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S¹ uczeni sadyci, którzy chêtniej
wyszukuj¹ b³êdy ni¿ stwierdzaj¹
Maria Curie-Sk³odowska
prawdê.
2 stycznia 2007 r .

Bud¿et powiatu przyjêty
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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

 11 grudnia o 5.45 trzy zastêpy JRG PSP
oraz dwa OSP wiêtajno gasi³y w okolicach Dunajku po¿ar samochodu dostawczego oraz usuwa³y skutki kolizji
drogowej.
 11 grudnia o 18.07 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar mieci w mietniku
kontenerowym przy ul. rodkowej.
 11 grudnia o 22.41 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Moniuszki po¿ar w
piwnicy budynku mieszkalnego.
 12 grudnia o 22.30 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w Kukówku po¿ar sadzy w
kominie budynku mieszkalnego.
 13 grudnia o 14.42 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 14 grudnia o 9.00 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ przy ul. Grunwaldzkiej
wodê z zalanej piwnicy budynku mieszkalnego.
 16 grudnia o 18.34 trzy zastêpy JRG
PSP gasi³y przy ul. Sienkiewicza po¿ar budynku gospodarczego.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin

Podpalenia
samochodów

27 grudnia oko³o 1.05 dosz³o do podpalenia samochodu Audi 80, zaparkowanego przy ul. Broniewskiego. 20 minut
póniej, o 1.35, zacz¹³ p³on¹æ inny samochód  Skoda Felicja, zaparkowana
na ulicy Asnyka (kilkaset metrów od
pierwszego zdarzenia). Prawdopodobnie
podpalenia dokonano umylnie. Policja
ustala sprawców.
Zniszczenia przez po¿ar w pierwszym
samochodzie wyceniono na 10 tys. z³, a
drugi samochód sp³on¹³ ca³kowicie  straty
20 tys. z³.

PALIWA
NAJWY¯SZEJ
JAKOCI
STACJA PALIW Rarytas

ul. E³cka 4
Na miejscu: myjnia, sklep,
hotel i bar
(V70707)

PIJANI KIEROWCY

 13 grudnia o 20.30 policjanci zatrzymali w Danielach Fiata 126p. Kierujacy
pojazdem dwudziestoletni Bart³omiej P.
mia³ we krwi 1,1 promila alkoholu.
 15 grudnia o 15.00 policjanci zatrzymali w Danielach czterdziestodwuletniego rowerzystê Andrzeja R. Mia³ on we
krwi 1,8 promila alkoholu.
 16 grudnia o 16.45 patrol policji zatrzyma³ w Pietraszach Fiata 126p, którego
kierowca, czterdziestoletni Krzysztof M.,
mia³ we krwi 1 promil alkoholu.
 16 grudnia o 20.50 zatrzymano w Gryzach rowerzystê, trzydziestopiêcioletniego Grzegorza J., który mia³ we krwi
2,3 promila alkoholu.
 16 grudnia o 23.35 policjanci zatrzymali jad¹cego alej¹ Zwyciêstwa Fiata 126p.
Kieruj¹cy nim dwudziestoczteroletni
Krzysztof G. mia³ we krwi 2 promile
alkoholu.
 17 grudnia o 2.55 patrol policji zatrzyma³ na ul. Letniej BMW. Jego kierowca, dwudziestotrzyletni Dawid R., mia³
we krwi 1 promil alkoholu.
 17 grudnia o 15.30 patrol policji zatrzyma³ w G¹skach czterdziestoomioletniego rowerzystê Stanis³awa K. Zatrzymany odmówi³ sprawdzenia trzewoci alkomatem, wiêc policjanci zawieli go na badanie krwi.
 17 grudnia o 20.50 zatrzymano w Lenartach Fiata 126p. Kieruj¹cy nim dwudziestotrzyletni Tomasz S. mia³ we krwi
2,9 promila alkoholu.
 18 grudnia ok. godz. 16.00 w okolicach
Kukowa policja zatrzyma³a 20-letniego Paw³a J. Rowerzysta mia³ we krwi
2,2 promila alkoholu.
 5 minut póniej, na tej samej trasie,
zatrzymano innego rowerzystê, 46-letniego Ryszarda D., który mia³ we krwi
2 promile alkoholu.

