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Mo¿na powstrzymaæ inwazjê armii, ale nigdy ideê, dla której nadszed³ w³anie czas.

Mówi siê, ¿e w³adza demoralizuje. Ale
brak w³adzy demoralizuje ca³kowicie.

Dean Rusk

Victor Hugo (1802 - 1885)
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Wschodnioeuropejskie

Stowarzyszenie
Energii
Odnawialnej

19 stycznia w gabinecie rektora
Wszechnicy Mazurskiej dosz³o do spotkania za³o¿ycielskiego Wschodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Energii Odnawialnej. Wziêli w nim udzia³: wiceburmistrz Olecka Henryk Trznadel, wójt Wieliczek Jan Jakimowicz, szef oleckiego
Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Grzegorz Makarewicz. Stronê niemieck¹ (firma
NEO GMBH) reprezentowali: Janusz
Kolasa i Alvin Vajen. Goci przyjêli Rektor
Wszechnicy Mazurskiej Józef Krajewski i prorektor Ireneusz Chrz¹cik.
Powo³anie Stowarzyszenia jest konsekwencj¹ dzia³ania w³adz miejskich. Po
wizytach samorz¹dowców i prezesów
oleckich spó³ek w Güsong i zapoznaniu
siê z dzia³alnoci¹ tamtejszego Centrum
w³adze nasze podjê³y starania powo³ania podobnego Stowarzyszenia w Olecku. Zajmowaæ siê ono bêdzie propagowaniem idei zastosowania technologii ekologicznych w produkcji przemys³owej. Stowarzyszenie jest organizacj¹ otwart¹. Wst¹piæ do niego mo¿e ka¿da osoba fizyczna i prawna.
Przedmiotem starañ jest nie tylko powo³anie Stowarzyszenia. W Olecku maj¹
powstaæ zak³ady, których produkcja ma
byæ od pocz¹tku do koñca ekologiczna.
Bêd¹ one korzysta³y z najnowszych technologii. Bêd¹ produkowa³y biodisel, biogaz
oraz urz¹dzenia, które bêd¹ wykorzystywaæ
energiê s³oneczn¹.
C.d. s. 8.
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Holenderska firma wykupi³a tereny by³ego sadu dowiadczalnego
w Siejniku i bêdzie tam budowaæ...

Wielkie osiedle mieszkaniowe

Na terenie tym stanie 300 domów w
zabudowie wolnostoj¹cej jak i szeregowej.
Osiedle bêdzie zamkniête i przeznaczone
dla doæ bogatych ludzi, jednak to zapewne
rzemielnicy oleccy bêd¹ przynajmniej w
czêci je budowaæ. Wstêpna nazwa osiedla to Park. Holendrzy chc¹ sfinansowaæ wszystko: od uzbrojenia terenu, po
przygotowanie zieleni, ozdobnych kana³ów odwadniaj¹cych. Zbuduj¹ równie¿ drogi
wewnêtrzne oraz dwie drogi wjazdowe od
szosy E³ckiej do bram wjazdowych.
Osiedle bêdzie powstawa³o etapami.
Najpierw zostanie wybudowane 70 domów.
Budowa stworzy w Olecku, jak podkrela
Burmistrz Wac³aw Olszewski, doæ po-

kany rynek pracy. W przysz³oci za
zapewni pracê dla ró¿nego rodzaju zawodów zwi¹zanych z obs³ug¹ gospodarstw domowych: od nianiek, na rzemielnikach zajmuj¹cych siê urz¹dzeniami
domowymi koñcz¹c.
Wizyta przedsiêbiorców holenderskich
u burmistrza przewidziana jest na 25 stycznia.
By projekt zosta³ zrealizowany, miasto musi zmodernizowaæ plan zagospodarowania przestrzennego. Je¿eli osiedle zostanie ukoñczone, miastu przybêdzie oko³o 1000 nowych mieszkañców,
co te¿ nie jest bez znaczenia dla jego
rozwoju.

Zawieszone zajêcia szkolne

Z powodu niskiej frekwencji w szko³ach (na terenach wiejskich ponad 50%)
spowodowanej siarczystymi mrozami, w najbli¿szy poniedzia³ek i wtorek (23-24.01.2006r.)
zawieszone zostaj¹ zajêcia szkolne w szko³ach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Olecko  tak¹ decyzjê podj¹³ dzi Burmistrz Olecka, Wac³aw Olszewski.
Nie wiadomo czy ta przerwa w zajêciach szkolnych nie bêdzie wyd³u¿ona 
wszystko zale¿y od prognoz pogodowych.
Warto nadmieniæ, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem dni wolne od zajêæ z
powodu ich zawieszenia musz¹ byæ odpracowane.
www.olecko.pl

K R O N I K A
PO¯ARNICZA
 13 stycznia o 6.51 dwa zastêpy JRG
PSP oraz jeden OSP G¹ski gasi³y po¿ar sauny w Kukowie.
 13 stycznia o 22.00 trzy zastêpy JRG
PSP, dwa OSP Wieliczki, jeden OSP
Markowskie oraz jeden OSP Cimochy
gasi³y po¿ar budynku mieszkalnego w
Cimochach (gm. Wieliczki).
 15 stycznia o 10.40 jeden zastêp JRG
PSP uwalnia³ na jeziorze Olecko Wielkie przymarzniêtego do lodu ³abêdzia
(okolice ul. Zamkowej).
 15 stycznia o 18.39 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w okolicach Kukowa skutki
kolizji drogowej.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski
 19 stycznia o 10.51 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ nad³amany konar drzewa
zagra¿aj¹cy przechodniom na ul. Grunwaldzkiej.
 19 stycznia o 18.40 jeden zastêp JRG

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:
 Ewa Dobecka
 Marta Dra¿ba
 Piotr Klejment
 Leonarda Krupiñska
 Jan Ociepka
 Norbert Rydzewski
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia  przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:
√ KLUGAS, ul. E³cka 1
√ JPF FANTASTICA, Shin Yasuda,
plac Wolnoci 6d
√ Zak³ad Doskonalenia Zawodowego, ul. Armii Krajowej 22A
√Grzegorz K³oczko
√ BiS, Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Drogeria NATURA, pl. Wolnoci 11
√ Hurtownia Impuls, Aleje Lipowe 18
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Urz¹d Miejski w Olecku
√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ
PSP zabezpiecza³ zerwan¹ liniê energetyczn¹ w okolicach Wieliczek.
 20 stycznia o 3.54 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ zerwan¹ liniê energetyczn¹ w okolicach Cimoch.
 20 stycznia o 11.40 dwa zastêpy JRG
PSP gasi³y po¿ar samochodu w okolicach Mo¿ni.
 20 stycznia o 12.30 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y zadymienie ze sklepu przy
placu Wolnoci.
 20 stycznia o 17.30 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar sadzy w kominie domu
mieszkalnego we Wronkach (gm. wiêtajno).
 20 stycznia o 23.05 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Kowale Oleckie
gasi³y po¿ar sadzy w kominie domu
mieszkalnego w Danielach (gm. Kowale Oleckie).
 21 stycznia o 8.00 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar samochodu na ul.
Wojska Polskiego.
 21 stycznia o 14.12 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ zadymienie z mieszkania
przy ul. Grunwaldzkiej.
 21 stycznia o 20.37 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ skutki kolizji drogowej, do
której dosz³o w okolicach Norek (gm.
Wieliczki).
 22 stycznia od 4.22 do 12.00 piêæ zastêpów JRG PSP wydobywa³o w okolicach skrzy¿owania W¹skiej z Grunwaldzk¹ samochód z rzeki Legi.
 22 stycznia o 17.43 trzy zastêpy JRG
PSP oraz jeden OSP Szczecinki gasi³y
po¿ar altanki ogrodowej przy ul. 11 Listopada.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin

Wypadek

21 stycznia oko³o 20.30 w okolicach
Norek (gmina Wieliczki) dosz³o do wypadku drogowego. Kieruj¹cy Lanosem
trzydziestodwuletni Krzysztof G. (mieszkaniec gm. Kalinowo) zjecha³ na lew¹
stronê drogi i uderzy³ w przydro¿ne drzewo.
Pasa¿er samochodu z ogólnymi obra¿eniami cia³a zosta³ umieszczony w
oleckim szpitalu na obserwacji.

Pijani kierowcy

22 stycznia oko³o 00.24 policjanci
zatrzymali na ulicy Grunwaldzkiej Fiata
CC, którym kierowa³ dwudziestodwuletni Wojciech N. Kierowca mia³ we krwi
2,5 promila alkoholu.

W sprawie wspólnot
mieszkaniowych

20 stycznia Burmistrz wezwa³ na naradê prezesów wszystkich miejskich spó³ek.
Tematem narady by³ proces przejmowania opieki nad wspólnotami mieszkaniowymi przez innych zarz¹dców po likwidacji ZGM.
Na spotkaniu ustalono wstêpnie terminy spotkañ ze wspólnotami, które musz¹
w miarê szybko zdecydowaæ siê na wybór nowego administratora.
Burmistrz Wac³aw Olszewski ma nadziejê, ¿e wspólnoty najpóniej do 1 marca
zadecyduj¹ o tym wyborze. Tylko w takim wypadku zostanie miesi¹c na za³atwienie wszystkich formalnoci z tym
zwi¹zanych: podpisanie umów na wywóz mieci, dostarczanie ciep³a i wody i
innych zwi¹zanych z funkcjonowaniem.
Burmistrz nakaza³ przedstawicielowi
likwidowanego ZGM zorganizowanie
spotkañ ze wszystkimi wspólnotami w
ci¹gu lutego.
Zainteresowani zarz¹dzaniem mieniem
wspólnot jest miejska spó³ka TBS, jak
i prywatni przedsiêbiorcy.

Harmonogram
akcji poboru krwi

organizowanych w Powiecie
Oleckim w 2006r.

Pobór krwi w 2006r. odbywa³ siê
bêdzie w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32, od godz. 8.15 w
poni¿szych terminach:
- 2 lutego 2006r.
- 6 kwietnia 2006r.
- 1 czerwca 2006r.
- 3 sierpnia 2006r.
- 5 padziernika 2006r.
- 7 grudnia 2006r.
Sporz¹dzi³a: H. E. Kasicka

Starostwo podjê³o decyzjê, ¿e
zak³ad opieki d³ugoterminowej na Jakach otrzyma imiê
Jana Paw³a II.
MARKET BUDOWLANY

KRAM

(V72807)
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Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

Firma DELPHIA YACHTS sprzeda budynek biurowy
przy alejach Lipowych 1. Tel. (087) 520-30-37, fax (087) 520-21-77
(K43006)

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

Strategia do poprawki
16 stycznia radni z Komisji Polityki
Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeñstwa Rady Miejskiej rozmawiali o
projekcie strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych w gminie do 2015 r.
Jak ocenili, jest ona niepe³na.
- Dobrze przygotowana pod wzglêdem strategiczno-operacyjnym, ale niepe³na. Przecie¿ my, jako Rada Miejska,
mamy j¹ przyj¹æ,. Ja siê pod takim projektem nie podpiszê  argumentowa³
trochê na tak, a bardziej na nie przewodnicz¹cy RM Leszek Ga³czyk.
Szefowa komisji Ewa Skowroñska
twierdzi³a, ¿e byæ mo¿e kierownik Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej Maria
Siemaszko-Kozielska nie ujê³a w swoim projekcie wszystkich potrzeb spo³ecznoci lokalnej.

Gmina czeka
na konkursy...

Budowa dróg jak i wodoci¹gów wymaga wielkich nak³adów pieniê¿nych.
Gmina olecka nie mog³aby pozwoliæ sobie na jak¹kolwiek inwestycjê bez unijnych funduszy. W chwili obecnej wiele
projektów budowy dróg i wodoci¹gów
czeka na og³oszenie odpowiednich konkursów. W chwili, gdy konkurs taki
zostanie og³oszony, z³o¿ymy wniosek i
zapewne uzyskamy pieni¹dze  powiedzia³ Burmistrz Wac³aw Olszewski.
Na konkurs taki czeka m.in. inwestycja budowy drogi Gaski  widry  Dziêgiele, Kukowo  Zajdy, Dobki  Rosochackie  Jaki  Du³y, kanalizacja Jasiek. Od strony pó³nocnej dokumentacja zosta³a ju¿ opracowana w ca³oci
i wnioski zosta³y ju¿ z³o¿one.
Wszystko wiêc zale¿y od tego, czy
gmina otrzyma fundusze na te cele.

!
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OLECKI TERMINARZ

Wg cz³onków komisji jest w niej za
ma³o opinii organizacji pozarz¹dowych
zajmuj¹cych siê opiek¹ spo³eczn¹, np.
Caritasu, Akcji Katolickiej czy Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.
- Brakuje konkretnych propozycji,
na przyk³ad dla ofiar przemocy w rodzinie, osób starszych czy bior¹cych narkotyki  dodawa³ L. Ga³czyk.
Kierownik Siemaszko-Kozielska twierdzi³a, ¿e by³o to trudne ze wzglêdu na
brak pomocy metodycznej i zmienn¹
politykê spo³eczn¹ pañstwa.
- Byæ mo¿e win¹ pani kierownik
by³o to, ¿e wziê³a na siebie zbyt du¿o
obowi¹zków przy tworzeniu tego projektu  broni³a jej sekretarz gminy Bo¿enna Wrzyszcz.
D. Josiewicz

Gmina przejmie
hotel Skarpa

Negocjacje prowadzone od kilku miesiêcy przez Starostwo z Ministerstwem
Finasów maj¹ siê ku koñcowi. Starostwo
przejmie wkrótce obiekt i przeka¿e go na
maj¹tek miejski. Hotel wejdzie w sk³ad
kompleksu obiektów sportowych Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji.

