zdrowe ¿ycie wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Projekt jest odpowiedzi¹ na wnioski z konferencji Profilaktyka raka
szyjki macicy z 16 czerwca 2009 roku
organizowanej w Mazurskim Centrum
Edukacji i Inicjatyw Lokalnych w Olecku.
Wziê³y w niej udzia³ w³adze jednostek
samorz¹du terytorialnego, osoby zajmuj¹ce
siê owiat¹ i profilaktyk¹ zdrowotn¹,

o swoich prze¿yciach zwi¹zanych z t¹
chorob¹ oraz o tym, ¿e badanie profilaktyczne uratowa³o jej ¿ycie. W spotkaniu wzi¹³ udzia³ lekarz ginekolog, który
w przystêpny sposób przekaza³ wiedzê
obejmuj¹c¹ informacje na temat badañ
profilaktycznych, rodków zapobiegawczych i szczepieñ. Podkrela³ wielkie
znaczenie profilaktyki wród kobiet. O
roli i wp³ywie psychiki w procesie zdrowienia, o mobilizacji si³ psychicznych
do walki z chorob¹ nowotworow¹ opowiada³ psycholog. Na zakoñczenie spot-

zdrowiem, a tak¿e organizacja pozarz¹dowa dzia³aj¹ca w obszarze profilaktyki raka szyjki macicy. Na spotkaniu tym
wskazano, ¿e w zwi¹zku z nisk¹ zg³aszalnoci¹ kobiet na badania cytologiczne,
niezbêdne s¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do
edukacji zdrowotnej dziewcz¹t i kobiet
na terenie ca³ego powiatu.
Prowadzona w ramach projektu kampania informacyjno-profilaktyczna
realizowana jest poprzez zintegrowane
dzia³ania polegaj¹ce na przeprowadzeniu spotkañ w szko³ach, akcji medialnej w prasie lokalnej, radio, telewizji,
na stronie internetowej. Przekazywanie
beneficjentkom materia³ów profilaktycznoedukacyjnych (ulotki, foldery, gad¿ety).
Zale¿y nam na zobrazowaniu powagi
problemu, wskazaniu mo¿liwych dzia³añ profilaktycznych oraz prze³amaniu
stereotypu podejcia do badañ ginekologicznych.
Podczas organizowanych spotkañ edukacyjnych na terenie szkó³ prezentowany by³ film o trzech m³odych kobietach,
które wygra³y walkê z chorob¹ nowotworow¹. Gociem spotkania by³a jedna z bohaterek filmu, która opowiada³a

kania ksi¹dz opiekuj¹cy siê chorymi na
nowotwory oraz ich rodzinami zachêca³ do dbania o w³asne zdrowie przez
ca³e ¿ycie.
Grupê docelow¹ stanowi¹ uczennice w wieku 15-19 lat z 4 szkó³ ponadgimnazjalnych prowadzonych przez
Powiat Olecki. W dniach 25 i 26 lutego 2010 r. zosta³y zorganizowane trzy
spotkania dla uczennic, w tym 2 w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych
oraz 1 w Orodku Szkolno-Wychowaw-

czym dla Dzieci G³uchych im. w. Filipa Smaldone. Ogó³em edukacj¹ zdrowotn¹
z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy w szko³ach Powiatu Oleckiego objêto 330 dziewcz¹t. Kolejne spotkania dla
uczennic Liceum Ogólnokszta³c¹cego oraz
Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku
odbêd¹ siê 25 marca 2010 r.
Realizacja projektu w stosunku do
tej grupy docelowej jest pierwszym krokiem w zakresie zintegrowanych dzia³añ informacyjno-promocyjnych, których celem jest podniesienie wiadomoæ zdrowotnej dziewcz¹t na temat
czynników ryzyka chorób nowotworowych kobiet oraz sposobów ich redukcji. Niezbêdne s¹ zdecydowane dzia³ania zamierzaj¹ce do podniesienia wiadomoci m³odych dziewcz¹t wkraczaj¹cych w doros³e ¿ycie i wyrabiania u nich
nawyku dbania o w³asne zdrowie.
W realizacjê projektu zaanga¿owane s¹ podleg³e szko³y, kocio³y, ordynator oddzia³u ginekologiczno-po³o¿niczego
szpitala powiatowego, psycholog i nauczyciele.
Projekt jest realizacj¹ powiatowego
programu zdrowotnego Profilaktyka raka
szyjki macicy na lata 2009-2015, przyjêtego Uchwa³¹ nr XXIX/178/09 Rady
Powiatu w Olecku z dnia 27 sierpnia
2009 roku.
Wiêcej informacji o projekcie i profilaktyce raka szyjki macicy na stronie:
www.zdrowie.powiat.olecko.pl
Kierownik projektu
Halina Kasicka
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XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
Zapraszam do udzia³u w XXXVIII
Sesji Rady Miejskiej w Olecku, która
odbêdzie siê w dniu 26 marca 2010 r.
(pi¹tek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Olecku.
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku
obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji
Rady.
3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci
w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej o dzia³aniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Analiza dzia³alnoci Urzêdu Miejskiego
za lata 2007-2010  referat Komisji
Rewizyjnej.
6. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Wnioski radnych i Komisji Rady.
8. Uwagi i wnioski So³tysów oraz Przewodnicz¹cych Rad Osiedli dotycz¹ce
projektów uchwa³.
9. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) wyra¿enia zgody na u¿ycie herbu
Gminy Olecko;
b) wyra¿enia zgody na wyodrêbnienie
w bud¿ecie Gminy rodków stano-

wi¹cych fundusz so³ecki;
c) okrelenia wysokoci dotacji celowej Samorz¹dowi Województwa Warmiñsko-Mazurskiego;
d) zmiany uchwa³y nr XXX/2 79/09 Rady
Miejskiej w Olecku z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przyst¹pienia
Gminy Olecko do realizacji projektu
pod nazw¹ Platforma Wspó³pracy EGO SA;
e) wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzeda¿y lokali mieszkalnych na rzecz najemców;
f) zaopiniowania zmiany granic Obszaru
Chronionego Krajobrazu Pojezierza
E³ckiego;
g) zawarcia Porozumienia z Gmin¹ Go³dap dotycz¹cego pokrycia kosztów
dotacji udzielonej przez Gminê Olecko
dla przedszkoli niepublicznych, do których uczêszczaj¹ uczniowie bêd¹cy
mieszkañcami Gminy Go³dap;
h) zawarcia Porozumienia z Gmin¹ i
Miastem E³k dotycz¹cego pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez Gminê
Olecko dla przedszkoli niepublicznych,
do których uczêszczaj¹ uczniowie bêd¹cy mieszkañcami Gminy Miasta E³k;
i) zawarcia Porozumienia z Miastem Suwa³ki

dotycz¹cego pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez Gminê Olecko
dla przedszkoli niepublicznych, do
których uczêszczaj¹ uczniowie bêd¹cy mieszkañcami Miasta Suwa³ki;
j) zawarcia Porozumienia z Gmin¹
Baka³arzewo dotycz¹cego pokrycia
kosztów dotacji udzielonej przez Gminê Olecko dla przedszkoli niepublicznych, do których uczêszczaj¹ uczniowie bêd¹cy mieszkañcami Gminy Baka³arzewo;
k) zawarcia Porozumienia z Gmin¹
Wieliczki dotycz¹cego pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez Gminê Olecko dla przedszkoli niepublicznych, do których uczêszczaj¹ uczniowie bêd¹cy mieszkañcami Gminy
Wieliczki;
l) zawarcia Porozumienia z Gmin¹
Kowale Oleckie dotycz¹cego pokrycia
kosztów dotacji udzielonej przez Gminê Olecko dla przedszkoli niepublicznych, do których uczêszczaj¹ uczniowie bêd¹cy mieszkañcami Gminy Kowale Oleckie;
³) zmiany bud¿etu gminy na 2010 rok.
10. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy .
11. Zamkniêcie obrad sesji.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Projekt Marketing praktyczny  edukacyjne wsparcie
gospodarstw turystycznych Ziemi Oleckiej
Od lutego do kwietnia 2010 r. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi
Oleckiej realizuje projekt Marketing
praktyczny  edukacyjne wsparcie
gospodarstw turystycznych Ziemi Oleckiej wspó³finansowany ze rodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego. Wartoæ projektu
wynosi 50.000 z³, a pozyskane rodki
pochodz¹ z Dzia³ania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki.
Projekt skierowany jest do 15 osób
dzia³aj¹cych w bran¿y turystycznej
i oko³oturystycznej w powiecie oleckim,
zainteresowanych nabyciem wiedzy
i umiejêtnoci z marketingu us³ug turystycznych, ekologii przydomowej

i promocji zachowañ prozdrowotnych.
W projekcie wemie udzia³ 9 kobiet i 6
mê¿czyzn bêd¹cych cz³onkami Lokalnej
Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej,
w³acicielami gospodarstw agroturystycznych, ekologicznych, pensjonatów, itp.
Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie wezm¹ udzia³ w trzech
interesuj¹cych jednodniowych warsztatach zorganizowanych w gospodarstwach
agroturystycznych. Odbêd¹ siê one w marcu
i kwietniu 2010 r.
Ka¿da z osób uczestnicz¹cych w projekcie otrzyma materia³y informacyjnopromocyjne bêd¹ce efektem realizacji ww.
warsztatów:
- ulotkê z przepisami kulinarnymi z
wykorzystaniem zió³ i innych rolin z
przydomowego ogródka;