MARKET
BUDOWLANY

(V73205)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA

OLEJ OPA£OWY
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

Z okazji
70. urodzin
d³ugich lat
w zdrowiu
i pomylnoci
¿ycz¹ Kochanemu
Jubilatowi
- Mieczys³awowi
Josiewiczowi Najbli¿si

Wypadek
25 grudnia ok. godz. 21.50 na trasie
z Bialskiech Pól do Lenart dosz³o do tragicznego w skutkach wypadku. Jad¹cy
Fiatem CC 18-letni Robert H. Z niewyjanionych przyczyn na prostym odcinku
drogi zjecha³ na lewe pobocze i spad³
razem z samochodem do g³êbokiego na
4 m do³u. W wyniku wypadku m³ody
mê¿czyzna po przewiezieniu do szpitala
w Olecku zmar³ kilkanacie minut po godz.
23. Przyczyny wypadku bada policja.

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:
 Bogus³aw Agnuszewski
 Piotr Klejment
 Mariusz Koszycki
 Jerzy Makal
 Regina Rojek
 Micha³ Zdanio
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ BEST - Studio Reklamy, ?????
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Drogeria Natura, plac Wolnoci 11
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Las i Ogród, ul. Wojska Polskiego 16 (rampa PKP)

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

Miasto przeznaczy³o do sprzeda¿y dwie
nieruchomoci: jedn¹ w Szczecinkach, a
drug¹ w Lesku. S¹ to nieruchomoci
gruntowe znajduj¹ce siê w u¿ytkowaniu
wieczystym. Sprzeda¿ z tego powodu nast¹pi³a w trybie bezprzetargowym dotychczasowym u¿ytkownikom.
Równie¿ w trybie bezprzetragowym
sprzedano Spó³dzielni Mieszkaniowej
dzia³kê niezabudowan¹ na osiedlu Siejnik. Dzia³ka liczy ponad 4 tysi¹ce metrów. Na niej zostanie zbudowany nowy
blok mieszkalny.

OLECKI TERMINARZ

440.448 z³otych
i 50 groszy...

zap³acono do 14 grudnia z zobowi¹zañ
wynikaj¹cych z likwidacji ZGM. Na konto
gminy wp³ynê³o natomiast 137.774 z³otych z tytu³u nale¿noci dla likwidowanego zak³adu.
Na podstawie ustawy o finansach publicznych organ likwiduj¹cy zak³ad bud¿etowy przejmuje nale¿noci i zobowi¹zania. W tym wypadku nale¿noci wynosz¹ 1.300.600 z³otych, a zobowi¹zania
z tytu³u dostaw i us³ug wynosz¹ 860.145
z³otych. Na 2007 rok kwota zobowi¹zañ
to oko³o 260 tysiêcy z³otych.

8 stycznia...

odbêdzie siê przetarg nieograniczony na
kupno lokalu u¿ytkowego po by³ej wietlicy i remizy w Borawskich.
Równie¿ tego samego dnia wystawione
zostan¹ na sprzeda¿ trzy dzia³ki po³o¿one na zapleczu ul. Targowej. Doczeka³y
siê one ju¿ trzeciego przetargu. Teren
ten jest przeznaczony pod zabudowê
mieszkaniow¹ z us³ugami handlu i rzemios³a nieuci¹¿liwego.

5 grudnia...

Dwie dzia³ki po³o¿one przy ul. Lenej
jedna 474, a druga 475 m.kw. zostan¹ wystawione na przetarg. Przeznaczone s¹ do
zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej.

15 stycznia...

odbêdzie siê przetarg na sprzeda¿ dwóch
lokali: u¿ytkowego przy ul. S³owackiego oraz mieszkania w G¹skach.

Planowanie inwestycji

Dwie nieruchomoci w obrêbie Mo¿nych naby³a gmina Olecko. Na terenie
tym planowana jest przysz³a przepompownia cieków.

gmina odebra³a inwestycjê przebudowy fragmentu drogi i parkingu na osiedlu
Lesk.