Pomnik Papie¿a

(V3002)

18 stycznia odby³o siê spotkanie
Komitetu Budowy Pomnika Jana Paw³a
II w Olecku. Burmistrz Wac³aw Olszewski poinformowa³ zebranych, ¿e biskup
e³cki nie zaaprobowa³ obydwu projektów pomnika.
Na spotkani uczestnicy orzekli, ¿e
zostanie og³oszony konkurs na koncepcjê
budowy pomnika nie zastrzegaj¹c jednoczenie miejsca jego postawienia. Do
rozstrzygniêcia konkursu zostanie powo³ana kapitu³a.
Nastêpne spotkanie zosta³o ustaloCa³odobowe
ne na 1 lutego.
dy¿ury aptek
Ma na nim zostaæ przedstawiony
harmonogram budowy tego pomnika oraz
* 2429.01.2006r.  Apteka Prywatregulamin konkursu do zatwierdzenia przez
na K. Je¿ewska, M. Je¿ewska sp. j.,
Komitet.
Pl. Wolnoci 7B
Ciekaw¹ koncepcjê og³osi³ Marek
* 30.01.2006r.  05.02.2006r. CEFARM
Ga³¹zka, który zaproponowa³ zbudowanie
Bia³ystok S.A., ul. Sk³adowa 6
pomnika poza miastem, np. na jedHURT DETAL PALIW, OLEJÓW I SMARÓW
nym z punktów wiLekki olej opa³owy
dokowych Olecka.
Pomnik Papie¿a
mia³by wg niego
czuwaæ nad miawww.klugas.mikrochip.pl
stem.

24 stycznia
* wyp³ata wiadczeñ rodzinnych, nazwiska
zaczynaj¹ce siê na litery od A do I 
Bank Spó³dzielczy
9.00  VII Powiatowy Przegl¹d Przedstawieñ
Jase³kowych, sala teatru AGT, ul. Partyzantów
25 stycznia
* wyp³ata wiadczeñ rodzinnych, nazwiska
zaczynaj¹ce siê na litery od J do M 
Bank Spó³dzielczy
* up³ywa termin zg³oszeñ dru¿yn do Noworocznego Turnieju Halowej Pi³ki No¿nej Seniorów o Puchar Prezesa MLKS
Czarni Olecki, biuro MOSiR
9.00  mija termin sk³adania ofert w przetargu SM na prace ogólnobudowlane
(szczegó³y TO 2/420, s. 4)
9.00  VII Powiatowy Przegl¹d Przedstawieñ
Jase³kowych, sala teatru AGT, ul. Partyzantów
20.00  Bal Karnawa³owy w Dworku Mazurskim
26 stycznia
* wyp³ata wiadczeñ rodzinnych, nazwiska
zaczynaj¹ce siê na litery od N do S 
Bank Spó³dzielczy
12.00  Sesja Rady Powiatowej - Starostwo
16.00  Sesja Rady Miejskiej - Ratusz
17.00  Viktoria III Wiêcki  Arion Olecko, mecz tenisa sto³owego
27 stycznia
* wyp³ata wiadczeñ rodzinnych, nazwiska
zaczynaj¹ce siê na litery od T do Z 
Bank Spó³dzielczy
17.00  King Kong  film, kino ROK
Mazury Garbate
19.30  Zjazd Bardów  Go³dap (szczegó³y TO 3/421 s. 15)
28 stycznia
17.00  King Kong  film, kino ROK
Mazury Garbate
18.00  Spójnia Olecko  Pogoñ Banie
Mazurskie, mecz tenisa sto³owego
19.30  Zjazd Bardów - Go³dap (szczegó³y TO 3/421 s. 15)
29 stycznia
9.30  Noworoczny Turniej Halowej Pi³ki Noznej Seniorów o Puchar Prezesa
MLKS Czarni Olecki, hala LO, ul.
Kociuszki
17.00  King Kong  film, kino ROK
Mazury Garbate
2 lutego
8.15  akcja poboru krwi, Starostwo
Powiatowe, Kolejowa 32.
3 lutego
17.00 - Zjazd Bardów pod Szesk¹ Gór¹ 
Kowale Oleckie, sala widowiskowa GCKiS

"
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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. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
5. Informacje biura Rady.
6. Sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej w Olecku za
rok 2005.
7. Wnioski i interpelacje radnych.
8. Uwagi i wnioski So³tysów i Przewodnicz¹cych Rad Osiedli
dotycz¹ce projektów uchwa³.
9. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) zmieniaj¹ca uchwa³ê nr XXXIX/289/05 Rady Miejskiej w
Olecku z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie okrelenia
liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji w 2006
roku na wykonywanie transportu drogowego taksówk¹;
b) zmieniaj¹ca uchwa³ê nr XLI/308/05 Rady Miejskiej w Olecku

OG£OSZENIE
Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate og³asza konkurs ofert na wynajem lokalu U Potêgowej, usytuowanego przy ul. Partyzantów w Olecku. W
konkursie brane bêd¹ pod uwagê nastêpuj¹ce kryteria:
1) propozycja wysokoci miesiêcznego czynszu najmu,
2) program artystycznej i spo³eczno-kulturalnej dzia³alnoci,
3) propozycja dzia³alnoci gastronomicznej,
4) propozycja estetyki (wystroju) pomieszczeñ,
5) dowiadczenie i referencje najemcy w zakresie prowadzenia dzia³alnoci wyszczególnionej w pkt 2, 3, 4.
Preferowane bêd¹ oferty zawieraj¹ce programy d³ugofalowe, na minimum 3 lata. Komisja wemie równie¿ pod
uwagê wiarygodnoæ finansow¹ oferenta.
Oferty w zamkniêtych kopertach nale¿y sk³adaæ do 17
lutego 2006r. w sekretariacie ROK Mazury Garbate lub korespondencyjnie na adres: Regionalny Orodek Kultury w
Olecku Mazury Garbate, Plac Wolnoci 22, 19-400 Olecko.
Otwarcie ofert i wybór oferenta nast¹pi w dniu 21 lute-

mI£OÆ-MUZYKA
-ROCK&ROLL

PUB TARGOWA

19-400 OLECKO, UL. TARGOWA 20, TEL. 0-604-779-423

Przed³u¿amy nabór chêtnych do 20 stycznia
Dyrektorzy Szkó³
i Przedsiêbiorstw w powiecie Olecko
Komenda Hufca ZHP im. Krystyna Lacha Szyrmy w Olecku organizuje 5-dniowy wypoczynek dla
dzieci i m³odzie¿y szkolnej w Go³dapi w pierwszym tygodniu ferii zimowych. Dok³adny okres trwania
wypoczynku zostanie podany w terminie póniejszym.
Koszt na jedn¹ osobê wynosi 150 z³.
Przy zapisie kandydat winien wp³aciæ 30 z³ przedp³aty jako
koszta wstêpne. Ca³oæ op³aty nale¿y wnieæ do 20 stycznia 2006
w Komendzie Hufca. W razie rezygnacji kandydata przedp³ata przepada.
Prosimy o zg³oszenie osobiste wraz z przedp³at¹ w siedzibie Komendy Hufca w Olecku, ul. W¹ska l pon. - pt. w godz. od 9.00
do 15.00 do dnia 10 stycznia 2006r.
Z harcerskim pozdrowieniem  CZUWAJ!

go 2006 r. o godzinie 1200 w gabinecie dyrektora ROK MG.

(V4601)

Zapraszam do udzia³u w XLII Sesji Rady Miejskiej w Olecku,
która odbêdzie siê w dniu 26 stycznia 2006 roku (czwartek)
o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w
Olecku.

z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu
wynagradzania nauczycieli, wysokoci nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego oraz szczegó³owych zasad jego
przyznawania i wyp³acania;
c) upowa¿nienia Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Olecku do dokonywania czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Olecka;
d) okrelenia wysokoci dotacji celowej Samorz¹dowi Województwa Warmiñsko-Mazurskiego;
e) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków;
f) wyra¿enia zgody na wyst¹pienie z wnioskiem o przekazanie na mienie Gminy Olecko nieruchomoci Skarbu Pañstwa;
g) przyjêcia strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych
Miasta i Gminy Olecko do roku 2015;
h) przyjêcia Lokalnego Planu Rewitalizacji jako szansy na
poprawê ¿ycia w Olecku;
i) wniesienia skargi do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Olsztynie na uchwa³ê nr XXVIII/183/2005 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z
dnia 15 grudnia 2005 r.;
j) wniesienia skargi do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Olsztynie na uchwa³ê nr XXVIII/184/2005 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia
15 grudnia 2005 r.;
k) wniesienia skargi do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Olsztynie na uchwa³ê nr XX VIII/185/2005 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia
15 grudnia 2005 r.;
l) wniesienia skargi do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Olsztynie na uchwa³ê nr XXVIII/186/2005 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia
15 grudnia 2005 r.
10. Wnioski Komisji Rady.
11. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy .
12. Zamkniêcie obrad sesji.
Strategia rozwi¹zywania problemów spo³ecznych Miasta i Gminy Olecko do roku 2015 oraz Lokalny Plan Rewitalizacji jako szansa na poprawê ¿ycia w Olecku s¹ wy³o¿one do wgl¹du w biurze Rady Miejskiej. Zapraszam do
zapoznania siê.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Leszek Ga³czyk

(V76404)

Sesja Rady Miejskiej

#

Student

Osoby z orzeczonym znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoci (lub orzeczeniem równowa¿nym),
które s¹: studentami studiów magisterskich, studiów wy¿szych zawodowych
lub uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich prowadzonych przez szko³y wy¿sze, studentami studiów podyplomowych
lub studiów doktoranckich prowadzonych
przez szko³y wy¿sze lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych
studiów na podstawie odrêbnych przepisów, s³uchaczami kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów
jêzyków obcych, uczniami szkó³ policealnych, studentami uczelni zagranicznych
lub odbywaj¹cymi sta¿ zawodowy za
granic¹ w ramach programów Unii Eu-
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ropejskiej, ucz¹cymi siê w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym równie¿ za porednictwem Internetu  mog¹ ubiegaæ siê
o dofinansowanie ze rodków PFRON
do kosztów ponoszonych na swoje kszta³cenie.
Przyznane w ramach programu dofinansowanie, mo¿e obejmowaæ w szczególnoci nastêpuj¹ce koszty: 1) op³aty
za naukê, 2) zakwaterowanie 3) dojazdy,
4) uczestnictwo w zajêciach maj¹cych na
celu podniesienie sprawnoci fizycznej
lub psychicznej, 5) zakupu przedmiotów
u³atwiaj¹cych lub umo¿liwiaj¹cych naukê, w tym sprzêtu komputerowego
i komputerowych programów edukacyjnych, 6) wyjazdów organizowanych w
ramach zajêæ szkolnych.
£¹czna wysokoæ dofinansowania
udzielonego jednemu wnioskodawcy nie
mo¿e przekroczyæ w jednym pó³roczu piêciokrotnoci najni¿szego wynagrodzenia.

Wysokoæ udzielonego dofinansowania,
uzale¿niona jest od sytuacji maj¹tkowej
wnioskodawcy, stopnia niepe³nosprawnoci, wysokoci op³aty za naukê.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce programu STUDENT  pomoc osobom niepe³nosprawnym w zdobyciu wykszta³cenia
na poziomie wy¿szym oraz wnioski s¹
dostêpne na stronach www.pfron.org.pl
lub w Oddzia³ach PFRON.
Wnioski o dofinansowanie nauki
nale¿y sk³adaæ w siedzibie Oddzia³u
PFRON, w³aciwego terytorialnie dla siedziby szko³y w terminie:
1) od 1 do 28 lutego ka¿dego roku realizacji programu oraz,
2) od 10 wrzenia do 10 padziernika
ka¿dego roku realizacji programu.
Wnioski s¹ dostêpne równie¿ w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32,19-400 Olecko, pokój nr 6.
Sporz¹dzi³a. H.E. Kasicka

Wiêksze mo¿liwoci pomocy osobom niepe³nosprawnym
Do koñca listopada 2006r. wykonawawca, Przedsiêbiorstwo Budownictwa Ogólnego sp. jawna Karwowski Lipa z
Go³dapi, maj¹ zakoñczyæ inwestycjê pod nazw¹ Rozbudowa
rodowiskowego Domu Samopomocy.
Za kilka miesiêcy na zapleczu DS powstanie parterowy
budynek z poddaszem u¿ytkowym o powierzchni u¿ytkowej
414 m2, w tym 4 sale na cele rehabilitacyjno-terapeutyczne dla
osób niepe³nosprawnych, gabinety, zaplecza socjalne. Koszt

ca³kowity robót budowlanych wynosi 1 254 038 z³, w tym
rodki w³asne zabezpieczane przez gminê to 526 038. Reszta,
czyli 728 000 z³, to inne ród³a finansowania. W 2005r. otrzymalimy dotacjê z bud¿etu pañstwa w wysokoci 250 000 z³,
z³o¿ylimy równie¿ wniosek do PFRON, z którego dofinansowanie mo¿e wynieæ 478 000 z³. Planujemy te¿ ubiegaæ siê o
otrzymanie dotacji z bud¿etu wojewody. Liczymy na to, ¿e w
ten sposób uda siê obni¿yæ udzia³ obecnego zabezpieczenia
tego zadania rodkami gminy Olecko.
www.olecko.pl

Oferujemy:  materia³y budowlane, elektryczne i hydrauliczne,  narzêdzia,  elektronarz¹dzia

Olecko, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41 w. 22

GRÜNLAND
(V76804)

BUD-MET

FIRMA HANDLOWO-US£UGOWA

LAS I OGRÓD

KEY

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

znaczy taniey !

Najtañsze na rynku
kot³y c.o. na wszystko.
Kup na raty, a prezent
masz gwarantowany.

(V72507)

* pilarki ju¿ od 260 z³
* odnie¿arki
* ³añcuchy, prowadnice, oleje

CENTRUM OGRODOWE

Wojska Polskiego 16; tel. (087) 520-48-78

(K40810)

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Kociuszki 103, tel. (087) 565 72 71

Aby przekazaæ 1% swojego podatku organizacji po¿ytku
publicznego dokonaj odpowiedniej adnotacji w swym zeznaniu podatkowym PIT i przeka¿ deklarowan¹ kwotê na konto:
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Olecku
nr konta 60 9339 0006 0000 0006 5663 0001 z dopiskiem dla
Hufca ZHP w Olecku 1% podatku zgodnie z art. 27 Ustawy.
Nic nie tracicie, bo wp³acon¹ kwotê Urz¹d Skarbowy zwróci.
Z harcerskim pozdrowieniem  Czuwaj!
Oleccy harcerze

ul. Wojska Polskiego 16 (dworzec PKP),
tel./fax (087) 520 22 33

(V76004)

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V78501)

LEPIEJ HARCERZOWI NI¯ FISKUSOWI

$
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Medale dla rodziców

(2)

Irena i Marcin Milewscy.