- ulotkê z zestawem æwiczeñ ruchowych
dla osób przebywaj¹cych w obiektach turystycznych;
- folder promuj¹cy lokaln¹ turystykê
aktywn¹, ekologiê i zdrowie.
Ponadto ka¿da z tych osób otrzyma tablicê informacyjn¹ swego obiektu
turystycznego.
Wiêcej informacji o realizacji projektu znajduje siê na stronie
www.lot.olecko.pl
w zak³adce Projekty z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.

Anna Turowska
www.lot.olecko.pl
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Dzieñ Przedsiêbiorczoci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
W dniu 10 marca 2010 r. Poradnia
goci³a uczennice z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w
Olecku w zwi¹zku z ogólnopolsk¹ akcj¹ Dzieñ Przedsiêbiorczoci, który jest
integraln¹ czêci¹ realizowanego przez
Powiat Olecki projektu I Ty mo¿esz
zrobiæ karierê! Zrealizuj swoje marzenia! (dofinansowanie EFS).
Siedemnastoosobowa grupa m³odzie¿y
pozna³a specyfikê pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz zwi¹zanych
z ni¹ zawodów: psychologa, pedagoga,
doradcy zawodowego, logopedy; zdoby³a
wiedzê na temat kwalifikacji i predyspozycji zawodowych niezbêdnych do ich
wykonywania. Spotkanie przebiega³o w
mi³ej i przyjaznej atmosferze.

Stra¿acy z Olecka i Go³dapi æwicz¹ wspólnie na lodzie
W dniu 18.03.2010 roku na jeziorze Oleckie Wielkie odby³y siê æwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego i
nurkowania podlodowego. W æwiczeniach brali udzia³ p³etwonurkowie ze specjalistycznych grup wodno-nurkowych
Olecka i Go³dapi.
W tegorocznym sezonie zimowym
oleccy stra¿acy kilkukrotnie organizowali æwiczenia z ratownictwa wodnego
z u¿yciem ratowniczej deski lodowej oraz
innych technik ratowniczych. P³etwonurkowie doskonali techniki poszukiwaw-

cze i nurkowanie podlodowe. Æwiczenia mia³y na celu wyuczenie schematów oraz szybkoci i sprawnoci w organizowaniu i przeprowadzaniu akcji ratowniczej na lodzie. W æwiczeniach bra³y
udzia³ 3 zastêpy stra¿y po¿arnej, 11 stra¿aków. Kierownikiem æwiczeñ by³ kpt.
Jerzy Go³embiewski  dowódca Jednostki Ratowniczo-Ganiczej w Olecku.
kpt Tomasz Jag³owski
KP PSP Olecko

'
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EUROPA NA MAZURACH  MAZURY W EUROPIE
Szko³a Jêzyków Obcych Perfekt oraz
Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych
w Olecku zdoby³y rodki unijne na bardzo
atrakcyjne szkolenia dla osób pracuj¹cych w sektorze gastronomii i hotelarstwa. Projekt nosi nazwê EUROPA NA
MAZURACH  MAZURY W EUROPIE.
W ramach projektu w dniach 15-18
lutego 2010 r. odby³y siê zajêcia z mistrzem kulinarnym z Belgii  Marie Luise
Livet Michel. Celem kursu by³o zapoznanie siê z kuchni¹ europejsk¹ krajów
Beneluxu oraz Francji i Niemiec i ich
dziedzictwem kulinarnym.

specjalistycznym uchwycie i techniki jej
krojenia na sali w obecnoci klienta.
Mamy nadziejê, ¿e potrawy przyrz¹dzone wg przepisów naszych goci
zobaczymy na sto³ach w restauracjach
w naszym regionie. Wyk³ady mistrza kulinarnego t³umaczy³a na jêzyk polski pani
Danielle Detrembleur.

W ci¹gu czterech dni pokazów i prezentacji uczestnicy uczyli siê przyrz¹dziæ takie specja³y, jak: p³on¹ce naleniki w sosie i likierze pomarañczowym,
ogonki rakowe podpalane w zio³ach aromatycznych prowansalskich, placek lotaryñski, befsztyk p³on¹cy w zielonym
sosie pieprzowym z ziemniakami pontneuf, Irish coffee, kaczkê w pomarañczach.
Mistrz kulinarny pani Marie Luise
Livet pokazywa³a równie¿ sposoby mocowania wêdzonej szynki z koci¹ w

Po¿ar w £êgowie

W dniu 15.03.2010 roku oko³o godziny 14. w miejscowoci £êgowo, gmina Olecko, dosz³o do po¿aru
szopy drewnianej krytej blach¹. Dziêki sprawnie przeprowadzonej akcji ganiczej nie dopuszczono do rozprzestrzenienia siê po¿aru na przyleg³e budynki gara¿u i stodo³y.
Dzia³ania stra¿aków polega³y na zabezpieczeniu
miejsca po¿aru, podaniu pr¹du wody w natarciu na
pal¹cy siê budynek i jednego pr¹du wody w obronie
na budynki przyleg³e. Po zlokalizowaniu i ugaszeniu
po¿aru przyst¹piono do rozbiórki pozosta³ej po szopie konstrukcji.
W dzia³aniach bra³y udzia³ 2 zastêpy z JRG PSP
Olecko, 9 stra¿aków. Akcja trwa³a 1 godzinê i 11
minut. Spaleniu uleg³a szopa drewniana kryta blach¹.
kpt. Tomasz Jag³owski
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VIII kresowa wiosna poezji

Wyniki VIII Regionalnego Konkursu Recytatorskiego pt. Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny
Imiê i nazwisko
ucznia
Alicja Polakowska
Kinga Malinowska

Miejsce

Anna Ostaszewska
Emilia Ishizaka

III
Wyr.

Anna Zieliñska

Wyr.

Marta Sawczyszyn

Wyr.

Wioleta Kowalska
Martyna Mielcarek
Kinga Karwel
Dawid Cieluk
Magdalena Essel

I
II
III
III
Wyr.

Aleksandra Steckiewicz
Micha³ Saliñski

I
II

Kamila Mroziewska
Angelika Kamiñska
Sylwia witaj

III
III
Wyr.

Dorota Szpunar
Monika Zubowicz
Agata Jakowska
Natalia Andryszczyk
Karolina Chrapowicka
Marta Zajkowska
Olga Zakrzewska

I
II
III
Wyr.
Wyr.

I
II

Wyr.
Wyr.