Wiêkszych uchybieñ
nie stwierdzono

Komisja powo³ana przez Kuratora
Owiaty przeprowadzi³a w Olecku cztery inspekcje szkó³. Celem dzia³ania by³o
okrelenie stopnia ich bezpieczeñstwa.
W sk³ad badaj¹cego zagadnienie zespo³u
weszli: przedstawiciel kuratorium, policji oraz organu prowadz¹cego, czyli gminy.
Inspekcj¹ objêto wszystkie placówki
podleg³e miastu: Gimnazjum nr 2, Zespo³u
Szkó³, Szko³y Podstawowej nr 3 oraz Szko³y
Podstawowej nr 1. Komisja nie stwierdzi³a wiêkszych uchybieñ.

Du¿o zdrowia i pomylnoci
w Nowym 2007 Roku ¿yczy

sklep rybny i KASIA, ul. Kolejowa 1

(L11001)

Szczêliwego Nowego Roku, du¿o zdrowia
i szczêliwoci ¿yczy Nowym Roku ¿yczy

Hurtownia Ryb,
Olecko, ul. Go³dapska 31

(L10901)

Przetarg
nieograniczony

!
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wystawy sta³e

8.00  15.00  Wystawa fotografii Stanis³awa Wosia, Galeria sztuki prawdziwej
im. A. Legusa, plac Wolnoci
5 stycznia
17.00  Przyjaciele  film, kino ROK
19.00  Dobry rok  film, kino ROK
6 stycznia
17.00  Przyjaciele  film, kino ROK
19.00  Dobry rok  film, kino ROK
7 stycznia
11.00  Inauguracja rozgrywek OLDA 2007
17.00  Przyjaciele  film, kino ROK
19.00  Dobry rok  film, kino ROK
8 stycznia
 Przetarg na sprzeda¿ lokalu po wietlicy i remizie w Borawskich oraz trzech
dzia³ek po³o¿onych na zapleczu ul.
Targowej.
17.00  rozpoczêcie kursu dla kandydatów na kierowców w Oleckim centrum
Szkolenia Kierowców przy alejach Lipowych
14 stycznia
WIELKA ORKIESTRA
WI¥TECZNEJ POMOCY
14.00  Roboty  film, kino ROK
15 stycznia
 Przetarg na sprzeda¿ dwóch lokali: u¿ytkowego przy ul. S³owackiego oraz mieszkania w G¹skach.
19 stycznia
17.00  Statyci  film, kino ROK
19.00  Patrol  film, kino ROK
20 stycznia
17.00  Statyci  film, kino ROK
19.00  Patrol  film, kino ROK
21 stycznia
17.00  Statyci  film, kino ROK
19.00  Patrol  film, kino ROK
26 stycznia
17.00  Kopia mistrza  film, kino ROK
19.00  Babel  film, kino ROK
27 stycznia
17.00  Kopia mistrza  film, kino ROK
19.00  Babel  film, kino ROK
28 stycznia
17.00  Kopia mistrza  film, kino ROK
19.00  Babel  film, kino ROK

"
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Podczas III sesji Rady
Powiatu Oleckiego 28 grudnia ub.r. radni przyjêli projekt bud¿etu powiatu oleckiego na 2007 rok.