Krystyna i Konstanty Sieczkowscy (medalem odznacza
p³k Czes³aw Przyborowski).

Dzisiaj publikujemy zdjêcia z uroczystoci, o której pisalimy w ubieg³ym nr Tygodnika Oleckiego na s. 11.
Medale dla Pañstwa Sieczkowskich i Milewskich wrêczyli pu³kownik Czes³aw Przyborowski oraz wiceburmistrz
Henryk Trznadel.
Leonard Mosiejko odbiera nominacjê oficersk¹.

Program M³odzie¿
formalne i nieformalne w gminie, jak równie¿
przedstawicieli szkó³ rednich i innych
instytucji. Program spotkania:
Prezentacja Programu M³odzie¿:

KUPON NA OG£OSZENIE
 0,37 z³ za s³owo

Treæ: .................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................



Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie we wspó³pracy z Regionalnym Orodkiem Kultury Mazury
Garbate organizuje spotkanie informacyjne o Programie M³odzie¿. Program
ten jest programem edukacyjnym Unii
Europejskiej, który wspó³finansuje ró¿ne przedsiêwziêcia m³odzie¿owe. Jest adresowany do m³odych ludzi w wieku 1525 lat oraz osób pracuj¹cych z m³odzie¿¹. Umo¿liwia nawi¹zanie kontaktów miêdzynarodowych i wymianê dowiadczeñ.
Zachêca równie¿ do podejmowania ró¿norodnych dzia³añ na rzecz spo³ecznoci lokalnej oraz u³atwia ich realizacjê.
Spotkanie odbêdzie siê w dniu
26.01.2006r. (czwartek) w godz. 11:00
 13:30 w Regionalnym Orodku Kultury Mazury Garbate, Plac Wolnoci 22.
Na spotkanie zapraszamy m³odzie¿
wspó³pracuj¹c¹ z Orodkiem Kultury reprezentuj¹c¹ ko³a zainteresowañ, grupy

- ogólne zasady, cele, uczestnicy
- Akcja 1  wymiana m³odzie¿y
- Akcja 2  wolontariat europejski
- Akcja 3  inicjatywy m³odzie¿y
- prezentacja przyk³adowych projektów
zrealizowanych w ramach Programu
M³odzie¿.
Organizatorzy

Iloæ publikacji:
F x 1
Fx 2
F x 3
Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................

%
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X edycja Gratki dla nastolatka
Regionalny Orodek
Kultury w Olecku Mazury
Garbate zaprasza do X edycji konkursu
piosenki dzieci i m³odzie¿y Gratka dla
nastolatka.
Konkurs skierowany jest do dzieci i
m³odzie¿y szkó³ podstawowych, gimnazjów i rednich powiatu olecko-go³dapskiego, a odbywaæ siê bêdzie w trzech
kategoriach wiekowych (I kategoria: klasy I-IV , II kategoria: klasy V - II gimnazjum, III kategoria: klasa III gimnazjum i
szko³y rednie)
Zakres konkursu obejmuje repertuar
dostosowany do wieku wykonawcy, wy³¹cznie w jêzyku polskim.
Eliminacje do konkursu odbêd¹ siê w

Podatniku!

Je¿eli chcesz otrzymaæ zwrot nadp³aty z zeznania rocznego w miarê
szybko i bez ¿adnych dodatkowych
op³at, z³ó¿ w urzêdzie skarbowym
zg³oszenie aktualizacyjne:
* NIP-3  osoby fizyczne nie prowadz¹ce samodzielnie dzia³alnoci gospodarczej ,
* NIP-1  osoby prowadz¹ce samodzielnie dzia³alnoæ gospodarcz¹
podaj¹c:
- aktualny numer rachunku bankowego (dostosowany do wymogów bankowoci elektronicznej 
26 znaków)
- aktualne dane adresowe
***
Nadp³aty zwracane bêd¹ najpóniej w ci¹gu 3 m-cy od daty z³o¿enia zeznania:
- przelewem na rachunek bankowy
podatnika (najszybszy zwrot nadp³aty),
- przekazem pocztowym (po pomniejszeniu o koszty zwrotu  art. 77b
§ 4 Ordynacji podatkowej),
- gotówk¹ w kasie banku.
Powy¿sze zg³oszenia nale¿y sk³adaæ w US Olecko pokój nr 4 (parter) lub w punkcie obs³ugi podatników w Go³dapi.
Kwoty podatku wykazane w
zeznaniu za 2005 r nale¿y wp³acaæ
do 30 kwietnia 2006 r na rachunek
bankowy w NBP O/O Olsztyn:
81 10101397 0010492223000000

dniu 15.02.2006r. o godz. 16.00 w sali widowiskowej ROK MG.
Zg³oszenia nale¿y dostarczyæ do dnia
30 stycznia 2006 r.  Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate, Plac Wolnoci 22, pokój nr 14, tel.
(0*87) 520 20 59. W dniu 30 stycznia o
godz. 15:00 odbêdzie siê spotkanie organizacyjne w sali widowiskowej ROK
MG.
Bior¹cy udzia³ w konkursie winien
posiadaæ pó³playbeck piewanego utworu
lub akompaniament. Sporód wszystkich
zg³oszonych w drodze eliminacji do koncertu fina³owego dopuszczonych zostanie 15 uczestników. Pó³fina³ odbêdzie siê
w kwietniu 2006 r.

Finalici z poprzedniej edycji Gratki
dla nastolatka dopuszczeni bêd¹ do
pó³fina³u bez przes³uchañ.
Podczas eliminacji uczestnik prezentuje jeden utwór, natomiast podczas koncertu fina³owego  dwa utwory w jêzyku
polskim.
Fina³ konkursu Gratka dla nastolatka odbêdzie siê w czerwcu 2006 r. roku
na Placu Wolnoci.
Zwyciêzcy w poszczególnych kategoriach zostan¹ uhonorowani nagrodami.
Uwaga: Do kupienia s¹ p³yty CD z
poprzedniego fina³u konkursu w cenie 3
z³ za sztukê (proszê zg³aszaæ siê do Rados³awa Skrodzkiego lub Marka Chlebanowskiego w ROK MG w godz. 8-14).

REGULAMIN

1. PRZEGL¥D FILMÓW OTWARTYCH
Organizatorem Przegl¹du Otwartych
Filmów jest Regionalny Orodek Kultury Mazury Garbate w Olecku.
Przegl¹d jest skierowany do wszystkich osób, które tworz¹ filmy w dowolnej technice i o dowolnej tematyce (animacja, fabu³a, dokument, art. video...).
Celem przegl¹du jest prezentacja twórczoci m³odych ludzi, a w konsekwencji
pomoc autorom w promocji filmów w
Polsce. Przegl¹d ma tak¿e na celu stworzenie rodowiska filmowego, które bêdzie wspólnie dzia³aæ i siê wspieraæ.
Wymogi konkursowe:
1. Film nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 30 min.
2. Musi byæ dostarczony do organizatora na noniku DVD lub VCD, SVCD.
3. Do filmu musi byæ do³¹czona tzw.
metryka, tj.: imiê i nazwisko re¿ysera,
adres i telefon do korespondencji, czas
trwania.
Termin:
1. Termin dostarczania filmów na konkurs koñczy siê 10 lutego 2006 r. o
godz. 0:00.

2. Filmy mo¿na dostarczaæ osobicie lub
listem poleconym na adres:
Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate, Pl. Wolnoci 22,
19-400 Olecko z dopiskiem Przegl¹d Filmowy lub osobicie: sekretariat, Regionalny Orodek Kultury Mazury Garbate.
Wy³onienie zwyciêzcy:
1. Filmy nades³ane na konkurs zostan¹
zaprezentowane podczas Oleckiego
Przegl¹du Otwartych Filmów w dniu
25 lutego 2006 r. o godz. 19:00
2. Zwyciêzca zostanie wy³oniony po przez
g³osowanie publicznoci.
3. W sytuacji nades³ania du¿ej iloæ filmów zostanie przeprowadzona selekcja przez komisjê konkursow¹ powo³an¹ przez organizatora.
Nagrody:
1. Nagrod¹ jest mo¿liwoæ uczestniczenia
filmów konkursowych w ogólnopolskich
cyklach pokazów kina offowego.
2. Regionalny Orodek Kultury dopuszcza mo¿liwoæ ufundowania nagrody
dla zwyciêskiego filmu.

&
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Wschodnioeuropejskie Stowarzyszenie
Energii Odnawialnej
Budowane w Olecku ciep³ownie bêd¹
produkowa³y pr¹d, a surowcem do jego
wytwarzania bêd¹ organiczne substancje odpadowe takie jak zr¹bki drewniane czy odpady z produkcji rolniczej. Przewiduje siê równie¿ zbudowanie elektrowni
wiatrowej.
Wszystkie te zak³ady bêd¹ udostêpniane równie¿ do zwiedzania przez zainteresowane tymi technologiami samorz¹dy
z kraju i z zagranicy. Propagowaniem tych
produkcji bêdzie siê zajmowaæ w³anie
Centrum.
Koordynatorem Dzia³añ Centrum bêdzie Wszechnica Mazurska.
Na spotkaniu Rektor WM dr Józef
Krajewski powiedzia³: Wszechnica
Mazurska powo³a jako strukturê wspó³pracuj¹c¹ ze Stowarzyszeniem  Insty-

tut Badañ Naukowych nad ród³ami Energii Odnawialnej i ju¿ w po³owie maja br.
uczelnia zorganizuje pierwszy miêdzynarodowy kongres naukowy powiêcony
nowoczesnym technologiom energii odnawialnych. Prace nad zorganizowaniem
tego przedsiêwziêcia ju¿ trwaj¹. Mam nadziejê, ¿e inwestycje takie jak fabryka
biodisla, fabryka solarów, elektrociep³ownia czy park elektrowni wiatrowych wp³yn¹
doæ znacznie na rozwój naszego miasta.
W imieniu firmy NEO GMBH wypowiedzia³ siê dla Tygodnika Janusz Kolasa: Chcia³bym podziêkowaæ w³adzom
miejskim Olecka i Wszechnicy Mazurskiej za zainteresowanie siê energi¹ odnawialn¹. Za zainteresowanie siê zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Dzisiaj

Wyrównywanie szans edukacyjnych
Wydzia³ Edukacji, Kultury, Kultury
Fizycznej, Turystyki i Promocji Starostwa
Powiatowego w Olecku informuje, o realizacji projektu pn. Wyrównywanie szans
edukacyjnych dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych poprzez programy stypendialne w powiecie oleckim w roku szkolnym 2005/2006.
Powiat Olecki na rok szkolny 2005/
2006 pozyska³ rodki finansowe na wyp³atê stypendiów uczniom z obszarów
wiejskich z Dzia³ania 2.2 ZPORR kwotê
w wysokoci 510 200 z³. Wnioski na stypendia finansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i Bud¿etu Pañstwa
z³o¿y³o 410 uczniów. Projekt móg³ obj¹æ
tylko 350 uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oleckiego. Mie-

PROPOZYCJA

siêczna wysokoæ stypendium na 1 ucznia
wynosi 140 z³.
W dniu 1 IX 2005r. Powiat Olecki podpisa³ umowê z Samorz¹dem Województwa Warmiñsko-Mazurskiego o dofinansowanie projektu. We wrzeniu 2005r.
Rada Powiatu w Olecku podjê³a uchwa³ê o przyjêciu regulaminu przyznawania
stypendiów. 11 X 2005r. podpisano porozumienia pomiêdzy powiatem oleckim
a szko³ami realizuj¹cymi projekt stypendialny, dotycz¹ce okrelenia zasad i trybu
wspó³pracy stron w zakresie realizacji projektu. Nastêpnie dyrektorzy szkó³ powo³ali
komisje stypendialne, które dokona³y ostatecznej kwalifikacji uczniów do stypendiów, utworzono powiatow¹ listê rankingow¹ wg wysokoci dochodu na 1 cz³on-

Dokoñczenie ze s. 1.
zaczynamy realizacjê tych celów. Stwierdzi³ m.in., ¿e WM bêdzie prowadzi³a prace
teoretyczne, za samorz¹d (w chwili obecnej Olecka i Wieliczek) bêdzie bra³ udzia³
w inwestycjach przemys³owych lub je
wspiera³. Zapewni³, ¿e pomog¹ w zorganizowaniu kongresu naukowego we WM.
W bardzo krótkim czasie, jak na tak
ogromne przedsiêwziêcie, bo ju¿ w maju,
przewidziane jest rozpoczêcie pierwszych
inwestycji. Wymienione inwestycje to:
biogazownia w Wieliczkach produkuj¹ca energiê elektryczn¹ i energiê ciepln¹,
za w Olecku: fabryka baterii s³onecznych, fabryka biodisla oraz ciep³ownia
produkuj¹ca energiê elektryczn¹ i ogrzewaj¹ca miasto. Ciep³ownia bêdzie opalana surowcami stosowanymi w technologiach odnawialnych, takimi jak: roliny, drewno itp.
ka w rodzinie, z której Wydzia³ Edukacji
(koordynator projektu) wytypowa³ 350
osób do otrzymania pomocy.
W dniach 28 XI - 7 XII 2005r. wyp³acono 350 uczniom stypendia za okres
IX i X 2005r. na ogóln¹ kwotê 98 000 z³.
W dniu 12 XII 2005r. Powiat Olecki wyst¹pi³ do Urzêdu Marsza³kowskiego - Bura
Wdra¿ania Dzia³ania 2.2 ZPORR z wnioskiem o kolejn¹ p³atnoæ na kolejne dwa
miesi¹ce, tj. za listopad i grudzieñ 2005r.
Niestety mimo obietnic Instytucji Wdra¿aj¹cej, ¿e stypendia musz¹ byæ wyp³acone jeszcze w roku 2005 - rodki finansowe na konto naszego powiatu. nie
wp³ynê³y. Mamy nadziejê, ¿e w najbli¿szym czasie, tj. w lutym 2006r. powiat
dokona wyp³at zaleg³ych stypendiów za
m-c listopad i grudzieñ 2005r.
Informacjê przygotowa³a
Urszula Nejfert

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

KSI¥¯KA TYGODNIA
Piotr Sztompka jest profesorem Uniwersytetu Jagielloñskiego i Wy¿szej Szko³y
Europejskiej im. Józefa Tischnera. Jest
autorem kilkunastu ksi¹¿ek, w wiêkszoci publikowanych w USA i Wielkiej
Brytanii. Ksi¹¿ka Socjologia zmian spo³ecznych powsta³a na zamówienie wydawcy brytyjskiego w 1993 roku. Napisana zosta³a po angielsku. Dopiero teraz polski czytelnik otrzymuje t³umaczenie tego znanego ju¿ na wiecie podrêcznika, który dostarcza pog³êbionej
refleksji o zmianie spo³ecznej. Zmiana
spo³eczna to transformacja zachodz¹ca
w organizacji spo³eczeñstwa oraz we
wzorach mylenia i dzia³ania w czasie.