Kategoria I: szko³y podstawowe
Szko³a
Imiê i nazwisko nauczyciela
SP nr 4 w E³ku
SP w Ró¿yñsku Wielkim
SP nr 1 w Go³dapi
SP nr1 w Olecku

Jadwiga Truszkowska
Ewa B¹bka

Danuta Bartos
Monika Kacprzyk, Eligia Bañkowska
SP nr1 w Olecku
Monika Kacprzyk, Eligia Bañkowska
SP nr 1 w Go³dapi
Ma³gorzata Marcinkiewicz
Kategoria II: gimnazja – klasy I i II
Gim. nr 1 w Go³dapi Anetta Wojnar - Konopko
Gim. nr 2 w E³ku
Ma³gorzata Pieñkowska
Gim. w Dubeninkach Wioletta Szeszko
Gim. nr 3 w E³ku
Beata Makarewicz
STO w Olecku
Marta Kosobucka
Kategoria III: gimnazja – klasy III
Publiczne Gimnazjum Jolanta Motulewicz
w Wieliczkach
Gim. nr 2 w Olecku Justyna Je¿ewska

Imiê i nazwisko
dyr. szko³y
Wanda Wojnowska
Ewa B¹bka
Beata Karpiñska
Eligia Bañkowska
Eligia Bañkowska
Beata Karpiñska
Bo¿ena Kalinowska
Andrzej Brzozowski
Andrzej Tr¹bka
Zofia £ukawska
Waldemar Snarski
Stanis³aw Bucki
Anna Dorota Siemiatycka

Gim. nr 2 w E³ku
Ma³gorzata Pieñkowska
Gim. nr 1 w Go³dapi Ma³gorzata Sojko
Gimnazjum
Justyna Jenczyk
w Dubeninkach
Kategoria IV: szko³y ponadgimnazjalne
ZSL i Z w Olecku
Justyna Waszkiewicz
LO w Olecku
Mariola Pezowicz
ZS nr 2 w E³ku
Ma³gorzata Ladziñska
ZSL i Z w Olecku
Przemys³aw Michniewicz
ZS nr 2 w E³ku
Ma³gorzata Ladziñska

Andrzej Brzozowski
Bo¿ena Kalinowska
Andrzej Tr¹bka

I LO w E³ku
Emilia Górska
Zespó³ Szkó³ Ogólno- Kornelia Oczkowska
kszta³c¹cych w Go³dapi

Robert Hoffmann
Grzegorz Klimaszewski

Beata Stypu³kowska
Leszek Olszewski
Barbara Fiodoruk
Beata Stypu³kowska
Barbara Fiodoruk
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Nagrodê specjaln¹ Marsza³ka Województwa WarmiñskoMazurskiego za najciekawsz¹ interpretacjê przyznano Agacie Jakowskiej z Zespo³u Szkó³ nr 2 w E³ku za wiersz
,,Prawda za drzwiami Teresy Kaczorowskiej.
Nagrodê specjaln¹ Burmistrza Olecka z okazji 450-lecia
miasta za najlepiej wykonany utwór autora wywodz¹cego siê
z powiatu oleckiego otrzyma³ Micha³ Saliñski z Gimnazjum
nr 2 w Olecku za wiersz ,,O wdowach gospodarskich Jana
Domasza.
Ogó³em w Konkursie wziê³o udzia³ 38 uczniów z 10 szkó³
podstawowych, 9 gimnazjów i 8 szkó³ ponadgimnazjalnych.
Olecko, dnia 12.03.2010 r.
Zanotowa³a: Dorota Teresa W³odarska
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Ulga rehabilitacyjna

Je¿eli jeste osob¹ niepe³nosprawn¹ lub masz
na utrzymaniu osobê niepe³nosprawn¹, sprawd
czy poniesione przez Ciebie wydatki na cele
rehabilitacyjne oraz wydatki zwi¹zane z u³atwieniem
wykonywania czynnoci ¿yciowych uprawniaj¹
do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych. Je¿eli tak, to mo¿esz z niej skorzystaæ.
Podstawa prawna:
- Art. 26 ust. 1 pkt 6, art. 26 ust. 7a-7g
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r.
nr 14, poz. 176 ze zm.)
- Art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada
1998r. o zrycza³towanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby
fizyczne(Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.)
Kto mo¿e skorzystaæ z ulgi?
Mo¿na dokonaæ odliczenia wydatków na cele
rehabilitacyjne oraz wydatków zwi¹zanych z
u³atwieniem wykonywania czynnoci ¿yciowych,
poniesionych w roku podatkowym przez podatnika bêd¹cego osob¹ niepe³nosprawn¹, b¹d te¿
podatnika na którego utrzymaniu s¹ osoby niepe³nosprawne.
OSOBA NIEPE£NOSPRAWNA  to osoba która posiada:
orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy
orzekaj¹ce do jednego z trzech stopni niepe³nosprawnoci, okrelonych w odrêbnych przepisach, lub decyzji przyznaj¹cej rentê z tytu³u
ca³kowitej lub czêciowej niezdolnoci do pracy, rentê szkoleniow¹ albo rentê socjaln¹, albo
orzeczenia o niepe³nosprawnoci osoby, która
nie ukoñczy³a 16 roku ¿ycia, wydanego na podstawie odrêbnych przepisów lub orzeczenia o
niepe³nosprawnoci wydane przez w³aciwy organ na podstawie przepisów obowi¹zuj¹cych do
31 sierpnia 1997r.
OSOBA NIEPE£NOSPRAWNA ZALICZONA DO I GRUPY INWALIDZKIEJ  to
osoba, w stosunku do której, na podstawie odrêbnych przepisów, orzeczono: ca³kowit¹ niezdolnoæ do pracy oraz niezdolnoæ do samodzielnej
egzystencji albo znaczny stopieñ niepe³nosprawnoci.
OSOBA NIEPE£NOSPRAWNA ZALICZONA DO II GRUPY INWALIDZKIEJ to osoba, w stosunku do której, na podstawie
odrêbnych przepisów, orzeczono: ca³kowit¹ niezdolnoæ do pracy albo umiarkowany stopieñ niepe³nosprawnoci.
OSOBA NIEPE£NOSPRAWNA POZOSTAJ¥CA NA UTRZYMANIU PODATNIKA
 to: wspó³ma³¿onek, dzieci w³asne i przysposobione, dzieci obce przyjête na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice wspó³ma³¿onka, rodzeñstwo, ojczym, macocha, ziêciowie i synowe
 je¿eli s¹ osobami niepe³nosprawnym, pozostaj¹ na utrzymaniu podatnika a ich dochody nie
przekraczaj¹ w roku podatkowym kwoty 9120z³.
Rodzaje wydatków
Za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki
zwi¹zane z u³atwieniem wykonywania czynnoci ¿yciowych, ponoszone przez podatnika bêd¹cego osob¹ niepe³nosprawn¹, lub podatnika,
na którego utrzymaniu s¹ osoby niepe³nosprawne, uwa¿a siê wydatki, które zosta³y wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
WYDATKI UPRAWNIAJ¥CE DO ODLICZEÑ dziel¹ siê na: WYDATKI NIELIMITOWANE (odliczeniu podlega ca³a wydatkowana kwota) i WYDATKI LIMITOWANE (kwotê
przys³uguj¹cego odliczenia oblicza siê z uwzglêdnieniem górnego lub dolnego limitu kwotowego).
WYDATKI NIELIMITOWANE  nale¿¹ do
nich wydatki poniesione na:
* adaptacjê i wyposa¿enie mieszkañ oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb

wynikaj¹cych z niepe³nosprawnoci,
* przystosowanie pojazdów mechanicznych do
potrzeb wynikaj¹cych z niepe³nosprawnoci,
* zakup i naprawa indywidualnego sprzêtu, urz¹dzeñ
i narzêdzi technicznych niezbêdnych w rehabilitacji oraz u³atwiaj¹cych wykonywanie czynnoci ¿yciowych stosownie do potrzeb wynikaj¹cych z niepe³nosprawnoci, z wyj¹tkiem
sprzêtu gospodarstwa domowego.
* zakup wydawnictw i materia³ów (pomocy)
szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikaj¹cych z niepe³nosprawnoci,
* odp³atny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
* odp³atny pobyt na leczeniu w zak³adzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zak³adzie
rehabilitacji leczniczej, zak³adach opiekuñczoleczniczych i pielêgnacyjno-opiekuñczych oraz
odp³atnoæ za zabiegi rehabilitacyjne,
* opiekê pielêgniarsk¹ w domu nad osob¹ niepe³nosprawn¹ w okresie przewlek³ej choroby
uniemo¿liwiaj¹cej poruszanie siê oraz us³ugi
opiekuñcze wiadczone dla osób niepe³nosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
* op³acenie t³umacza jêzyka migowego,
* kolonie i obozy dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej oraz dzieci osób niepe³nosprawnych, które nie ukoñczy³y 25 roku ¿ycia,
* odp³atny, konieczny przewóz na niezbêdne zabiegi
leczniczo-rehabilitacyjne: osoby niepe³nosprawnej
 karetk¹ transportu sanitarnego, osoby niepe³nosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepe³nosprawnych do
lat 16  równie¿ innymi ni¿ karetka rodkami
transportu sanitarnego,
* odp³atne przejazdy rodkami transportu publicznego zwi¹zane z pobytem: na turnusie
rehabilitacyjnym, w zak³adach lecznictwa uzdrowiskowego, zak³adach rehabilitacji leczniczej,
zak³adach opiekuñczo-leczniczych i pielêgnacyjno-opiekuñczych, na koloniach i obozach
dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej oraz
dzieci osób niepe³nosprawnych, które nie ukoñczy³y 25 roku ¿ycia.
WYDATKI LIMITOWANE  nale¿¹ do nich wydatki poniesione na:
* op³acenie przewodników osób niewidomych I
lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepe³nosprawnoci¹ narz¹dów ruchu zaliczonych do I
grupy inwalidztwa maksymalna kwota odliczenia
w roku podatkowym wynosi 2 280z³,
* utrzymanie przez osoby niewidome zaliczone
do I lub II grupy inwalidztwa psa przewodnika
 maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2 280 z³,
* u¿ywanie samochodu osobowego, stanowi¹cego w³asnoæ (wspó³w³asnoæ) osoby niepe³nosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika maj¹cego na utrzymaniu osobê
niepe³nosprawn¹ zaliczon¹ do I lub II grupy
inwalidztwa albo dzieci niepe³nosprawne, które nie ukoñczy³y 16 roku ¿ycia, na potrzeby
zwi¹zane z koniecznym przewozem na niezbêdne
zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne- maksymalna
kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi
2 280 z³,
* leki  jeli lekarz specjalista stwierdzi, ¿e osoba niepe³nosprawna powinna stosowaæ okrelone leki stale lub czasowo. W tym przypadku odliczeniu podlegaj¹ wydatki w wysokoci
stanowi¹cej ró¿nicê pomiêdzy wydatkami faktycznie poniesionym w danym miesi¹cu a kwot¹
100 z³.
Pamiêtaj! Przedstawiony katalog wydatków
(zarówno nielimitowanych jak i limitowanych)
ma charakter zamkniêty. Oznacza to, ¿e odliczeniu podlegaj¹ tylko te wydatki, które zosta³y
w nim wymienione.
SPOSÓB DOKONYWANIA ODLICZEÑ
Odliczeñ z wymienionych wy¿ej tytu³ów
dokonuje siê: od dochodu podlegaj¹cego opodatkowaniu na zasadach ogólnych wed³ug skali
podatkowej albo od przychodu podlegaj¹cego

opodatkowaniu zrycza³towanym podatkiem od
przychodów ewidencjonowanych. Odliczeñ dokonuje siê w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT37 lub PIT-28, do których nale¿y do³¹czyæ informacjê o odliczeniach /formularz PIT-O/.
Odliczeniu od dochodu podlegaj¹ te wydatki, które nie zosta³y zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zosta³y odliczone na
podstawie ustawy o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne albo nie zosta³y zwrócone
podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
Pamiêtaj! Kwota przys³uguj¹cego odliczenia, w czêci w jakiej nie znalaz³a pokrycia w
Twoich dochodach (przychodach) w danym roku
podatkowym, nie podlega odliczeniu w kolejnych latach.
Odliczeniu podlegaj¹ tylko te wydatki, które nie zosta³y sfinansowane (dofinansowane) w
ca³oci ze rodków Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych (PFRON),
zak³adowego funduszu rehabilitacji osób niepe³nosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia
(NFZ), zak³adowego funduszu wiadczeñ socjalnych
albo nie zosta³y zwrócone ich podatnikowi w
jakiejkolwiek innej formie. W przypadku, gdy
wydatki by³y czêciowo finansowane (dofinansowane)z tych funduszy (rodków), odliczyæ mo¿na
jedynie ró¿nicê pomiêdzy poniesionymi wydatkami a kwot¹ sfinansowan¹ (dofinansowan¹) z
tych funduszy (rodków) lub zwrócon¹ w jakiejkolwiek formie. Odliczamy wiêc tylko te wydatki, które sami ponielimy.
Wymagane dokumenty
Wysokoæ poniesionych wydatków na cele
rehabilitacyjne oraz wydatków zwi¹zanych z u³atwieniem wykonywania czynnoci ¿yciowych, ustala
siê na podstawie dokumentów stwierdzaj¹cych
ich poniesienie. Mo¿e to byæ faktura, rachunek,
dowód wp³aty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika z nich kto, kiedy, ile oraz za co zap³aci³.
Jedynie w przypadku wydatków limitowanych zwi¹zanych z: op³aceniem przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepe³nosprawnoci¹ narz¹dów
ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, utrzymaniem psa przewodnika przez osoby niewidome zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa, u¿ywaniem samochodu osobowego w zwi¹zku z koniecznym przewozem na niezbêdne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby niepe³nosprawnej
zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub
podatnika maj¹cego na utrzymaniu osobê niepe³nosprawn¹ zaliczon¹ do I lub II grupy inwalidztwa albo niepe³nosprawnego dziecka, które
nie ukoñczy³o 16 roku ¿ycia  nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzaj¹cych
wysokoæ wydatków.
Nie oznacza to jednak, i¿ tego rodzaju wydatki mo¿na odliczyæ bez uprzedniego ich poniesienia. Podstawa skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest bowiem poniesienie wydatków na
cele rehabilitacyjne lub wydatków u³atwiaj¹cych
wykonywanie czynnoci ¿yciowych. Brak obowi¹zku dokumentowania ww. wydatków podlegaj¹cych odliczeniu nie oznacza, ¿e podatnik
mo¿e odliczyæ kwotê, której faktycznie nie wyda³, wówczas nale¿y co najmniej uprawdopodobniæ fakt poniesienia wydatku
Pamiêtaj!
Brak ustawowego wymogu dokumentowania wysokoci okrelonych wydatków faktur¹,
rachunkiem lub innym dokumentem nie pozbawia urzêdu skarbowego prawa do zwrócenia siê
do osoby, która skorzysta³a z odliczenia, o udowodnienie, ¿e dany wydatek zosta³ przez ni¹
faktycznie poniesiony oraz ¿e spe³nia pozosta³e
warunki do zastosowania odliczenia. Ka¿da ulga
podatkowa to przywilej, z którego mo¿esz skorzystaæ tylko wtedy, gdy spe³nisz wszystkie warunki. Urz¹d Skarbowy ma prawo sprawdziæ
poprawnoæ dokonanych odliczeñ.
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PROJEKTODAWCA
POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w Olecku
ul. Go³dapska 23
tel. 87 5203430,
fax 87 5204720

Mieszkañcy powiatu oleckiego!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku,
w partnerstwie z Powiatowym Urzêdem Pracy w Olecku, rozpoczê³o realizacjê projektu pn. Bêdê samodzielny wspó³finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Poddzia³ania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spo³eczna osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Jest to kontynuacja wczeniejszego projektu partnerskiego pt. Otwarci
na wszystko, którego uczestnicy wskazali swoje oczekiwania w zakresie aktywnoci zawodowej.

Projekt skierowany jest do
osób niepe³nosprawnych z terenu powiatu
oleckiego, którzy nie s¹ zatrudnieni.
Celem g³ównym projektu jest wyposa¿enie w wiedzê oraz umiejêtnoci spo³eczne i zawodowe niezbêdne do podjêcia aktywnoci zawodowej 40 osób niepe³nosprawnych z terenu powiatu oleckiego. Cel zostanie osi¹gniêty poprzez m.in.:
- zmianê postaw osób niepe³nosprawnych,
- przygotowanie osób niepe³nosprawnych do adaptacji
na lokalnym rynku pracy,
- nabycie, uzupe³nienie lub zmianê kwalifikacji zawodowych,
- nabycie dowiadczenia zawodowego.
W ramach projektu zrealizowane zostan¹ nastêpuj¹ce dzia³ania:
1/ Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne:
- indywidualne wsparcie psychologiczne;
- warsztaty psychologiczno-terapeutyczne;
- spotkanie z instruktorem terapii.
2/ Utworzenie i prowadzenie grupy wsparcia.
3/ Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy:
- uprawnienia do korzystania z ró¿nych form wsparcia rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej;
- podstawowe zagadnienia prawa pracy;
- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja, poszukiwanie ofert pracy.
4/ Szkolenia:
- opiekun dzieciêcy (5 osób);
- pracownik biurowy z obs³ug¹ komputera (6 osób);

PARTNER
POWIATOWY URZ¥D PRACY
w Olecku
ul. Armii Krajowej 30
tel. 87 5202533, 5203078
fax 87 5202746

- kucharz (7 osób);
- opiekun osób starszych (7 osób);
- pracownik biurowy z elementami archiwizacji (8 osób);
- ogrodnik terenów zielonych z elementami florystyki i
obs³ug¹ kasy fiskalnej (7 osób).
5/ Sta¿e zawodowe u pracodawców.
Uczestnikom projektu zostanie wyp³acone stypendium za uczestnictwo w szkoleniach i sta¿ach, dodatkowo osobom spoza Olecka zrefundujemy koszt przejazdów. W czasie trwania poszczególnych dzia³añ zapewnimy poczêstunek.
W ramach projektu zorganizowany zostanie tak¿e jednodniowy wyjazd integracyjny na terenie naszego regionu.
Wszystkie dzia³ania w ramach projektu s¹ bezp³atne.