Bud¿et powiatu przyjêty

Mocno skrytykowa³ go radny PO Leszek Ga³czyk i namawia³ do jego odrzucenia.. Po przyjêciu autopoprawki bud¿etowej przez Zarz¹d Powiatu w g³osowaniu 13. radnych popar³o projekt, radny
L. Ga³czyk g³osowa³ przeciw, wstrzyma³a
siê od g³osu radna Krystyna Wawrzyn
(PO).
W bud¿ecie powiatowym znalaz³y siê
m.in. 3 g³ówne inwestycje: modernizacja drogi
Krupin-Wojnasy (przez wie Markowskie),
Fot. Józef Kunicki
Olecko-wiêtajno-Dunajek oraz przebudowa i modernizacja szpitala powiatowego w Olecku w kwocie ³¹cznej 6,9 mln z³, która ma zostaæ ukoñczona do czerwca 2008 r. (jod)
Warsztat Terapii Zajêciowej w dniu
13 grudnia 2006 roku powita³ niecodziennych goci. Pracowników i uczestników odwiedzi³y dzieci z grupy integracyjnej z Przedszkola z Oddzia³ami
Integracyjnymi w Olecku.
Grupa integracyjna to pierwszy
szczebel w systemie owiatowym, do
którego trafia dziecko, zarówno zdrowe, jak i niepe³nosprawne. Dzieci wspólnie, aktywnie uczestnicz¹ w ¿yciu przedszkolnym, s¹ na zajêciach, w zabawie,
na uroczystociach.
Tak te¿ by³o podczas wizyty w
gocinnym WTZ. Maluchy obejrza³y
pracownie, wspólnie z uczestnikami
rysowa³y i malowa³y, przygl¹da³y siê
jak pracuj¹.
Na rêce kierownika dzieci przekaza³y ¿yczenia wi¹teczne oraz w³asnorêcznie wykonane bombki, które same
zawiesi³y na du¿ej choince.
Do przedszkola wróci³y z mi³ymi
wra¿eniami oraz zdjêciem, które powiesi³y w swojej sali na honorowym miejscu.
Sebastian Stasiulewicz

Przedszkolaki w WTZ

Fot. Archiwum WTZ.

Bezdomni i ubodzy przy wspólnym stole
Jak co roku Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w Olecku zorganizowa³o wspóln¹
Wigiliê dla osób bezdomnych i ubogich. Przy wigilijnym stole zasiedli m.in. cz³onkowie OD, bezdomni i ubodzy. Honorowym gociem kolacji by³ ks. pra³at Marian
Salamon, proboszcz parafii p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a w. w Olecku. Na stole znalaz³y siê m.in. potrawy przygotowane ze zbiórki ¿ywnoci, jak¹ przeprowadzi³o stowarzyszenie na pocz¹tku grudnia w piêciu oleckich du¿ych sklepach spo¿ywczych w
ramach wspólnej akcji z Bankami ¯ywnoci, kiedy zebrano ogó³em blisko 1,5 tony
¿ywnoci. W trakcie spotkania gocie OD wspólnie piewali kolêdy i pastora³ki.
Akompaniowa³ na gitarze Andrzej Wyszyñski.
Warto dodaæ, ¿e wiêkszoæ tych darów trafi na potrzeby OD, czêæ zosta³a
przekazana w postaci paczek wi¹tecznych do dzieci i m³odzie¿y z najbiedniejszych
rodzin z gminy Olecko.
(jod)

#
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Radni pytaj¹ o d³ugi po by³ym gospodarstwie pomocniczym b. ZSR Olecko

Kto zap³aci za straty?
Radny Prawa i Sprawiedliwoci Kazimierz Iwanowski zapyta³ podczas sesji Rady Powiatu Oleckiego o sprawê
by³ego gospodarstwa pomocniczego przy
by³ym Zespole Szkó³ Rolniczych w Olecku, gdzie b. dzier¿awca gospodarstwa
narazi³ powiat na straty w kwocie 430
tys. z³. Po wyrokach s¹dowych komornik s¹dowy na razie odzyska³ od b. dzier¿awcy zaledwie 119 tys. z³, z tym, ¿e powiat
olecki nie jest jedynym wierzycielem, który

¿¹da od niego sp³aty zad³u¿enia.
Na pytanie, kto podpisa³ umowê z b.
dzier¿awc¹ i kto dopuci³ do tak znacznego zad³u¿enia, starosta olecki dr in¿.
Stanis³aw Ramotowski odpowiedzia³, ¿e
nie dosz³o do tego podczas pe³nienia przez
niego funkcji starosty w poprzedniej kadencji samorz¹du w latach 2002-2006.
Nale¿y domniemywaæ, ¿e sta³o siê to
jeszcze w czasie I kadencji rady, kiedy
to starost¹ oleckim by³ obecny na sesji