Piotr Sztompka:
Socjologia zmian spo³ecznych.
Kraków: Znak 2005
Autor przekonuje, ¿e wiedza na temat
spo³eczeñstwa ma bezporednie i natychmiastowe konsekwencje. Jest ona efektem aktywnoci ludzi, ich codziennych
wyborów i decyzji. To, co ludzie myl¹
o zmianie spo³ecznej, ma zasadnicze znaczenie w popychaniu ich do dzia³ania, a
zatem ma wp³yw na sam kierunek i perspektywy zmiany spo³ecznej.
Adresatem publikacji s¹ studenci, ale
tak¿e wszyscy zainteresowani pog³êbion¹
refleksj¹ nad wiatem, którego jedynym
sta³ym elementem jest zmiana.
El¿bieta Rowiñska

Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Filia w Olecku,
ul. Aleja Zwyciêstwa 7, tel. 523 93 53
zaprasza:
poniedzia³ek
9.00-15.00,
wtorek-pi¹tek
9.00 -17.00,
sobota
9.00 -15.00

'
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Jak mo¿na pomóc dziecku
dobrze siê zachowywaæ?
Pozytywne wybory rodziców
Dawaj dzieciom przyk³ad dobrego
zachowania. Dzieci ucz¹ siê, naladuj¹c
zachowania innych. Z pewoci¹ bêd¹ naladowaæ Twoje postêpowanie.
Zmieniaj otoczenie, a nie dziecko.
Lepiej jest trzymaæ cenne, niebezpieczne lub kruche przedmioty poza zasiêgiem
dziecka, ni¿ karaæ dziecko za jego naturaln¹ ciekawoæ.
Wyra¿aj swoje ¿yczenia pozytywnie!

Mów dzieciom, czego od nich oczekujesz, a nie tylko, czego sobie nie ¿yczysz.
Stawiaj realistyczne wymagania.
Pamiêtaj o tym, aby zadawaæ sobie pytanie, czy Twoje wymagania odpowiadaj¹ wiekowi i sytuacji dziecka. Musisz
okazaæ wiêcej cierpliwoci, jeli Twoje
dziecko jest jeszcze bardzo ma³e, albo
kiedy choruje lub jest zmêczone.
Nie polegaj zanadto na nagrodach i

karach. W miarê, jak dzieci dorastaj¹,
kary i nagrody staj¹ siê coraz mniej skuteczne. Wyjaniaj powody Twoich decyzji. Negocjuj ze starszymi dzieæmi, stosuj
taktykê odwracania uwagi w wypadku
ma³ych dzieci.
Wybierz wychowywanie bez bicia i
krzyku. Na pocz¹tku klapsy mog¹ siê
wydawaæ skuteczne, jednak mo¿e siê
okazaæ, ¿e rodzice musz¹ uderzaæ coraz mocniej, ¿eby osi¹gn¹æ ten sam
skutek. Krzyczenie na dzieci lub nieustanne ich krytykowanie bywa równie
szkodliwe i mo¿e doprowadzaæ do d³ugotrwa³ych trudnoci emocjonalnych.
Takie kary nie pomagaj¹ dziecku wykszta³ciæ w sobie samokontroli i szacunku dla innych.

Dziesiêæ kroków ku temu by staæ siê lepszym rodzicem
1. Mi³oæ jest najwa¿niejsz¹ potrzeb¹
wszystkich dzieci.
Jest tak¿e istotnym elementem pozytywnej
dyscypliny. Im d³u¿ej okazujesz dziecku
mi³oæ, przytulaj¹c je, ca³uj¹c i mówi¹c
ma kocham ciê, tym bardziej bêdzie
chcia³o udowodniæ, ¿e na ni¹ zas³uguje. Mi³oæ pozwala dziecku zbudowaæ pewnoæ siebie i poczucie w³asnej wartoci.
2. S³uchaj uwa¿nie tego, co mówi twoje
dziecko.
Twoje dziecko interesuje siê tym, co robi
i co czuje. Zapewnij je, ¿e silne uczucia nie s¹ czym z³ym, jeli wyra¿a siê
je w odpowiedni sposób. Im czêciej
bêdziesz to robiæ, tym rzadziej bêdziesz
musia³(a) je dyscyplinowaæ.
3. Granice s¹ potrzebne nawet w najbardziej kochaj¹cym siê zwi¹zku, w
którym ludzie potrafi¹ siê s³uchaæ. Bycie
rodzicem polega miêdzy innymi na
wyznaczaniu granic. Pamiêtaj, ¿e jest
czym naturalnym i normalnym, ¿e dziecko testuje owe granice. To nie jest
niesfornoæ, ale czêæ procesu uczenia siê. Dzieci czuj¹ siê bezpieczniej,
jeli trzymasz siê granic, które wyznaczy³e(-a) (pod warunkiem, ¿e s¹ realistyczne), nawet jeli od czasu do
czasu na nie narzekaj¹.
4. miech pomaga roz³adowaæ napiête
sytuacje. Czasami rodzice staj¹ siê tacy
powa¿ni, ¿e rodzicielstwo przestaje
dawaæ im radoæ. Dostrzegaj zabawne strony bycia rodzicem i pozwól sobie
na miech, kiedy tylko jest to mo¿liwe.
5. Postrzeganie wiata z perspektywy
dziecka i wyobra¿anie sobie, co czuje Twoje dziecko, jest kluczem do zrozumienia jego zachowania. Przypomnij
sobie, jak siê czu³e (-a), kiedy by³e (-a) dzieckiem, i jak niezrozumia³y wydawa³ Ci siê wiat doros³ych,
kiedy mia³e (-a) poczucie, ¿e potrak-

towano Ciê niesprawiedliwie.
6. Chwal i zachêcaj swoje dziecko. Oczekuj,
¿e dziecko bêdzie siê dobrze zachowywa³o i zachêcaj je do podejmowania wysi³ków. Chwal je za dobre zachowania i staraj siê ignorowaæ te niew³aciwe. Im czêciej bêdziesz zrzêdziæ,
tym rzadziej Twoje dziecko bêdzie Ciê
s³uchaæ.
7. Szanuj swoje dziecko tak, jak szanowa³by (szanowa³aby) doros³ego. Pozwól mu uczestniczyæ w podejmowaniu decyzji, szczególnie tych, które go
dotycz¹. Uwa¿nie wys³uchaj jego zdania.
Jeli masz zamiar powiedzieæ mu co
przykrego, zastanów siê, jakby to brzmia³o, gdyby powiedzia³ (-a) to komu
doros³emu. Przepro, jeli post¹pi³e
(-a) niew³aciwie.
8. Ustal porz¹dek dnia. Ma³e dzieci bêd¹
siê czu³y bezpieczniej i ³atwiej bêdzie
Wam unikn¹æ konfliktów, jeli ustalisz jasny porz¹dek dnia. Bêd¹ siê czu³y
lepiej, jeli wprowadzisz sta³e pory
posi³ków, snu i g³onych zabaw.
9. W ka¿dej rodzinie potrzebne s¹ pew-

ne zasady, jednak staraj siê zachowaæ
elastycznoæ w wypadku bardzo ma³ych dzieci. Kiedy ju¿ ustalisz zasady
obowi¹zuj¹ce w Twojej rodzinie, b¹d
konsekwentny (-a). dzieci mog¹ siê
poczuæ bardzo niepewne, jeli jednego dnia wprowadzisz jak¹ zasadê, a
nastêpnego dnia j¹ odwo³asz. Czasami trzeba ustaliæ odmienne zasady
obowi¹zuj¹ce poza domem, które nale¿y wyjaniæ dziecku.
10. Nie zapominaj o w³asnych potrzebach. Jeli to wszystko zaczyna bardzo przypominaæ ciê¿k¹ pracê i czujesz, ¿e brakuje Ci cierpliwoci, przeznacz trochê czasu tylko dla siebie.
Zrób co, co sprawia Ci przyjemnoæ.
Jeli kiedykolwiek poczujesz, ¿e tracisz panowanie nad sob¹, albo ¿e w
ka¿dej chwili mo¿esz krzykn¹æ na dziecko, poni¿yæ je lub uderzyæ, odejd na
chwilê, uspokój siê i policz do dziesiêciu.
Na podstawie broszury wydanej
przez Fundacjê Dzieci Niczyje
03-926 Warszawa, ul. Walecznych 59
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Sun¹
bojery
po lodzie
17 stycznia postanowi³em zrobiæ sobie ma³y spacer nad jeziorem Oleckie
Wielkie. Po ostatnich mrozach gruboæ
lodu na oleckim akwenie siêga 12 centymetrów. Urz¹dzi³em sobie lodowy marsz.
W hangarze Oleckiego Klubu Wodnego krz¹ta³ siê w³anie Boles³aw S³omkowski. Pomog³em mu wyci¹gn¹æ bojer
do pierwszego w tym roku lodowego
halsu. Pocz¹tkowo wiatr by³ niewielki,
ale z czasem rozhula³o siê na dobre, a
Bolek pomkn¹³ z wiatrem w kierunku
Dworku Mazurskiego. Zd¹¿y³em mu jeszcze zrobiæ kilka zdjêæ. Zjawi³ siê Leszek
Kaszuba, kolejny ¿eglarz z oleckiego klubu. By³ czas na chwilê rozmowy o dzia³alnoci klubu.
Niestety od kilku lat OKW otrzymuje niewielkie wsparcie finansowe z Urzêdu Miejskiego. Ponownie na konto klubu trafi jedynie kwota 3,5 tys. z³, dlatego m.in. drugi bojer nie wyp³ynie na lo-

Fot. Dariusz Josiewicz.
dow¹ taflê, bo... nie ma pieniêdzy na jego
wyposa¿enie.
- Brakuje nam pieniêdzy na bie¿¹c¹ dzia³alnoæ. Chcemy remontowaæ kolejn¹ ³ód klubow¹.  martwi siê Kaszuba.  W naszych zajêciach uczestniczy coraz wiêcej dzieci i m³odzie¿y. Wielu
adeptów sztuki ¿eglarskiej zwalniamy
ca³kowicie z p³acenia sk³adek cz³on-

kowskich. Swoj¹ dzia³alnoæ rozszerzylimy tak¿e o osoby niepe³nosprawne
 dodaje Kaszuba.
W zimowym pejza¿u naszego jeziora, skutego lodem, brakowa³o mi bardzo
wêdkarzy podlodowych. Tym razem nie
spotka³em ani jednego. Przyczyna jest
prosta, nie ma co ³owiæ...
D. Josiewicz

Zaprenumeruj

Tygodnik Olecki
dostarczymy
Ci go do domu
lub zak³adu pracy!

Prenumerata póroczna  35z³
(1 numer gratis)
Prenumerata roczna  70z³
(2 numery gratis)

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V703)

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



Tygodnik Olecki nr 4 (422)

Wpad³ do rzeki

Niefortunnego uciekiniera policjanci
zd¹¿yli wyci¹gn¹æ z samochodu i uratowali go tym samym przed utoniêciem lub
zamarzniêciem.
Na ca³e szczêcie równie¿ po wyci¹gniêciu go z lodowatej wody okaza³o siê,
¿e oby³o siê tylko na siniakach i zadrapaniach.
Uciekajacym i poszkodowanym okaza³m siê Andrzej S.  trzydziestoomioletni mieszkaniec gminy Wieliczki. Mia³
on we krwi 1,3 promila alkoholu.

Na zdjêciach: Akcja wydobywania
samochodu z rzeki przez ekipê stra¿aków.

22 stycznia oko³o 4.15 na ul. 1 Maja
samochodowy patrol policyjny zauwa¿y³ wyje¿d¿aj¹cego z ul. Partyzantów samochód osobowy. Samochód skrêci³ w
kierunku ulicy Waskiej i wtedy policjanci
w³¹czyli niebieskie wiat³a b³yskowe tym
samym informuj¹c kierowcê o zamiarze
kontroli pojazdu.
Kierowca próbuj¹c uciec policjantom
przyspieszy³ i wyje¿d¿aj¹c z ul. W¹skiej
na Grunwaldzk¹ wpad³ w polizg, przejecha³ zakrêt i zsun¹³ siê ze skarpy do
rzeki, na koniec dachuj¹c.