Jeli jeste osob¹ niepe³nosprawn¹ i chcesz skorzystaæ z oferowanego wsparcia w ramach projektu zg³o
swój udzia³ w projekcie Bêdê samodzielny!

ZACHÊCAMY DO UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE
Zg³oszenia mo¿na dokonaæ poprzez dostarczenie do
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, Powiatowego Urzêdu Pracy w Olecku za porednictwem
poczty, osobicie lub z pomoc¹ innych osób, wype³nionego formularza zg³oszeniowego. Druk formularza dostêpny jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
Olecku, Powiatowym Urzêdzie Pracy w Olecku (formularz mo¿na uzyskaæ tak¿e za pomoc¹ strony internetowej
Projektodawcy: www.pcpr.powiat.plecko.pl  zak³adka
realizowane projekty EFS).
Bli¿sze informacje na temat mo¿liwoci udzia³u w
projekcie mo¿na uzyskaæ w:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
ul. Go³dapska 23
tel. 087 520 34 30
www.pcpr.powiat.olecko.pl
oraz
Powiatowym Urzêdzie Pracy w Olecku
ul. Armii Krajowej 30
tel. 087 520 25 33, 087 520 30 78

Projekt Bêdê samodzielny wspó³finansowany jest ze rodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

"
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* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88

V1910
(K24906)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

Krupin 14A

tel. 503 804 741; 512 217 654
* Odszkodowania komunikacyjne, tel. 604-856-353
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

11 Listopada 31
(szosa na Gi¿ycko).
Tel. (87) 520-14-98

(V13401)

SERWIS OGUMIENIA

K27001

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Alufelgi Renault Espace, 15 cali, 5 szpilek, tel. 508-097660
V9034
* Audi A8, 3,7 Qatro, 1996, B/LPG, fool opcja, tel. 503804-741
K25106
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K23808
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
K28011
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-52012-88
V1920
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 K26105
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501611-961
V3329
* fotele Renault Espace, 2 sztuki, tel. 508-097-660
V9024
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961 V3319
* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik,
pe³na opcja, tel. 508-097-660
V9014
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
K25006

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy
okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68.
V8005
* informacja
turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-20-59
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (87) 520 15 78
V3409

(V7107)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

Tel. (87) 520-31-32, sms 505-314-536

(V8105)

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (87) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 1000-0 00, pt-so  od 1000 do 200

* Pub Pod ABC, plac Wolnoci 8c, tel. 509-909-996 L21803
* zespó³ muzyczny na ró¿ne okazje, tel. 666-706-100 K23110

US£UGI

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V13701
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L21205
Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891

(V4008)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

V70612

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 87-520-15-30

L22402
L21504

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07. V1311
* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, lubu, komunii, bierzmowania; ul. Winiowa, tel. 668-662-516. V2510
* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 660 122 049 L16717
* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V12812
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 87-520-4373
V6607
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50

V2010

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 87-520-22-13
L22302
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
K19120b
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47

V2610

* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31, tel. 87523-00-80
L21603
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Sp. z o.o., tel. 87-520-31-70 L21703
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 602-117-509. ZAPRASZAMY

(V13601)

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V2710a

US£UGI

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (87) 520 22 41. V13301
* MEBLE - salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel.
(87) 520 29-23.
V9104

MEBLE ZACHODNIE
ul. Kopernika 10 (piwnica)

NOWA DOSTAWA TOWARU
ozdoby wielkanocne, wazy, wazony

tel. 608-146-978

www.meble-zachodnie.eu

(V8804)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K23708

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej
przedsiêbiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-46-76 V56110

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

Ka¿da sobota od 1000 do 1500
Rejestracja: 501-267-347

(V3109)

AUTO-MOTO

* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V8914
* pizza na telefon  od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V7117
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (87) 520-26-93. V25605
* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 665-095424, www.tocada.pl
V7526

US£UGI

#
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* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V11323

Sklep DOM

Pl. Wolnoci 5A
s.c.
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
V2110
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961 V3339
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(V8205)
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
L21404
* Taxi Z, równie¿ taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-1212
K21812
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885
L22102
* TRANSPORT: autolaweta do 4 aut, ca³a Europa, tel. 792934-193
K24507

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V9004)

Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
tel. (087) 520-23-55;
kom. 509-338-320; 508-097-660
CZYNNE CA£¥ DOBÊ

Za³atwiamy wszelkie formalnoci.
 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

(V6907)

(V8604)

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73  leczenie zwierz¹t dotel. (87) 520-27-89 mowych
kom. 660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

(K24107)

WYWÓZ MIECI

Anna £ozowska
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 601-094-364

PRACA
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756
L22003
* zatrudniê operatora koparki JCB4CX z dowiadczeniem, wiadomoæ: Norwida 8 po 17.00
K12702
SPRZEDAM
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V11313
* dom, Olecko  Tuwima, 180 m.kw., piêtrowy, dzia³ka 520
m.kw., dwie kuchnie i ³azienki, ca³oæ podpiwniczona, gara¿ w piwnicy, 430 000 z³otych, tel. 87-523-42-74 K27302
* dzia³kê budowlan¹ 800 m.kw., Wieliczki, tel. 608-228702
K26902
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426 V13611
* dzia³kê rolno-budowlan¹, okolice Olecka, tel. 513-035033
V8215
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402
K18920
* garnitur komunijny, tel. 798-700-852
L21105

SPRZEDAM
* gospodarstwo rolne, siedlisko, 22 ha, okolice Olecka, tel.
609-738-204
K27401
NOTEBOOK ASUS +TORBA
+MYSZ JU¯ OD 1599z³
ZAPRASZAMY, PL. WOLNOCI 6C

(V12802)

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608146-978
V8814
* mieszkania, dzia³ki, domy, WGN Nieruchomoci, tel. 510189-301
V3908
* mieszkanie 3 pokoje, 60 m.kw., centrum, parter, tel. 692144-032
L20507
* mieszkanie 48 m.kw., wiêtajno, tel. 509-382-995 L20207
* mieszkanie 61 m.kw., I piêtro, Siejnik, tel. 501-611-961,
87-523-91-17
V3349
* mieszkanie bezczynszowe 60 m.kw., Skowronki, tel. 517485-719
K26204
* mieszkanie dwupokojowe, 44 m.kw., niski czynsz, tel.
512-332-792
K27202
* mieszkanie w Bia³ymstoku, 38 m.kw., 2 pokoje, ul. Piastowska, tel. 508-405-758
K27501
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V8924
* porcelana polska, du¿y wybór, ul. Kopernika 10 (piêtro),
tel. 665-095-424, www.tocada.pl
V7515
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
V8824
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603L22601
* siano w du¿ych belach, tel. 721-587-468
K26901
* SIATKA OGRODOWA: powlekana 5,50 z³ m.kw., ocynkowana 5,40 z³ m.kw., tel. 502-494-400
V9214
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V8614
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A V2110
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87520-22-33
V12312
WYNAJEM
* do wynajêcia domek z budynkiem gospodarczym (600
m.kw.), tel. 502-088-402
K24407
* do wynajêcia mieszkania, Kukowo, tel. 721-587-468 K27001
* do wynajêcia pomieszczenie 8 m.kw., parter, Kamienna
1A, tel. 602-354-963
V6617
* ³adny s³oneczny pokój, ul. Sembrzyckiego 29, tel. 87520-21-14
K27801
* mieszkania i pokoje do wynajêcia, tel. 500-708-095 K24207
* pomieszczenia biurowe do wynajêcia, Olecko, ul. Go³dapska 22, tel. 502-200-053
V11213
* poszukujê gara¿u do wynajêcia, tel. 665-806-613 L21304
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.

WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEÑ ROBOCZY
NOWOÆ: ODNOWIENIA WSZYSTKICH CERTYFIKATÓW
(RÓWNIE¯ INNE CENTRA), KORZYSTNE CENY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PE£NE
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

$
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KONKURS PIOSENKI
PRZEDSZKOLNEJ

(K25505)

Przedszkole z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku i
Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate
zapraszaj¹ do udzia³u w Konkursie Piosenki Przedszkolnej.
Konkurs odbêdzie siê 22 kwietnia 2010r. o godz. 16:00
w ROK Mazury Garbate (sala kina) w Olecku.
Informacji na temat konkursu udzielaj¹: Joanna Mrozowska, Zofia Sad³owska i Bo¿ena Budzyñska pod numerem
tel. 87 520 32 12.
Regulamin konkursu i kartê zg³oszeniow¹ mo¿na pobraæ
ze strony internetowej www.przystanek.pl w zak³adce kalendarz wydarzeñ/kwiecieñ.
(m)

(V12602)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Orodek
Galeria Wies³awa
czynny
codziennie
w godz. 800-1600

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie
kursu

B. Bo³tryka.
12

kwietnia

godz.

1600

tel. 520-23-36

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA

Domowe sposoby na reumatyzm

K¹piel w wywarze z siana: garæ siana zetrzeæ w d³oniach na proszek i krótko zagotowaæ
w litrze wody. Wywaru nie odcedzamy i po przestygniêciu moczymy bol¹cy staw przez 10-15 min. Potem osuszamy, smarujemy maci¹ przeciwreumatyczn¹ i
opatulamy we³nianym szalem.
Ok³ad parafinowy: rozpuszczamy w garnuszku bia³¹
wiecê, nie dopuszczaj¹c do wrzenia. Uzyskana p³ynna
parafina powinna mieæ temp. 70°C  i tak¹ gor¹c¹ nale¿y u¿yæ do ok³adu (wykonujemy go smaruj¹c pêdzelkiem bol¹ce miejsca). Przykrywamy gaz¹, opatulamy ciep³¹
flanel¹ i idziemy spaæ. Rano, po zdjêciu ok³adu, smarujemy miejsca poddane zabiegowi wazelin¹.

Domowe leki na bezsennoæ

Produkty mleczne i cukier traktowaæ mo¿na jako naturalne specyfiki uspokajaj¹ce, oczywicie w niewielkich dawkach. Bardzo czêsto za rodek nasenny traktuje

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

Kontakt tel.
(87) 520-22-41
(87) 520-33-02
kom.
502-200-024

(V11202)

siê we wspó³czesnym wiecie ma³e dawki alkoholu. Podobnie
jak pigu³ki nie jest to zdaniem lekarzy jednak rodek godny polecenia. Choæ podobno od czasu do czasu mo¿na go
zastosowaæ, gdy naprawdê mêczymy siê i niepokoimy brakiem snu. Silny stres bywa naprawdê czêsto szkodliwszy,
ni¿ ma³a dawka alkoholu. Z drugiej strony dowiadczenia
psychoterapeutów dowodz¹, ¿e wieczorne lêki przed bezsennoci¹ doskonale te¿ tonizuj¹ spacery.

Dynia na zaparcie i nadwagê

Wielkie owoce dyni posiadaj¹ bardzo grub¹ skórkê i
dlatego doskonale siê przechowuj¹ nawet przez ca³¹ zimê.
Tê zaletê warzywa warto wykorzystaæ w domowych kuracjach ³agodz¹cych zaparcia i ró¿ne dolegliwoci jelitowe.
W wymienionych niedomaganiach organizmu warto spo¿ywaæ dosyæ czêsto surowy mi¹¿sz, dlatego ¿e ma on ³agodne w³aciwoci przeczyszczaj¹ce. Dynia duszona, sma¿ona,
w kompotach, w zupie te zdolnoci nieco traci, niemniej
nadal pozostaje cennym ród³em witamin i soli mineralnych. Surowa i gotowana znaleæ siê te¿ powinna na sto³ach osób uskar¿aj¹cych siê na nadwagê.

%
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Kalendarz imion

23 marca (wiatowy Dzieñ Meteorologii) (wiatowy Dzieñ Zapobiegania
Grulicy)
Oktawii, Oty, Pelagii, Zbys³awy
Adriana, Eberharda, Feliksa, Hadriana,
Józefa, Konrada, Oktawiana, Pelagiusza, Piotra, Tyberiusza, Wiktoriana,
Wiktoryna, Zbis³awa, Zbys³awa
24 marca
Dzier¿ys³awy, Gabrieli, Katarzyny, Lutomiry, Seweryny
Dzier¿ys³awa, Gabora, Gabriela, Lutomira, Marka, Sewera, Seweryna, Symeona, Szymona, Teodora, Zier¿ys³awa
25 marca
Lucji, Lutochny, £ucji, Marii, Marioli,
Tamary, Wieñczys³awy
Bolka, Cezariusza, Dyzmy, Ireneusza,
Prokopa, Wawrzyñca, Wieñczys³awa,
Wolimira
26 marca
Dory, Emanueli, Larysy, Ma³gorzaty,

Nasz przepis

Cytaty na ten tydzieñ

Manueli, Olgi, tekli
Duszana, Dyzmy, Emanuela, Feliksa,
Kasjana, Ludgera, wiêtoboja, Teodora, Tworzymira, Tymoteusza, Wieñczys³awa
27 marca (Miêdzynarodowy Dzieñ Teatru)
Augusty, Ditty, Lidii, Ligii, Peregryny
Aleksandra, Benedykta, Ernesta, Humberta, Jana, Marka, Mateusza, Peregryna, Rocimira, Rocis³awa, Ruperta
28 marca
Anieli, Antoniny, Joanny, Renaty, Soni
Aleksandra, Antoniego, Bohdana, Doroteusza, Gedeona, Gustawa, Jana, Kastora, Krzesis³awa, Sykstusa
29 marca (Dzieñ Metalowca)
Amalii, Amelii, Kwiryny, Wiktoryny,
Zenobii
Bertolda, Cyryla, Czcirada, Eustachego,
Eustachiusza, Helmuta, Ludolfa, Marka,
Ostapa, Wiktora, Wiktoryna, Zenona
(V9303)

Pyzy z serem po mazursku

0,5 kg gotowanych ziemniaków, 1,5
kg surowych ziemniaków, sól, pieprz,
jajko, 2 ³y¿ki m¹ki ziemniaczanej, lubczyk, ³y¿ka oleju.
Masa: 0,5 kg twarogu, natka pietruszki,
15 ml mietany, majeranek, pieprz, sól.
Ugotowane ziemniaki dok³adnie rozgniatamy. Dodajemy do nich roztarte
surowe ziemniaki. Teraz dodajemy 2
³y¿ki m¹ki ziemniaczanej, jajko oraz sól
i pieprz do smaku i dok³adnie mieszamy. Z ciasta formujemy placuszki. W
rodek k³adziemy twaróg i zawijamy jak
pierogi. Gotujemy we wrz¹tku do którego dodajemy dwie ³y¿ki oleju. Pyzy
wyjmujemy z garnka kiedy wyp³yn¹ na
wierzch.

Sztuczne kamienie



... czycimy pudruj¹c obficie talkiem, a
potem bardzo delikatnie szorujemy miêkk¹
szczoteczk¹, uwa¿aj¹c aby siê nie odklei³y.

Przypalone naczynia
aluminiowe
... mo¿na wyszorowaæ drobnym piaskiem
rzecznym lub ¿wirkiem.

Sennik

Gdy we nie co znajdujemy jest to
ostrze¿enie, bymy nie ods³aniali tajemnic
rodzinnych.
Gdy ni siê nam jasne s³oñce, oznacza
to szczêcie w podjêtym przez nas przedsiêwziêciu.

F kupiê

Z³oty orze³ wszêdzie doleci, z³oty
klucz wszystkie bramy otworzy.
(arabskie)
Patrz w gwiazdy, ale uwa¿aj na
drogê.
Wilhelm Rabe

PRZYS£OWIA
 Niech Gabriela (24.III) marcowej s³ocie
nie wierzy, tylko patrzeæ, jak grom z
nieba uderzy.
 Nie ma w marcu wody, nie ma w kwietniu trawy.
 Jakie Zwiastowanie (25 marca), takie
Zmartwychwstanie.
 W Zwiastowanie (25 III) i robaczek,
i ¿mija z ziemi zmartwychwstanie.
 Na Zwiastowanie (25 III) na polskiej
ziemi bocian stanie
 Na Zwiastowanie (25 III) zlatuj¹ siê
bocianie. (Uwa¿ano, ¿e bociany winny z zimowych wêdrówek wróciæ na
Zwiastowanie Matki Boskiej. Gdy tak
siê nie stawa³o by³ to z³y znak wró¿¹cy nieurodzaj w polu w danym roku.
 Wiosna piêkna kwiatkami, a jesieñ snopkami.
 Siej owies w b³oto, bêdzie jak z³oto.
 Suchy marzec, mokry kwiecieñ i zimny maj nape³niaj¹ piwnice i spichlerze, tak¿e obfite siano daj¹.
 Mokry marzec rolnika boli, suchy marzec
sprzyja roli.
 nieg marcowy, owocom niezdrowy.
 Co marzec wypiecze, to kwiecieñ wysiecze.
 Kto jarzynê gêsto sieje rzadko zbiera.
 Powszechnym natury zwyczajem, po
niestatecznym marcu, wiat siê cieszy majem.