Zaskakuj¹ca
decyzja

Z dobrze poinformowanych róde³
dowiedzielimy siê, ¿e na pocz¹tku 2006r.
z³o¿y³ rezygnacjê z funkcji przewodnicz¹cego Oleckiego Towarzystwa Sportu Szkolnego, animator tego dzia³u sportowego w naszym miecie, kol. Romuald Wojnowski.
Z³o¿y³ on równie¿ dymisjê z funkcji
wiceprezesa i cz³onka Zarz¹du Klubu
MLKS Czarni Olecko.
Ponoæ obie dymisje wynik³y z przyczyn typowo osobistych i s¹ nieodwo³alne! Nie znamy konkretnych przyczyn
tej decyzji, ale jest ona g³êboko zastanawiaj¹ca i pe³na zagadkowych refleksji...
Do tematu zapewne powrócimy na
³amach TO.
Redakcja
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Zawodowi politycy, szefowie, aktyw
i zwykli cz³onkowie partii, a równie¿ gawied niezrzeszona, ale zainteresowana
losem kraju, zastanawiaj¹ siê co planuj¹
mi³ociwie panuj¹cy nam od kilku miesiêcy bliniacy  Jaros³aw i Lech Kaczyñscy.
Jaros³aw  starszy z bliniaków, g³ówny
strateg i prezes PiS, rozgrywa ¿yciow¹
partiê pokera (wed³ug niektórych to gra
w durnia), umacnia i mno¿y pisowski stan
posiadania w³adzy zgodnie z leninowsk¹ zasad¹, ¿e w³adzy raz zdobytej ju¿
nie oddamy.
Lech  z woli brata i narodu namaszczony na prezydenta Rzeczypospolitej,
pos³uszny bardziej bratu ni¿ Rzeczypospolitej, wspiera jego zamys³y budowy
wielkiej partii pisowskiej.
Obaj g³osz¹ moraln¹
naprawê III i urz¹dzenie
nam wietlanej przysz³oci w IV Rzeczypospolitej.
A ciemny ludek wg
Jacka Kurskiego  medialnego propagatora pisowszczyzny  póki co
nadal kupuje obietnice,
pustos³owia i zwyk³e brednie Kaczyñskich.
Jak¹ strategiê obra³ Jaros³aw, próbuj¹
rozszyfrowaæ Tusk, Rokita, Giertych i inni.
Spróbujê i ja rozgryæ wielkiego stratega PiS-u i uporz¹dkowaæ to, co twierdz¹ jedni, a przypuszczaj¹ drudzy.
Za³o¿enie g³ówne: celem Kaczyñskich
jest budowa wielkiej partii chrzecijañsko-narodowej wokó³ PiS, nastêpnie
uchwalenie nowej konstytucji umacniaj¹cej w³adzê prezydenck¹. Wszystko inne
to rodki, które maj¹ pomagaæ osi¹gniêciu celów strategicznych, jak wy¿ej.
Pomys³y na koalicjê  raz z PO, drugi raz z Samoobron¹, PSL i LPR to zas³ona dymna (tu wyj¹tkowo zgadzam siê
z Giertychem). ¯adna z tych partii nie
zgodzi siê na wasalne warunki PiS-u.
Kaczyñski ledzi sonda¿e i wie, ¿e urok
obietnic wietlanej IV Rzeczypospolitej
nie mo¿e dzia³aæ d³ugo  ludzie kiedy
przejrz¹ na oczy i zorientuj¹ siê w propagandzie pustos³owia.
Trzeba wiêc kuæ ¿elazo póki gor¹ce, jak mawiaj¹ kowale. Póki dzia³a czar
obietnic, trzeba doprowadziæ do kolejnych wyborów i uzyskaæ zdecydowan¹
przewagê. Trzeba te¿ sprawy pokierowaæ tak, ¿eby win¹ za ponowne wybory
obarczyæ przeciwników, którzy nie chc¹
wspólnie naprawiaæ Rzeczypospolitej 
rzecz jasna  pod dyktando PiS-u. Trzeba wiêc nadal nie szczêdziæ obietnic dla
narodu, proponowaæ tylko ustawy s³uszne
i chciane, zapewniaj¹c o sta³ej trosce rz¹du

i partii  a to o matki Polki (becikowe), a
to o rolników (paliwa rolnicze), górników (wczeniejsze emerytury) i wszystkich m³odych i starszych (d³u¿sze wakacje i urlopy). Rzeczywista naprawa Polski, naprawa finansów Pañstwa, naprawa górnictwa, PKP, niewydolnoci s¹dów, narastaj¹cej biedy i bezrobocia jest
odk³adana na kiedy póniej, albo te¿
wcale nie ma na to pomys³u.
Na razie pisowski rz¹d korzysta z
dobrego stanu gospodarski zostawionej
przez socjal-liberalne rz¹dy Millera-Belki oraz zostawionych kilku miliardów
oszczêdnoci z³otych w bud¿ecie. St¹d
jest co dzieliæ i rozdawaæ. Problem tylko
 jak d³ugo! Polska z³otówka jest mocna
jak nigdy. Na gie³dzie papierów warto-

Gry polityczne
Kaczyñskich
Grzegorz Kudrzycki

Prezydent Lech Kaczyñski umawia
siê na rozmowê z przywódcami PO, po
czym w ostatniej chwili odwo³uje spotkanie, przy czym nie jest to podyktowane nawa³em pracy ani obowi¹zkami
dyplomatycznymi, a tylko zwyk³¹ ura¿on¹ ambicj¹. Prezydent zapomnia³ ju¿
jak sobie u¿ywa³ z bratem na swoim
poprzedniku  Kwaniewskim.
Prezes PiS-u Jaros³aw znowu grozi
kwitami bezpieki i prokuratury swoim politycznym przeciwnikom, podgrzewa nastroje strachu i grozy, przy czym nie podaje
¿adnych konkretów i dowodów. Oto pisowska taktyka!
Tylko co to ma wspólnego z moralnoci¹, z prawem, wreszcie ze sprawiedliwoci¹?
Po ekspresowym przyjêciu
ustawy medialnej w wersji PiSu w mediach publicznych ju¿
czekaj¹ na zmianê warty i wielkie czystki personalne. A póki
co ju¿ zmienia siê styl informacji i nastêpuje swoista autocenzura. Czy tak maj¹ dzia³aæ wolne media w demokratycznym kraju?
Nie przeczê, Jaros³awowi
Kaczyñskiemu nie brakuje ani
ch³opskiej chytroci, ani politycznego
sprytu, dziêki czemu wykorzystuje swoich potencjalnych koalicjantów do swych
strategicznych celów. A ci d³ugo dawali siê ogrywaæ, jak ma³e dzieci. Najpierw
wspólne, gremialne niszczenie czerwonego SLD, póniej  wespó³ z Samoobron¹, LPR i Rydzykiem  zatapianie
Platformy. Ostatnio jednak potencjalni
koalicjanci pozbywaj¹ siê z³udzeñ, prawda
wychodzi powoli na jaw i ju¿ widaæ, ¿e
Kaczyñscy nie s¹ zdolni do kompromisów i dzielenia siê w³adz¹. Najprawdopodobniej wiêc w marcu czekaj¹ nas
ponowne wybory parlamentarne. Mam
nadziejê, ¿e pisowskich strategów spotka srogi zawód.

ciowych wskaniki bij¹ kolejne rekordy prosperity, eksport ronie mimo mocnego z³otego, prognozy wzrostu PKB s¹
niez³e na tle reszty krajów Unii Euroopejskiej. To wszystko pisowski rz¹d dostaje w spadku od postkomunistów.
Co z tym zrobi za rok? Otó¿ za rok
ludzie mog¹ przejrzeæ na oczy, sonda¿e
popularnoci mog¹ wygl¹daæ zupe³nie
inaczej, a pisowski rz¹d bêdzie musia³ w
koñcu podejmowaæ decyzje mniej popularne i chciane. IV Rzeczypospolit¹ bêdzie siê ju¿ oceniaæ po faktach, a nie po
obietnicach. A fakty mog¹ byæ ju¿ nie
tak przyjemne jak obecna pisowska propaganda.
Doskonale z tego zdaje sobie sprawê Jaros³aw Kaczyñski. Jeli wiêc wybory, to mo¿liwie
szybko  st¹d cyniczna gra bud¿etem i pozorowane szukanie
koalicjantów. G³ono
i publicznie premier
rz¹du i marsza³ek
Sejmu zapewniaj¹, ¿e
z uchwaleniem bud¿etu zd¹¿¹ do 19 lutego, po czym po
kilku dniach mówi¹,
¿e konstytucyjny
termin na bud¿et to
jednak 30 stycznia.
Meble ogrodowe na zamówienie.
Oto pisowska moralTel. 0 607-865-374
noæ i zasady.

!
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Rehabilitacja osób niepe³nosprawnych
w 2005r. w Powiecie Oleckim
W 2005r. Powiat Olecki realizowa³ ró¿ne
zadania z Powiatowego programu dzia³añ na rzecz osób niepe³nosprawnych na
lata 2003 - 2006, które s³u¿y³y rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz poprawie warunków ¿yciowych osób niepe³nosprawnych, ale równie¿ i takie, które obejmowa³y profilaktykê zdrowotn¹ i zapobieganie niepe³nosprawnoci.
Na realizacjê dzia³añ na rzecz osób niepe³nosprawnych w minionym roku powiat dysponowa³ kwot¹ 1.371.396,42z³,
otrzyman¹ z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, z tego:
- 771.880,00z³ (56,28%)  by³y to rodki
otrzymane w ramach algorytmu,
- 599.516,42z³ (43,72%)  stanowi³y rodki pozyskane na realizacjê projektów.
rodki otrzymane wg algorytmu w
kwocie 771.880,00z³ powiat wykorzysta³
w 100% na realizacjê nastêpuj¹cych zadañ z zakresu rehabilitacji zawodowej i
spo³ecznej osób niepe³nosprawnych:
1. Zwrot kosztów wynagrodzenia i sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne za zatrudnione 3 osoby niepe³nosprawne 
13.620,00 z³.
2. Szkolenia 5 osób niepe³nosprawnych
 6.980,16 z³.
3. Dofinansowanie uczestnictwa 148 osób
niepe³nosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych  82.820,00
z³.
4. Dofinansowanie dla 14 osób niepe³nosprawnych do zakupu sprzêtu rehabilitacyjnego  19.698,00 z³.
5. Dofinansowanie dla 175 osób do zakupu przedmiotów ortopedycznych i rodków pomocniczych (przyznawanych osobom niepe³nosprawnym na podstawie
odrêbnych przepisów)  90.501,85 z³.
6. Dofinansowanie dla 62 osób do likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu siê i technicznych
 130.538,91z³.
7. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji
i turystyki osób niepe³nosprawnych,
 25.301,08 z³. W dofinansowanych 4

imprezach ogó³em udzia³ wziê³o 478 osób
niepe³nosprawnych.
8. Dofinansowanie kosztów dzia³ania
warsztatów terapii zajêciowej (dla 30
uczestników)  402.420,00z³.
Pozosta³e dodatkowe rodki w kwocie 599.516,42 z³ powiat pozyska³ z PFRON
na realizacjê projektów, które dotyczy³y
likwidacji barier architektonicznych, transportowych oraz wyrównania szans dzieci i m³odzie¿y w dostêpie do nauki.
Ogó³em pozyskana kwota dodatkowych
rodków z PFRON na realizacjê ni¿ej
wymienionych projektów wynios³a 
599.516,42z³, z czego na:
1. Realizacjê projektów w ramach Programu wyrównywania ró¿nic miedzy
regionami  121.339,23 z³.
2. Realizacjê projektów w ramach programu Edukacja  programu pomocy
w dostêpie do nauki dzieci i m³odzie¿y
niepe³nosprawnych  478.177,19z³.
Ze rodków otrzymanych na realizacjê Programu wyrównywania ró¿nic miedzy regionami czêciowo sfinansowano
projekt Zakup pojazdu typu mikrobus
(8+1) przystosowanego do przewozu osób
niepe³nosprawnych, w tym z miejscem na
wózek inwalidzki w Orodku Szkolno 
Wychowawczym Dla Dzieci G³uchych w
Olecku  dot. likwidacji barier transportowych. Wartoæ realizacji ca³ego projektu
wynios³a  102.530,00 z³, z tego wykorzystane dofinansowanie ze rodków
PFRON  76.897,50 z³ (75% wartoci projektu), przy wk³adzie w³asnym powiatu
25.632,50z³ (25% wartoci projektu).
Z pozosta³ych rodków PFRON z tego¿ programu powiat dofinansowa³, zgodnie
z procedur¹ programu,
nastêpuj¹ce projekty:
1. Dla Gminy Olecko projekt pn. Likwidacja barier architektonicznych  wykonanie pochylni oraz przystosowanie
sanitariatów do potrzeb dzieci niepe³nosprawnych w Przedszkolu z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku. Dofinansowanie z PFRON stanowi³o 50%
wartoci projektu, kwotê  8.500,20 z³.

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
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2. Dla Gminy Kowale Oleckie projekt pn.
Likwidacja barier architektonicznych
 monta¿ dwuprzystankowego dwigu
platformowego w Samodzielnym Publicznym Gminnym Orodku Zdrowia w
Kowalach Oleckich. Dofinansowanie
ze rodków PFRON stanowi³o 50%
wartoci projektu  35.941,53 z³.
Pozyskane rodki z Edukacja  programu pomocy w dostêpie do nauki dzieci
i m³odzie¿y niepe³nosprawnej przeznaczone zosta³y na realizacjê dwóch projektów pn.:
1. Wyrównywanie szans dzieci i m³odzie¿y
niepe³nosprawnej w dostêpie do nauki w Orodku Szkolno-Wychowawczym
Dla Dzieci G³uchych w Olecku. Wartoæ realizacji ca³ego projektu to kwota 299.229,91z³, z tego dofinansowanie
ze rodków PFRON  298.229,91z³ (99,67%
wartoci projektu), przy wk³adzie w³asnym powiatu 1.000,00z³ (0,33% wartoci projektu).
Z pozyskanych rodków zostan¹ zakupione: zestawy komputerowe demonstracyjne, videoprojektory, telewizory,
magnetowidy, aparaty cyfrowe, sto³y szkolne, krzes³a, kamery video, ekrany, tablice
szkolne, sto³y komputerowe, a tak¿e ca³e
zestawy pomocy do nastêpuj¹cych pracowni: geografii, historii, biologii, fizyki,
chemii, jêzyka polskiego, matematyki,
nauczania zintegrowanego, gastronomicznej, krawieckiej, logopedycznej jêzyka
angielskiego oraz sprzêt sportowy.
2. Likwidacja barier architektonicznych
w Orodku Szkolno-Wychowawczym
Dla Dzieci G³uchych w Olecku .
Wartoæ realizacji ca³ego projektu to
kwota 199.941,42 z³, z tego dofinansowanie ze rodków PFRON  179.947,28
z³ (90% wartoci projektu), przy wk³adzie w³asnym powiatu  19.994,14z³ (10%
wartoci projektu).
Dofinansowanie obejmuje m.in. zakup i u³o¿enie wyk³adziny obiektowej,
terakoty obiektowej, wyk³adziny dywanowej, glazury oraz monta¿ umywalek,
baterii umywalkowych (w pomieszczeniach
na terenie szko³y i internatu).
Wy¿ej wymienione projekty s¹ w trakcie realizacji, planowany termin ich zakoñczenia to kwiecieñ 2006r.
Sporz¹dzi³a: H. E. Kasicka
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Kalendarz imion

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, Polikarpa, Przybys³awa, Roberta, Skarbimierza, Skarbimira, Teodora, Tworzymira, Tymoteusza,
Tytusa
27 stycznia
Angeli, Angeliki, Anieli, Ilony, Ingrid
Jana, Jerzego, Juliana, Lotara, Przemy-

s³awa, Przybys³awa
28 stycznia
Agnieszki, Amalii, Amandy, Anieli, Armandy, Berty, Kariny
Augusta, Augustyna, Jana, Juliana,
Karola, Krzesis³awa, Lecha, Leszka, Piotra, Radomira, Rogera, Tomasza, Walentego, Walerego, Waleriusza,
29 stycznia
Boles³awy, Gildy, Hanny, Iny, Konstancji,
Salomei, Zdzis³awy
Franciszka, Józefa, Micha³a, Walerego,
Waleriana, Zdzis³awa, Zenona
30 stycznia
Adeli, Amelii, Dobiegniewy, Dziadumi³y, Gerdy, Hiacynty, Martyny
Amadeusza, Czêstobora, Dobiegniewa,
Fekiksa, Gerarda, Hiacynta, Leonarda,
Macieja, Marcina, Sebastiana, Teofila

60 LAT TEMU...

powierzony zosta³ Adolfowi Eichmannowi.
Mieszkañcy gett z ca³ej Europy maj¹ w
jak najkrótszym czasie zostaæ poddani
specjalnemu traktowaniu we wzniesionych obozach zag³ady, to znaczy maj¹
byæ zamordowani.
W po³owie stycznia 1942 roku transportem z getta do obozu zag³ady w Che³mnie, rozpoczyna siê w £odzi akcja przesiedleñcza. 31 stycznia grupa operacyjna
A Brigadeführera SS Stahieckera donosi o likwidacji prawie 230 tys. ¯ydów w
krajach ba³tyckich.
Od wiosny 1942 r. do obozu w Majdanku przywo¿ona jest równie¿ ludnoæ
¿ydowska. W zbudowanych 7 komorach
gazowych zabijani s¹ wiêniowie przy
u¿yciu tlenku wêgla i gazu Cyklon B.
16 marca 1942 r. obóz koncentracyjny w Be³¿cu (na po³udnie od Lublina)
podejmuje dzia³alnoæ jako obóz zag³ady. 21 marca w Lublinie zostaje zakoñczona akcja przesiedlania 26-tysiêcznego getta do obozów w Be³¿cu i na Maj-

20 stycznia 1942 r. w budynku niemieckiej placówki Interpolu w dzielnicy
willowej Groer Wannsee w Berlinie odby³a siê tzw. konferencja w Wannsee.
Przewodniczy³ jej szef Policji i S³u¿by Bezpieczeñstwa, obergruppenführer SS i
genera³ policji, z-ca Protektora Czech i
Moraw - Reinhard Heydrich. Na rozkaz
Hitlera i zgodnie ze wskazówkami Geringa z 31 sierpnia 1941 roku zosta³y tu
uzgodnione przedsiêwziêcia w celu ostatecznego rozwi¹zania kwestii ¿ydowskiej
w okupowanej Europie. W ich rezultacie nast¹piæ ma akcja oczyszczania przez
deportacjê ¯ydów z zachodu na wschód
do pracy na terenach okupowanych.
¯ydzi maj¹ byæ odpowiednio traktowani, tj. wyniszczani w obozach zag³ady.
Konferencja w Wannsee jest wstêpem do najwiêkszej w historii akcji ludobójstwa. Ca³okszta³t planowania ostatecznego rozwi¹zania kwestii ¿ydowskiej

CENNIK REKLAM  TYGODNIK OLECKI

 1 modu³ (1,5x8,5cm) = 10 z³ + VAT
DOP£ATY:
1. Reklama na pierwszej stronie redakcyjnej (max 4 modu³y)  cena podstawowa
x 6.
2. Reklama na 3 i 4 stronie  x 4 (do dyspozycji klienta maksymalnie 1/2 strony)
OG£OSZENIA DROBNE:
1. Za og³osznie drobne  0,50 z³ +VAT za
ka¿de s³owo
2. Og³oszenie drobne w kontrze  0,80z³
+VAT
WK£ADKA
1. Istnieje mo¿liwoæ przyjêcia tzw. sron
sponsorowanych  cena do uzgodnienia
w redakcji.
2. Przyjêcie wk³adki  0,06 z³ + VAT od
sztuki

RABATY
1. Za wielokrotnoæ:
* 46 emisji  10%
2. W przypadku du¿ych kampanii reklamowych  negocjacja cen.
4. Ca³a strona (34 modu³y)  250 z³ + VAT
5. 1/2 strony  140 z³ + VAT
UWAGA:
Reklamodawca sk³adaj¹cy og³oszenie (minimum 2modu³y) otrzymuje bezp³atny egzemplarz gazety (przes³any poczt¹), w której
zamieszczona by³a reklama.
1. Powierzchnia og³oszeñ na stronach redakcyjnych jest limitowana do 1/2 strony.
2. Reklama ukazuje siê po op³aceniu faktury lub rachunku.
3. Dostarczanie w³asnych reklam  w for-

Przys³owia
i powiedzenia
 Kiedy Pawe³ (25 stycznia) siê nawróci,
zima na wspak siê odwróci.
 Ju¿ pierwszego Franciszka (29 stycznia), patrz, gdzie jaja ma liszka.
 Na wiêt¹ Marynê (30 stycznia) przybywa dnia o godzinê.
 Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za
to.
 Gdy styczeñ bez mrozów chodzi, marzec, kwiecieñ nas wych³odzi.
 Po styczniu jasnym i bia³ym maj¹ byæ
latem upa³y.

Pigu³ka szczêcia

Miliony Amerykanów za¿ywa lek
Prozac, który jest cudownym rodkiem pomagaj¹cym siê odnaleæ ludziom
smutnym, zagubionym i niemia³ym.
Okaza³o siê, niestety, ¿e Prozac wp³ywa negatywnie na sprawnoæ seksualn¹, ale twórca tego leku stwierdzi³,
¿e to nic nie szkodzi, poniewa¿ Amerykanie i tak powiêcaj¹ coraz mniej
czasu przyjemnociom ³ó¿kowym, gdy¿
przysparzaj¹ im one tylko zmartwieñ
i k³opotów.
danku. 30 marca do obozu w Owiêcimiu przybywa licz¹cy 1112 osób transport ¯ydów z Francji.
W lutym i marcu ofiar¹ masowego
mordu pada w Charkowie na Ukrainie
14.000 ¯ydów  mieszkañców tego miasta.
W marcu w Sobiborze na Lubelszczynie zostaje zbudowany obóz zag³ady. 18 maja przybywaj¹ tam pierwsze transporty ¯ydów ze wschodniej Polski, Austrii, Czechos³owacji, Francji, Holandii i
obszarów wschodnich. Z transportu kierowani s¹ wprost do komór gazowych.
macie tif (o rozdzielczoci graficznej
300dpi), wmf lub cdr (Corel Draw
max v. 9.0)
4. Koszt opracowania graficznego (dop³ata) na ¿yczenie zleceniodawcy: do wielkoci 6 modu³ów  50 z³ + VAT, wielkoci powy¿ej 6 modu³ów  100z³ + VAT.
Materia³ do obróbki nale¿y dostarczyæ
do pi¹tku poprzedzaj¹cego wydanie pisma.
TERMIN PRZYJMOWANIA MATERIA£ÓW DO DRUKU
1. Poniedzia³ek-pi¹tek w godz. 1200-1700.
2. Reklamy nale¿y dostarczaæ najpóniej do
godz. 1500 w poniedzia³ek (poprzedzajcy wydanie pisma).
2. Reklamy i og³oszenia drobne do poszczególnych numerów gazety zbiera
* Bogus³aw Marek Borawski, tel. (087) 52002-30; kom. 0-601-152-454.
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Nie ma dna w nieszczêciu ludzkim (13)
Okruchy wspomnieñ z Syberii 1941-1946
Muszê tutaj dodaæ, i¿ z ca³ego powiatu Olecko nagrody otrzyma³y tylko
trzy osoby: pani Koz³owska - kierowniczka szko³y w wiêtajnie, Janina Waszkiewicz (moje nazwisko panieñskie) kierowniczka szko³y w Wojnasach, i pani
Roglis - kierowniczka przedszkola w Olecku.
Dla mnie najwa¿niejsze by³o to, ¿e w³aciwie oceniono moj¹ pracê.

Nocne stró¿owanie

W listopadzie 1950 roku trwa³y jeszcze prace wykoñczeniowe w pozosta³ej
czêci budynku szkolnego, a dok³adnie
mówi¹c uk³adanie pod³óg w mieszkaniu
dla nauczyciela, czyli dla mnie. Tym remontem by³am szczególnie zainteresowana.
Chcia³am mieæ w koñcu prawdziwe mieszkanie, nie tylko jeden pokój, bez kuchni, bez oddzielnego wejcia. Pamiêtam
jeden listopadowy póny wieczór. By³a
godzina 23.00, przygotowywa³am siê do
snu. Nagle podesz³am do okna, zupe³nie odruchowo odsunê³am zas³onê... i
wówczas w ciemnoci zauwa¿y³am, ¿e kto
niesie od strony szko³y deski. Natychmiast uwiadomi³am sobie, ¿e te deski
mog¹ byæ wynoszone ze szko³y. Nie zastanawiaj¹c siê, szybko narzuci³am co
na siebie i wybieg³am na ulicê. Id¹c wzd³u¿
zabudowañ szuka³am okien, w których
pali³o siê wiat³o. By³a prawie pó³noc, a
ludzie tutaj nie mieli zwyczaju póno chodziæ
spaæ. Nagle zauwa¿y³am wiat³o w bu-

dynku po³o¿onym niedaleko mojego
mieszkania. Wiedzia³am, ¿e ten lokal zajmowa³a matka z synem. Zaczê³am energicznie dobijaæ siê do drzwi. Po chwili
stanê³a w nich starsza kobieta, przera¿ona i zdziwiona moj¹ pón¹ wizyt¹. Nie
wiem dlaczego, ale by³am pewna, ¿e
skradzione deski znajduj¹ siê w³anie
tutaj. Za¿¹da³am wpuszczenia mnie do
mieszkania, w przeciwnym razie zawiadomiê milicjê - powiedzia³am. Kobieta
widzia³a moje zdecydowanie, pozwoli³a
mi wejæ do rodka i pokaza³a deski le¿¹ce w pokoju, w którym nie by³o pod³ogi.
Matka i syn usprawiedliwiali siê, t³umaczyli, dlaczego tak post¹pili. Chcieli po
prostu u³o¿yæ pod³ogê. Po krótkiej rozmowie przyznali siê do b³êdu, przyznali
siê te¿ do kradzie¿y.
Szczerze mnie przepraszali, a nieszczêsne deski zwrócili. Kobieta gor¹co prosi³a mnie, abym to nocne ledztwo
utrzyma³a w tajemnicy. S³owa dotrzyma³am, ale i tak po kilku dniach g³ono
mówiono, jak to kierowniczka szko³y noc¹
³apa³a z³odzieja. Dowiedzia³am siê o tym
od gospodarza, u którego mieszka³am.
By³ on przewodnicz¹cym komitetu rodzicielskiego w mojej szkole. Ostrzeg³
mnie, ¿e nie powinnam sama praktykowaæ takich nocnych wypadów i doda³,
¿e szczêliwie dla mnie ta przygoda siê
skoñczy³a, gdy¿ trafi³am na dobrego cz³owieka, który ba³ siê bardziej ode mnie.
Ale jeli by³by to bezwzglêdny z³odziej,
co wówczas mog³o siê staæ?
Mimo wszystko cieszy³am siê, bo
podczas rozmowy z gospodarzem przekona³am siê, ¿e ludzie troszcz¹ siê nie
tylko o szko³ê, ale i o mnie, o moje bezpieczeñstwo i zdrowie.

Czas na zmiany

Wojnasy, moi uczniowie
klas I + II w szkole.

W 1951 roku wysz³am za m¹¿ i przenios³am siê do Wilkas (ta sama gmina),
gdzie
pracowa³ mój m¹¿ Zygmunt Maciukiewicz. Jakie¿ by³o moje po¿egnanie ze
szko³¹.
Nigdy nie zapomnê swoich uczniów
z kwiatami, matek, które ze ³zami w oczach
ca³owa³y mnie i ¿yczy³y dalszej dobrej
pracy. By³am wzruszona, te¿ nie mog³am powstrzymaæ ³ez i wcale siê ich
nie wstydzi³am. By³y to kochane dzieci
i kochani rodzice. W ogóle wród mieszkañców panowa³a zgoda i przyjañ.