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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Pi³ka no¿na
18.03.2010 r. w hali sportowej ZST
w Olecku odby³y siê Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w halowej pi³ce no¿nej ch³opców szkó³ ponadgimnazjalnych.
Organizatorami byli: MOSiR, OTSS,
POSS, UKS ,,Korab. Sêdziowie zawodów: Pawe³ Astapczyk i Dariusz Karniej.
WYNIKI:
ZST Olecko - ZSLiZ Olecko 4:2 (3:0)
LO Olecko - ZSLiZ Olecko 4:1 (2:0)
LO Olecko - ZST Olecko 6:0 (3:0)
Klasyfikacja koñcowa:
1. LO Olecko (opiekun Wojciech Pilichowski)
6 pkt
10:1
2. ZST Olecko (opiekun Marek Chomontowski)
3 pkt
4:8
3. ZSLiZ Olecko (opiekun Edward Krysiuk)
0 pkt
3:8
Zwyciêski zespó³ otrzyma³ puchar
ufundowany przez prezes POSS, pani¹
Reginê Jakubowsk¹. Wszystkie zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy.
Ogó³em w turnieju uczestniczy³o 35
zawodników.

Tenis sto³owy
17.03.2010 r. w hali sportowej Gimnazjum nr 2 w Kêtrzynie rozegrano ostatni
mecz III Ligi tenisa sto³owego ,,Olimp
Kêtrzyn  MLKS Czarni Olecko. By³
to zaleg³y i zarazem decyduj¹cy mecz,
która z dru¿yn  Kêtrzyn czy Olecko 
zagraj¹ w bara¿ach o II ligê.
Czarni i Olimp wyst¹pili w swoich
najsilniejszych sk³adach, tak wiêc pojedynek zapowiada³ siê niezwykle emocjonuj¹co. Tym bardziej, ¿e gospodarze pa³ali rz¹dz¹ rewan¿u za mecz w
Olecku, w którym ulegli Czarnym 8:10.
W Pierwszych grach £ukasz Delegacz uleg³ po ciekawym meczu Jaros³awowi Wikira 0:3 (w setach 9:11, 10:12,
11:13), a Kamil Sad³owski i Robert Karniej
odprawili przeciwników doæ g³adko, wygrywaj¹c po 3:0. Najwiêksze emocje zafundowa³ kolegom Dariusz Karniej, któ-

ry graj¹c z Mariuszem Donatem w pi¹tym i decyduj¹cym secie przegrywa³ 1:6, a
mimo to wygra³ 11:9, pokonuj¹c ostatecznie rywala 3:2.
Tak wiêc po pierwszych
grach singlowych 3:1 dla
Olecka. Nastêpnie rozegrano dwie gry podwójne, które
niestety pad³y ³upem zawodników z Kêtrzyna. Dwa deble ,,Czarni przegrali
solidarnie po 2:3.
Szkoda przegranych, a zw³aszcza pary
R. Karniej/ £. Delegacz, którzy prowadzili 2:1 i doæ wysoko w czwartym secie,
a i tak odeszli od sto³u pokonani.
Mecz do koñca trzyma³ w napiêciu i nie wiadomo by³o kto wygra. Olecczanie prowadzili ju¿ 9:7, ale swoje
ostatnie gry przegrali Robert Karniej i
Kamil Sad³owski i ostatecznie mecz zakoñczy³ siê wynikiem remisowym 9:9.

Wynik ten zapewni³ zawodnikom
,,Czarnych Olecko udzia³ w meczach bara¿owych o II ligê, w których zmierz¹ siê z rywalami z
Ostródy b¹d I³awy.
Punkty dla Olecka w meczu z Kêtrzynem zdobyli:
- Robert Karniej
- 3 pkt,
- £ukasz Delegacz
- 2 pkt,
- Kamil Sad³owski
- 2 pkt,
- Dariusz Karniej
- 2 pkt.
Dariusz Karniej

'
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Siatkówka
Runda rewan¿owa Oleckiej
Ligi Siatkówki ,,PLUS
I kolejka:
1. Obroñcy Tytu³u - Grot Olecko 2:0
(25:14, 25:11)
2. wie¿aki - Old Boys 2:1 (14:25, 25:23,
15:12)
3. Huragan - Stra¿ Po¿arna 2:0 (27:25,
25:22)
II kolejka:
1. Obroñcy Tytu³u - Huragan 2:0 (25:17,
25:16)
2. Old Boys - Grot Olecko 2:0 (25:23,
25:21)
3. wie¿aki - Stra¿ Po¿arna 2:0 (v. o.)
III kolejka:
1. Huragan - wie¿aki 2:1 (30:28, 25:18,
16:14)
2. Obroñcy Tytu³u - Old Boys 2:1 (20:25,
25:21, 15:12)
3. Grot Olecko - Stra¿ Po¿arna 2:0 (v. o.)
Ostatnie mecze w Oleckiej Lidze
Siatkówki by³y bardzo zaciête i sta³y

na niez³ym poziomie. Obroñcy Tytu³u
praktycznie zapewnili sobie mistrzostwo.
Za ich plecami trwa walka o kolejne
miejsca. Sytuacjê w tabeli skomplikowa³ sobie Grot Olecko, przegrywaj¹c
mecze z Obroñcami Tytu³u oraz z Old
Boys. Niespodziankê sprawi³ Huragan,
wygrywaj¹c 2:1 ze wie¿akami. Niestety, Stra¿ Po¿arna nie stawi³a siê na
meczach drugiej i trzeciej kolejki rundy rewan¿owej oddaj¹c mecze walkowerem.
Mecze sêdziowali nauczyciele Gimnazjum nr 2 w Olecku Tomasz Borowski i Maciej Mularczyk.
Tabela Ligi po I rundzie i trzech
kolejkach rundy rewan¿owej przedstawia siê nastêpuj¹co
1. Obroñcy Tytu³u
22 pkt
18:2
2. wie¿aki
16 pkt
12:9
3. Old Boys
14 pkt
11:9
4. Grot Olecko
13 pkt
10:8
5. Huragan
5 pkt
4:13
6. Stra¿ Po¿arna
3 pkt
2:14
Dariusz Karniej

Dotacje na sport przyznane

Rozstrzygniêty zosta³ konkurs ofert
na realizacje zadañ z zakresu kultury
fizycznej. Do Urzêdu Miejskiego w Olecku
wp³ynê³o 10 ofert i wszystkie przesz³y
ocenê formaln¹ oraz merytoryczn¹.
Burmistrz, Wac³aw Olszewski zdecydowa³
przyznaæ dofinansowanie stowarzyszeniom w nastêpuj¹cej wysokoci:
Nazwa stowarzyszenia - kwota dotacji
1.Szkolny Klub Sportowy Nies³ysz¹cych
Olimpijczyk (zajêcia sportowe i organizacja olimpiady) - 7500 z³.
2.Uczniowski Klub Sportowy w G¹skach
- 2200 z³.
3. Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie

Sportowe - 2000 z³.
4.Stowarzyszenie Daæ Nadziejê przy
DS w Olecku - 800 z³.
5.Olecka Szko³a Sztuk Walki Karate
Kyokushin - 25000 z³.
6. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
Hidori(mini igrzyska) - 3500 z³.
7. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
Hidori (zajêcia sportowe) - 26000 z³.
8. MLKS Czarni - 142000 z³.
9. SKS Promenada (turniej) - 11000 z³.
10. SKS Promenada (zajêcia sportowe)
- 5000 z³.
£¹czna kwota dotacji wynios³a 225000 z³.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

KOSYM OKIEM OBIEKTYWU

Blaszany seks. Fot. Jan Mazurski.