Janina Maciukiewicz
Pomagali sobie w pracach gospodarskich,
wspólnie uczestniczyli! w weselach, cieszyli siê z narodzin i chrzcin, p³akali na
pogrzebach.
Ja by³am zobowi¹zana choæ na chwilê
braæ udzia³ w tych radosnych czy smutnych uroczystociach. Ale có¿, przyszed³
czas na kolejne zmiany w moim ¿yciu.
Szko³a, do której siê przenosi³am by³a
szecioklasowa. Inspektor szkolny mianowa³ mnie jej kierownikiem. Przez kilka
lat pracowalimy tylko we dwoje z mê¿em. Potem zosta³ podniesiony stopieñ
organizacyjny do siedmiu klas i zatrudniono jeszcze jednego nauczyciela, a¿
wreszcie powsta³a pe³na szko³a omioklasowa. Wówczas zosta³am mianowana dyrektorem szko³y. Klasy nadal by³y
³¹czone. Uczniów mielimy w granicach
70-90, nauczycieli czworo. Praca by³a trudna. Ka¿dy z nas uczy³ po szeæ, siedem
godzin dziennie, do tego dochodzi³o przygotowanie do lekcji, poprawa prac domowych i klasowych, wykonanie pomocy
naukowych itd.
Ponadto sprawowalimy opiekê nad
dzia³aj¹cymi organizacjami szkolnymi, jak
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, Polski Czerwony Krzy¿, Szkolna Kasa Oszczêdnoci,
Liga Ochrony Przyrody oraz Samorz¹d
Szkolny. Wyniki nauczania i wychowania by³y zadowalaj¹ce. Pracowali w naszej szkole wspaniali nauczyciele.
Przytoczê s³owa czêsto wypowiadane przez wizytuj¹cych: Wasza szko³a
jest jedn¹ z najlepszych szkó³ w powiecie. Wielu naszych uczniów ukoñczy³o szko³y rednie, otrzyma³o dyplomy szkó³
wy¿szych, a nawet kilku dosta³o siê na
studia doktoranckie. Jestem dumna - podobnie jak inni nauczyciele tej szko³y z tego, ¿e nasi wychowankowie wyroli
na dobrych obywateli, pracuj¹ uczciwie,
s¹ zdyscyplinowani, s¹ wspania³ymi rodzicami, którzy w³aciwie kieruj¹ ¿yciem
swoich dzieci.
Ogromn¹ wagê zawsze przyk³ada³am
do organizacji szkolnych. Uwa¿am, ¿e praca
w nich ma wielkie walory wychowawcze.
C.d.n.
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OG£OSZENIA DROBNE
K902
K602
K1002
K1201
K1101

US£UGI

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

* autoczêci, £ada, Tawria, Skoda, zachodnie, Grunwaldzka,
tel. 0-87-520-01-21.
V1403
* AUTOGAZ, tel. 0-87-523-94-31.
V3601
* autokomis, Targowa, u¿ywane czêci samochodowe, tel. 0500-299-464.
V1503
SPRZEDA¯, RATY, ZAMIANA

Wojska Polskiego 20

Tel. (087) 523-01-00; 0-503-085-215

(V1303)

AUTO-KOMIS .7674) za³o¿ony w 1994r.

Biuro Rachunkowe ELKA. Zielona 15,
tel. (087) 520-25-52, od poniedzia³ku do pi¹tku 800-1600.

LECZNICA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada
tel. (087) 520-30-73
tel. (087) 520-27-89

 us³ugi weterynaryjne
 leczenie zwierz¹t
domowych
 badanie miêsa (V73007)

(V1203)

* awaryjne otwarcia: samochodów, mieszkañ, tel. 0-604-301929.
V4405
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31.
L102

* Centrum Ogrodnicze, Rzenicka 6.
V4301
* Compensa  ubezpieczenia wszystkie, tel. 0-87-520-46-76.V1103
* DORABIANIE KLUCZY, KSERO, PIECZ¥TKI  GRAF,
PLAC WOLNOCI 15A, tel. 0-87-520-26-12.
V2702
* dorabianie kluczy na podstawie zamka stacyjki lub z kodu
klucza, tel. 0-87-520-21-28, 0-604-301-929.
V4409
* geodezyjne, ksero wielkoformatowe, ul. Letnia 12, tel. 0-87520-28-67.
V76604
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80.
V803
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50.V4101
* kompleksowe wykonawstwo instalacji sanitarnych, tel.
0-87-520-49-33.
V3701
* kredyty, tel. 0-87-520-22-47.
K402
* monta¿ systemów zamkniêtych / master i jednego klucza,
tel. 0-87-520-21-28.
V4413
* naprawa zamków i stacyjek samochodowych, tel. 0-87-52021-28, 0-604-301-929.
V4401
* poczta kwiatowa, tel. 0-87-520-24-74.
K802
* pralnia, tel.0-607-373-479.
V3102
* przekodowywanie zamków do istniej¹cego klucza, tel. 0-87520-21-28, 0-604-301-929.
V4417
* przewozy, przeprowadzki, tel. 0-504-146-460.
V4501
* salon meblowy, Jan Bagiñski, ul. RZENICKA 6, tel. 0-87520-29-23.
V3901
* sklep miêsny Mazury, tel. 0-87-520-23-14.
V1003
* spawanie aluminium, tel. 0-508-192-094.
V4201

(V75604)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V78404)

* ABC Alkoholi, plac Wolnoci 8c
V903
* artyku³y wêdkarskie, wyprzeda¿, rabat 30%, sklep zoologiczny, ul. Kolejowa
V2302

Ceny najni¿sze w regionie!
KEY, aleja Wojska Polskiego 16

(V76009)

* audi 80, 2,3B+gaz, 1992, tel. 0-503-330-558
* mieszkanie 37 m.kw., tel. 0-87-567-22-91
* MZ ETZ, 150, 1991, tel. 0-503-330-558
* kwotê mleczn¹, 12500 kg, tel. 0-87-523-87-04 po 18.00
* wieszaki sklepowe, tel. 0-697-646-663

V58626

W styczniu promocja
na armaturê sanitarn¹.

Tel. (087) 520-22-33.
SERWIS OGUMIENIA 11 Listopada 31
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

DOM WESELNY

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

(K42907)

PRACA
*Avon, wpisowe ) z³otych, tel. 0-609-600-338
SPRZEDAM

* spawanie, lakierowanie samochodów dostawczych, tel.
0-507-832-870.
K502
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57.
V2502
* suknie lubne, wypo¿yczalnia, sprzeda¿, tel. 0-886-364-909,
www.vivienvigo.com
V2402
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14.
K302
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12.
V2202
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562.
K43704
* transport, tel. 0-508-192-094.
V4205
* turystyczne Dem-Bus, kraj, zagranica, tel. 0-504-065-770.V3801
* wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski, Targowa 20, tel. 0-87-52021-13.
V73407
* wypiek sêkaczy, Targowa 6, tel. 0-87-520-30-69.
V73209
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46.
V2305
* zupy regeneracyjne, tel. 0-87-520-15-78.
V2602
WYNAJEM
* lokal 45 m.kw., Grunwaldzka, tel. 0-600-377-469.
V1407
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00.
L301
* poszukujê mieszkania do wynajêcia, tel. 0-510-360-622. K103
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00.
L401
INNE
* oddam psy w dobre rêce, tel. 0-87-523-01-89.
L201
* Zamieniê mieszkanie 39m2 na wiêksze (3-pokojowe) w Olecku. Wykluczona wielka p³yta. Tel. (087) 520 42 83 (po
16.00) , kom. 0-501-514-441.
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Wspomnienia  po latach

W³adys³aw ¯urowski

Rok 1994/95 - c.d.

Tak wiêc impreza zaplanowana na kilka godzin zosta³a przerwana
przez deszcz, który przeszkodzi³ w przeprowadzeniu Zawodów
na weso³o. Muszê wspomnieæ, ¿e ekipa telewizyjna zabra³a
do Go³dapi obie gazetki z lodowiska oraz moj¹ prywatn¹ kronikê, aby wykorzystaæ je do reporta¿u, który mia³ byæ zmontowany na 20 lutego.
W czwartek 2 lutego pani z ekipy telewizyjnej przywioz³a z
Go³dapi gazetki z lodowiska oraz kronikê. W sobotê, 4 lutego,
wybra³em siê do Go³dapi aby odwiedziæ ekipê telewizyjn¹. Poci¹g z niby Bia³¹ Lokomotyw¹ (w³adze kolejowe nie wyrazi³y
zgody na pomalowanie lokomotywy na bia³y kolor) wlók³ siê
powoli i do pokonania odleg³oci 37 km potrzebowa³ a¿ pó³torej godziny. Od stacji podwieziono mnie samochodem telewizyjnym do centrali imprezy i tam czeka³em dosyæ d³ugo zanim
re¿yserka, a raczej szefowa Nieformalnego Stowarzyszenia Mi³oników Przystanku Alaska przysz³a do biura, sk¹d zosta³em zaproszony do kawiarni, w której pojawili siê wszyscy cz³onkowie ekipy. Przy kawie i mi³ej pogawêdce spêdzi³em oko³o
godziny. O 13:30 zosta³em odwieziony samochodem telewizyjnym do Olecka i tu okaza³o siê, ¿e nasze lodowisko jest czynne, gdy tymczasem w Go³dapi pada³ deszcz.
Nazajutrz, to jest w niedzielê, pani Irena Groblewska mia³a
wpaæ do Olecka z ekip¹ TV. ¯ona na ich przyjazd przygotowa³a ciastka francuskie, lecz nikt siê nie pojawi³.
Poczynaj¹c od poniedzia³ku 6 lutego  pogoda w kratkê.
Deszcz, a po nim mróz i tak czterokrotnie.

(212)

Od 9 lutego przez trzy dni trzyma³ mróz. Lodowiska by³y
czynne, a tafla du¿ego by³a prawie doskona³a. Korzysta³ z
tego tylko pan Wojnowski, który codziennie okupowa³ lodowisko przez dwie godziny, a czasami i d³u¿ej, przygotowuj¹c
ch³opców do Mistrzostw Polski w Nowym Targu.
14 lutego tafla du¿ego lodowiska by³a doskona³a, wiêc
pan Wojnowski przez dwie i pó³ godziny trenowa³ swoj¹ piêtnastkê ch³opców przed przewidywanym wyjazdem. Po treningu jeszcze poprowadzi³ na lodzie lekcje pan Szarnecki, lecz
oko³o po³udnia nikt ju¿ nie korzysta³ z lodowiska, chocia¿
nadawa³o siê ono do jazdy.
W drugiej po³owie lutego pan Jerzy Wojnowski wyjecha³
z m³odzie¿¹ na Mistrzostwa Polski do Nowego Targu. Mia³
du¿o szczêcia, bo zdoby³ ze swoimi ch³opcami a¿ trzy puchary w konkurencjach ³y¿wiarskich. Pierwszy puchar  w
nowej konkurencji schort tracku, drugi  w Z³otym Kr¹¿ku,
a trzeci  w jedzie szybkiej. O tych zwyciêstwach powiadomi³ dyrekcjê szko³y, która to chc¹c uczciæ zwyciêstwo ch³opców postanowi³a urz¹dziæ przyjêcie powitalne dla wracaj¹cej
z pucharami ekipy. Przyjêcie przygotowa³a z cz³onkami SKS
pani Gocik, wspólnie z wicedyrektork¹ szko³y.
Nastêpnego dnia po lekcjach pan Wojnowski uda³ siê ze
swoimi ch³opcami do burmistrza, gdzie otrzyma³ dwie nagrody  jedn¹ dla szko³y, a drug¹ dla siebie.

Cherry Moreno, moja wnuczka, stoi przy pomniku. Zim¹
1995 r. moja córka odwiedzi³a podczas wi¹t brata mojej
¿ony w Chybowie i przy okazji sfotografowa³a pomnik, który Anglicy wybudowali na rynku w Sarnakach celem uczczenia pamiêci AK-owców, którzy podczas wojny wy³owili niewypa³ rakiety V-2 z Bugu i dok³adne dane o niej przes³ali do
Londynu. Napis na rakiecie: They saved London (Oni uratowali
Londyn) oraz Uczestnikom akcji AK w operacji V-2, 1945.
Od redakcji: Na tym koñczy siê kolejny album wspomnieñ dostarczony przez Pana W³adys³awa ¯urowskiego.

&

Tygodnik Olecki nr 4 (422)

BLISKO 16 LAT DZIA£ALNOCI NA RYNKU VIDEO
OFERUJEMY:
 najwiêkszy w regionie wybór kaset (blisko 7000 zgromadzonych tytu³ów),
 ponad 800 tytu³ów DVD  ci¹gle powiêkszaj¹ca siê oferta (7 tytu³ów tygodniowo)
 sta³ym klientom rabat  20%
 telefoniczna rezerwacja filmów,
 filmy dla koneserów.
(V43804)
(V39402)

OLECKO, Armii Krajowej 8, tel. (087) 520-37-20

HITY WYPO¯YCZALNI  GRUDZIEÑ 2005
Lp. Nr kat.

Tytu³

Gatunek

Lp.

Nr kat.

Tytu³

Gatunek

thriller

16

769

Czas surferów

s.f.

17

780

Ziemia ¿ywych trupów

horror

dramat

18

702

Sin City. Miasto grzechu

thriller

1

775

Wyspa

2

764

Wojna wiatów

3

729

Z³o

4

678

Hitch

kom.

19

714

Kung Fu sza³

kom./akcja

5

726

Batman. Pocz¹tek

akcja

20

787

Mr.&Mrs. Smith

kom./akcja

6

783

Osaczony

thriller

21

682

7 sekund

akcja

7

772

Madagaskar

anim.

22

708

Cz³owiek pies

thriller

8

759

Ob³êd

thriller

23

698

El Alamein

9

718

Królestwo niebieskie

hist.

24

766

Ekspres polarny

anim.

10

782

Pit Bull

sens.

25

574

Cz³owiek w ogniu

thriller

11

776

Gwiezdne wojny 3. Zemsta Sithów

s.f.

26

725

Arnityville

horror

12

763

Sposób na teciow¹

kom.

27

689

Lot Feniksa

przyg./akc.

13

696

Mechanik

thriller

28

777

Fantastyczna czwórka

przyg./s.f.

14

781

Amerykañscy ch³opcy

wojenny

29

659

13 dzielnica

akcja

15

788

American Pie 4

kom.

30

773

Bêkarty diab³a

horror

kom./sens.

wojenny

JU¯ W WYPO¯YCZALNI
1

795

Warszawa

2

800

Kopciuszek

3

805

Bondu

4

806

Morderca ze wschodu

thriller

anim.

5

810

Szalony weekend

kom.

kom.

6

811

XXX2

akcja

NIEKTÓRE PREMIERY STYCZNIA
10

Przeklêta

San Antonio

VI Batalion

Spisani na straty

Skazany na bluesa

Pretty Man, czyli ch³opka do wynajêcia

16

Uliczne psy

Kontrola gniewu

Yamakasi 2

Pracownik miesi¹ca

19

Dark Walter  Fatum

Factotum

Klaun

Jazda na maksa

23

Cz³owiek ringu

30

Oliver Twist

Wierny ogrodnik
Skarb mumii

Na ostrzu 2
Niewidzialny

Zaklête serca

Zapraszamy: pon.sob.  1000-1900, niedziela  1200-1700

'
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Pó³nocna Liga Regionalna Tenisa Sto³owego
Liderem I Strefa Go³dap

Trzynasta kolejka Pó³nocnej Ligi
Regionalnej Tenisa Sto³owego ma nowego lidera. Zosta³a nim I Strefa Go³dap,
która pokona³a na wyjedzie Pogoñ Banie Mazurskie.
Najwiêksz¹ niespodziankê tej kolejki
sprawi³a Geodezja Olecko pokonuj¹c u
siebie ABC Gi¿ycko 8:6. Jest to pierwsze zwyciêstwo Geodezji w rozgrywkach
ligi nad ABC Gi¿ycko. Pó³ zespo³u Geodezji stanowi¹ byli zawodnicy Legi Olecko.
W lidze bez pora¿ki znajduje siê jeden zespó³  Viktoria I Wiêcki, która pauzowa³a w tej kolejce.
Ju¿ tylko trzy dru¿yny walcz¹ o pierwsze miejsce. ABC Gi¿ycko po ostatnich
dwóch pora¿kach straci³o kontakt z czo³ówk¹.

ZAPROSZENIE

NOWOROCZNY TURNIEJ
HALOWEJ PI£KI NO¯NEJ
SENIORÓW
O PUCHAR PREZESA MLKS
CZARNI OLECKO - 29.01.06
(niedziela)
l. Organizator:
- MLKS Czarni Olecko,
- MOSiR Olecko,
- SKS Korab przy ZST Olecko,
- SKS Granit przy ZSLiZ Olecko,
- UKS Scolar LO Olecko
11. Termin miejsce
29.01.2006r. (niedziela). Losowanie o godz.
9.30. Pocz¹tek gier godz. 1000, sala gim-

Wyniki XIII kolejki:
Viktoria III Wiêcki - Spójnia Olecko 4:8
Geodezja Olecko - ABC Gi¿ycko 8:6
Viktoria II Wiêcki - ABC Gi¿ycko 8:5
Pogoñ Banie Maz. - I Strefa Go³dap 3:8
Tabela
1. I Strefa Go³dap
2. Viktoria I Wiêcki
3. Spójnia Olecko
4. ABC Gi¿ycko
5. Viktoria II Wiêcki
6. Geodezja Olecko
7. Pogoñ Banie Maz.
8. Arion Olecko
9. Viktoria III Wiêcki

13
11
12
14
12
12
12
11
12

16
15
15
11
10
8
7
1
1

75:41
63:26
68:38
71:62
60:44
53:52
50:59
14:61
14:79

Viktoria II Wiêcki-ABC Gi¿ycko 8:5
Podopieczni trenera Piotra Lewko
nastyczna Zespo³u Szkó³ Licealnych i
Zawodowych w Olecku, ul. Go³dapska 49.
III. Uczestnicy
Zaproszone dru¿yny przez organizatora. Turniej rozegrany zostanie z udzia³em 6 dru¿yn. Dru¿yny graj¹ w sk³adzie
5 osobowym (w tym bramkarz) + rezerwowi.
IV. Zg³oszenia
Przyjmowane s¹ przez organizatora
do dnia 25.01.2006r. na adres: MLKS
Czarni Olecko, ul. Park 1, tel.
5202048. Kontakt: Andrzej Kamiñski,
tel. kom. 0602376631. Obowi¹zuje kolejnoæ zg³oszeñ. Dru¿yny zakwalifikowane otrzymaj¹ szczegó³owy regulamin i
przepisy gry podczas turnieju.

pokonaLI na swoich sto³ach ABC Gi¿ycko 8:5.
Najlepszym zawodnikiem meczu by³
Jaros³aw Deneka.
Punkty dla Viktorii zdobyli: Jaros³aw
Deneka 3,5, Grzegorz Kokocha 2,5, Dariusz Zió³kowski i Bogdan Rabij  po
1punkcie.
Geodezja Olecko-ABC Gi¿ycko 8:6
Do niespodzianki dosz³o w Olecku,
gdzie Geodezja pokona³a wy¿ej notowan¹ w tabeli ABC Gi¿ycko. Jest to pierwsze zwyciêstwo Geodezji nad ABC w historii Ligi. O przegranym meczu przez ABC
zadecydowa³y dwa przegrane deble.
Punkty dla Geodezji zdobyli: Mariusz
Niewiarowski 3,5, Józef Polakowski 2,5,
Jan Nawrot 1,5,Aleksander Charmuszko
0,5p.
Franciszek Pietro³aj
V. Sprawy finansowe
Dru¿yny obowi¹zuje wpisowe w
wysokoci 100 z³. Dru¿yny przyje¿d¿aj¹
na w³asny koszt. Uczestnicy s¹ ubezpieczeni na warunkach ogólnych klubów
LZS. Koszty organizacyjne ponosi organizator.
VI. Nagrody
Najlepsze dru¿yny otrzymaj¹ puchary, wszystkie dru¿yny  dyplomy. Przewidziane s¹ nagrody indywidualne.
VII. Sprawy ró¿ne
Zaproszenia wys³ane s¹ do klubów:
Wigry Suwa³ki, Sparta Augustów, Pomorzanka Sejny, Mazur E³k, P³omieñ E³k,
Mamry Gi¿ycko, Rominta Go³dap, Polonia Raczki, Mazur Wydminy, Kowale
Oleckie.

MISTRZOSTWA POWIATU w SIATKÓWCE
MOSiR i Zespó³ Szkó³ Technicznych w Olecku zapraszaj¹ na
MISTRZOSTWA POWIATU
w SIATKÓWCE czteroosobowej (od 16 l.)
o Puchar dyrektora MOSiR w Olecku
* zawody odbêd¹ siê w hali ZST, Plac Zamkowy, dnia 11
lutego 2006 r. (sobota) o godz. 10.00;
* zg³oszenia pisemne dru¿yn (4 os. + 1 rezerwowy), przyjmuj¹
organizatorzy na 15min. przed rozpoczêciem turnieju ;
* ubezpieczenie NW we w³asnym zakresie;
* wpisowe 12 z³  od dru¿yny;
* regulamin oraz system gier zostanie zostanie przedstawiony
kapitanom zespo³ów przed rozpoczêciem zawodów;
* wszelkich informacji udziela sekretariat MOSiR (tel.: 0875202048).
ZAPRASZAMY !
Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
(0-87) 520 02 30, tel kom. red. nacz. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski.
Sk³ad komputerowy, promocja: projekt i wykonanie  Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, 19-411 wiêtajno 56/5.
Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-17 00.
Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania
nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
DZIEÑ 191

Dziadek Mróz nas odwiedzi³. Dawno
tak nie by³o. Zimno, zimno, a nawet jeszcze
zimniej. Na szczêcie temperatura nie spad³a
do tego stopnia by obudzi³y siê bia³e
niedwiedzie. Czyli nie by³o a¿ tak le.
Ale kolejn¹ zimê zapamiêtamy jako bardzo ciekaw¹ i atrakcyjn¹.
A co tam w polityce? Tu temperatura jest odwrotnie proporcjonalna do temperatury otoczenia. Mo¿na powiedzieæ,
¿e nasi politycy maj¹ gor¹ce temperamenty. Jak Latynosi. Od Sejmu do Prezydenta trwa swoisty taniec. Nawet wiêcej!
Karnawa³owy kulig jak za czasów Sasa!
Bawimy siê a¿ gospodarza szlag trafi. Ale
zaobserwowa³em wiele ciekawy rzeczy.
Na przyk³ad jest co takiego, ¿e polityk
d¹¿¹cy do w³adzy to bardzo z³y polityk.
W sumie bardzo ciekawe zjawisko  taki
polityk przy w³adzy. Jest to jednym z
koronnych argumentów przeciwników
politycznych. Partia rz¹dz¹ca chce w³adzy! Normalnie szok i bezczelnoæ. Czy
widzia³ kto, ¿eby chcieæ w³adzy bêd¹c
politykiem? Przecie¿ ju¿ nawet ma³e dziecko
w tym kraju wie, ¿e politycy wcale nie
s¹ od rz¹dzenia i w³adzy! A to co robi
PiS to jest wyj¹tkowa bezczelnoæ! Nie
doæ, ¿e przewodnicz¹cy tej partii wygra³ wybory parlamentarne i prezydenckie, daj¹c posadê swemu bratu, to jeszcze chce w³adzy! To jest niedopuszczalne. Nie po to wgrywa siê w tym kraju
wybory, aby mieæ w³adzê!... O rany, ogarnê³a mnie ta ogólnomedialna i opozycyjna gor¹czka walki z w³adz¹. Partia rz¹dz¹ca chce mieæ w³adzê... chamstwo! A
mo¿e nie? Mam w domu dostêp do internetu i przejrza³em sobie sposób prowadzenia polityki i rz¹dzenia na ca³ym
wiecie. Na wiecie jest tak, ¿e wygrywaj¹ce ugrupowanie polityczne czy te¿
partia tworzy rz¹d i ma w³adzê. Takie s¹

zasady i trudno mi jest
znaleæ wyt³umaczenie dla argumentów
opozycji, ¿e kto chce
mieæ w³adzê wygrywaj¹c wybory. To jest
argument ma³ego
Kazia.
Zgromadzi³em sobie argumenty dlaczego Jaros³aw Kaczyñski jest z³y. ¯eby
nie powtarzaæ to tylko napiszê dlaczego
Go nie lubi¹ liderzy opozycji.
Po pierwsze: Jest znakomitym graczem
politycznym! To prawdziwy pokerzysta
jeli chodzi o politykê faktów dokonanych. Wie czego chce w polityce i ma
wiadomoæ tego, ¿e jest w tym dobry.
Tylko osoby ma³o inteligentne tego nie
rozumiej¹! A wystarczy tylko zauwa¿yæ,
¿e Kaczka potrafi doprowadziæ innych
polityków do paniki, posuniêæ i s³ów,
które wskazuj¹ ¿e siê go po prostu boj¹!
Po drugie: Ma za sob¹ (czy pod sob¹,
jak kto woli) rz¹d który cieszy siê sympati¹ wiêkszej czêci spo³eczeñstwa. Praktycznie ze strony oponentów Kaczki nie
padaj¹ argumenty krytyczne w stosunku do rz¹du. Powtarzane w kó³ko stwierdzenie o sterowanym premierze sta³o
siê ma³o efektowne, bo wiele faktów mówi
samo za siebie, ¿e tak nie jest.
Po trzecie: Facet jest niezatapialny,
ale w sensie pozytywnym i nie tak jak
Miller czy politycy z SLD! To mo¿e wkurzaæ przeciwników. Nie jest medialny
wg dziennikarzy, bo ciê¿ko go wyprowadziæ z równowagi i wymusiæ inne
s³owa i stwierdzenia ni¿ to co mówi³ du¿o
wczeniej. Jak siê tylko pokazuje w TV
lub s³ychaæ go w radiu, to ciê¿ko do niego
dobraæ adwersarza, który by mu dorówna³ w dyskusji: mówi logicznie, potrafi

wykorzystaæ swoj¹ pamiêæ... To mo¿e
wkurzaæ i doskonale rozumiem Tuska,
Rokitê czy Komorowskiego, ¿e ci nie chc¹
z nim dyskutowaæ, bo potrafi im wykazaæ k³amstwa, przekrêcenia czy zwyk³e
lawirowanie i mataczenie rzeczywistoci¹.
Zazwyczaj jest tak, ¿e to panowie z PO
czepiaj¹ siê mediów, by za ka¿dym razem opowiedzieæ swoj¹ wizjê i  jak stwierdzi³o wielu obserwatorów  za ka¿dym
razem inn¹. Korzystaj¹ te¿ z przychylnej
dla siebie postawy wielu mediów, które
jak tylko mog¹ staraj¹ siê wyt³umaczyæ
postawê szefów PO i zganiæ Kaczkê.
I tak na diab³a im to wychodzi, bo pojawia siê Kaczyñski, mówi swoje i panowie z PO wpadaj¹ w panikê i zaczynaj¹
krzyczeæ: A KACZYÑSKI CHCE W£ADZY!
... Gdyby podczas spotakañ z liderami PO Kaczyñski stwirdzi³, ¿e chce otworzyæ okno bo jest duszno, to zaraz Tusk,
Rokita czy Komorowski krzyczeliby w
medich, ¿e Kaczka chce w³adzy absolutnej, BO KTO MA DOSTÊP DO POWIETRZA, TEN MA W£ADZÊ!
Ale zostawmy sprawy krajowe. W
Rosji znowu pokazali siê Nieznani sprawcy. Ciekawe, ¿e akurat w Rosji zawsze
s¹ gdy ich potrzeba. Gruzja nie chcia³a
gi¹æ siê przed szanta¿em, co w Rosji
nazwa siê koniecznoci¹ i rynkow¹ regulacj¹ cen, i jest to jednym z punktów
polityki tego kraju: ropa i gaz to elementy
polityki nacisku. O czym sami g³ono
mówi¹ i Rosjanie, i Putin, i parlament
rosyjski, a czego jako nie mo¿e us³yszeæ i doczytaæ Europa Zachodnia i woli
to nazwaæ histeri¹ antyrosyjsk¹. Ciekawe jest bardzo, ¿e bardzo korzystne
wydarzenia, jak zawsze, s¹ w Rosji gdy
zachodzi taka koniecznoæ i potrzeba. Jak
tylko Rosja chce ukaraæ jaki kraj bo siê
wycofa³ spod kurateli wielkiego brata,
to okazuje siê, ¿e co jest nie tak z gazem i rop¹... A to ceny za niskie, a to
kradn¹ itd. Kraj cudów i wiecznych zbiegów
okolicznoci. Jak u nas.
PAC