Tenis sto³owy
III Memoria³ Ignacego Jasieluna
i Franciszka Pietro³aja
w Tenisie Sto³owym
Termin i miejsce: 27.03.2010 r., hala
sportowa ZST w Olecku (ul. Zamkowa
4). Uroczyste otwarcie zawodów zaplanowane jest na godz. 9.30. Turniej rozegrany zostanie w nastêpuj¹cych kategoriach:
- kl. I-IV SP (dziewczêta i ch³opcy) 
godz. 10.00,
- kl. V-VI SP (dziewczêta i ch³opcy),
- szko³y gimnazjalne (dziewczêta i ch³opcy),
- szko³y rednie (dziewczêta i ch³opcy),
- Open - oko³o godz. 14.00
- powy¿ej 40 lat,
- powy¿ej 50 lat,
- powy¿ej 60 lat,
- VIP.
Nagrody: puchary i medale oraz
pami¹tkowe dyplomy dla pierwszej trójki
(w ka¿dej kategorii).
Wpisowe:
- dzieci i m³odzie¿ - 5 z³,
- osoby doros³e - 10 z³.
Osoby odpowiedzialna: Dariusz
Karniej, tel. 600 274 632
Zapraszamy wszystkich chêtnych!

Ma³a Akademia
P³ywania

Otrzymalimy dofinansowanie w wysokoci 44 744 z³ z Ministerstwa Sportu i Turystyki na projekt pt. Ma³a Akademia P³ywania. Uczniowie klas I-V
szkó³ podstawowych z terenu gminy
Olecko ucz¹ siê ju¿ p³ywaæ na basenie
w hotelu Colosseum w Olecku. Pierwsza tura czyli czternacie piêtnastoosobowych grup od marca do czerwca br.
( w ka¿dy wtorek i sobotê ) ma zajêcia
na p³ywalni. Kolejna grupa dwustu dziesiêciu dzieci bêdzie uczyæ siê p³ywaæ
od wrzenia do listopada br.
Podsumowaniem projektu bêdzie
sprawdzian nabytych umiejêtnoci oraz
pokaz ratownictwa medycznego i wodnego.
Warto dodaæ, ¿e w ubieg³ym roku
z³o¿ylimy wniosek o dofinansowanie
tego projektu. Koszt ca³ego przedsiêwziêcia wynosi 89 488 z³.
Gmina Olecko po raz drugi skutecznie
pozyska³a rodki na realizacjê projektu
na zajêcia na p³ywalni.

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel./fax (0-87) 520 02 30, tel kom. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek
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Wybory na burmistrza (4)

Waldemara Rukcia

Witam Pañstwa. Kampania wyborcza,
aby umieciæ moj¹ osobê w Ratuszu
naszego miasta, rozpoczê³a siê na dobre. Pierwsza nocna próba generalna nie
uda³a siê. Po pierwsze: sztab wyborczy
nie zorganizowa³ drabin, a po drugie...
pomylilimy budynek i uda³o siê szturmem zaj¹æ stró¿ówkê pana Antoniego.
Kim jest pan Antoni, to nie mamy pojêcia. Tak to jest jak na tak¹ akcjê idzie
siê noc¹ bez latarek i z uszkodzonym
GPSem. Awaria GPS polega³a na tym,
¿e dzieñ wczeniej obchodzi³ on imieniny i chyba niele zala³ sobie baterie, bo
jak wynosilimy go z pokoju, to co mamrota³ o bia³ych myszkach i zabierzcie
ode mnie te s³onie. Rozumiem bia³e myszki, bo te ostatnio uciekaj¹ masowo z laboratorium i nawet koledzy z sali CBA
(Ca³kowity Brak Alkoholu) wpadli w lekk¹
panikê, widz¹c ca³e stada ma³ych, bia³ych stworzeñ z czerwonymi oczkami na
korytarzach. Swoj¹ drog¹ co oni tam robili
w tym laboratorium, ¿e kilkadziesi¹t myszek
zamienia³o siê w stada lemingów podró¿uj¹cych po wszystkich piêtrach szpitala tam i z powrotem. Prowadzili tam badania
nad viagr¹, czy jak?
Tak wiêc pierwsza próba wejcia do
Ratusza siê nie uda³a. Trzeba bêdzie
rzeczywicie wzi¹æ udzia³ w prawdziwych
wyborach i zaufaæ wyborcom. Tak, proszê Pañstwa! Bo to podobno ludzie wybieraj¹ w takich wyborach. Jeden z

kolegów zobowi¹zywa³ siê sprawdziæ co
to za ludzie i z ka¿dym z nich porozmawiaæ indywidualnie. Na razie konkurencja nie pi. W centrum miasta zgromadzi³a ca³¹ masê sprzêtu do kopania.
Pewnie bêd¹ siê okopywaæ  tak stwierdzi³ Pu³kownik Kowalski z pokoju nr
22. Podobno podczas wojny japoñskorosyjskiej w 1905 roku te¿ tak siê okopywali w Mand¿urii. Nie wiemy czy
Dziadka Kowalskiego warto s³uchaæ, bo
w zesz³ym tygodniu opowiada³ jak z koleg¹
Napoleonem szli na Moskwê w 1812.
Napoleon nie chcia³ siê do tego przyznaæ, bo sam nie tak dawno podawa³ siê
za Juliusza Cezara i kilka razy, przechodz¹c przez nasz¹ rzekê, rozrzuca³ resztki
pieczonego kurczaka z okrzykiem: koci zosta³y rzucone. S¹d oni bior¹ tych
wariatów w naszym szpitalu? Przecie¿
to szpital psychiatryczny, a nie dom
wariatów, jak czêsto powtarza³ sam Ordynator. Ale te wykopy na g³ównym palcu
w miecie nam siê nie podobaj¹. Na razie
to wygl¹da jak jedna wielka zagroda dla
koni czy krów. Mo¿e bêd¹ tu organizowane, jak na Dzikim Zachodzie, spêdy
byd³a? W koñcu jeden z wa¿niejszych
polityków w naszym kraju powiedzia³,
¿e to Dziki Kraj. Ordynator nawet dla
niego zorganizowa³ izolatkê z widokiem
na park, który zamierza przerobiæ na pole
golfowe. Zaproszenie pozosta³o jednak
bez odpowiedzi. Widocznie butelka, w
której wys³alimy list Ordynatora na Florydê
w USA jeszcze nie dotar³a. Podobno
Golfsztrom ma inny kierunek i znios³o
na Norwegiê. Te wykopy w centrum jednak

nam siê nie podobaj¹. T³umaczyli nam,
¿e to ma byæ nowy plac. Taki z nowymi
kibelkami, miejscem na potupanie i wystêpy oraz fontann¹... Nie z nami te numery. W koñcu to my jestemy od takich g³upawych pomys³ów. My to podzielimy ten plac na cztery dzia³ki i sprzedamy na drodze przetargu Ordynatorowi, który ju¿ zgodzi³ siê wnieæ wadium
w postaci paru butelek z szafy z wyrazami wdziêcznoci od by³ych pacjentów
i ich rodzin. Na koniec rzuci³, by te
przetargi by³y uczciwe, bo szwagier ju¿
siê do niego zg³osi³ na odkupienie dwóch
z tych dzia³ek. A jak siê nie uda, to ten
plac przeznaczymy na budowê kolejnego Orlika lub postawienie mamuciej
skoczni, aby ci¹gn¹æ tu Ma³ysza. Moja
kapania wyborcza trwa. Nie bêdziemy
ukrywaæ, ¿e jak zostanê burmistrzem 
to w naszym miecie zajd¹ du¿e zmiany.
Jeszcze nie wiemy jakie, bo dopiero w
naszym szpitalu rozpisalimy konkurs, jakich
zmian oczekiwa³oby od nas spo³eczeñstwo. Na razie odrzucilimy jeden projekt budowy wielkiej arki i czekania na
potop. Kolega Noe siê bardzo na nas za
to obrazi³, ale jego pomys³ zawsze upada³, ile razy by³ zg³aszany. Niech poszuka tej arki, któr¹ zgubi³ jaki czas temu
w górach Ararat. Do tej pory nie rozliczy³ siê magazynierem z desek, które mia³y
byæ u¿yte do remontu szpitala. Innych
pomys³ów na razie nie ma.
Kolega taksówkarz wyjecha³ z wielkim banerem po ca³ym województwie,
by zebraæ g³osy na mnie jako kandydata
na burmistrza.
Do poczytania za tydzieñ.
PAC