Alojzy Jurczak.
- To jest niegospodarnoæ, kto powinien za to ponieæ odpowiedzialnoæ
karn¹ - oznajmi³ radny PO Leszek Ga³czyk.
Jak nieoficjalnie dowiedzia³ siê TO,
spraw¹ t¹ zajmie siê dok³adnie komisja
rewizyjna RP, której szefem jest K. Iwanowski (PiS).
Dodam, ¿e jak powiedzia³ radnym
starosta Ramotowski, b. dzier¿awca dysponuje obecnie jedynie maj¹tkiem w
postaci ... 5 ha ziemi. Trudno wiêc bêdzie od niego odzyskaæ tak wysoki d³ug
wobec naszego powiatu.
Dariusz Josiewicz

Roman Januszewski
wycofa³ pozew

* pilarki ju¿ od 260 z³
* kosiarki i wykaszarki
* ³añcuchy, prowadnice, oleje

Olecko, Wojska Polskiego 16; tel. (087) 520-48-78
E³k, Stary Rynek 12, tel. (087) 610-19-65
Suwa³ki, Baka³arzewska 21, tel. (087) 566-28-09
TOTALNA PROMOCJA
POSEZONOWA KOSIAREK I WYKASZAREK
- CENY HURTOWE -

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

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

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

(V31902)

(V77103)

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

Promocja bojlerów
GALMET
 do 15% rabatu

(V785457)

LAS I OGRÓD

(V68808)

22 grudnia ub.r. S¹d Rejonowy w Olecku w sk³adzie orzekaj¹cym: sêdzia Katarzyna Anna Dil, Czes³aw Rawinis, Irena Konopko umorzy³ postêpowanie w sprawie o naruszenie
dóbr osobistych (art. 212 par. 1 k.k.), jak¹ wytoczy³ cz³onkowi
SM Olecko Andrzejowi Pu³eckiemu by³y prezes tej spó³dzielni
Roman Januszewski, obecnie dyrektor i wspó³udzia³owiec
Telewizji Kablowej Marinex-Ampol 2 sp. z o.o. w Olecku.
Strony tego procesu nie chcia³y zawrzeæ ugody, ani skorzystaæ z negocjatora. Na ostatniej rozprawie A. Pu³ecki i R.
Januszewski nawzajem przeprosili siê.
Przypomnijmy - sprawa dotyczy³a nabycia przez b. prezesa SM Olecko udzia³ów w TK Marinex-Ampol 2 Sp. z o.o. i
wyp³aty odprawy pieniê¿nej dla siebie i b. g³ównej ksiêgowej
Danuty Marcinkiewicz, o czym powiedzia³ publicznie na jednym z zebrañ przedstawicieli cz³onków spó³dzielni A. Pu³ecki.
(jod)
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Seminarium i wystawa o Polakach w Kazachstanie

Czy znajd¹ drogê do Ojczyzny?
Fot. Archiwum biblioteki

- Mieszka tam obecnie oko³o 45 tysiêcy naszych rodaków, tych którzy zostali wywiezieni na Wschód z sowieckiej Ukrainy i Bia³orusi z na rozkaz Stalina  opowiada³ pan Andrzej, który przebywa³ w miejscowoci Czka³owo.
T³o historyczne tej wywózki przedstawi³ nauczyciel historii w Gimnazjum
nr 2 w Olecku Szymon Czwarno.
Z opowieci p. A. Malinowskiego
wynika³o, ¿e Kazachowie bardzo szanuj¹ Polaków za ich zryw wolnociowy po
1989 roku.
- S¹ te¿ przykre wypadki. W³adze kazachskie nie pozwoli³y podczas obchodów rocznicy stalinowskiej deportacji Polaków na Wschód w czerwcu tego roku
do kolporta¿u jedynego polskiego pisma
 doda³ nauczyciel. - Biskup katolicki,
który tam pracuje, musia³ przyj¹æ obywatelstwo tego kraju, aby mieæ swobodê nauczania wiary katolickiej.
Pan Andrzej opowiada³ bardzo barwnie o swojej pracy.
Polonia kazachska bardzo têskni za
powrotem do Polski.

11 grudnia w oleckiej filii Warmiñsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej
przy ul. Armii Krajowej odby³o siê seminarium i otwarcie wystawy powiêconej 60-leciu deportacji Polaków do Kazachstanu. Jej spiritus movens by³ Andrzej Malinowski, nauczyciel z Judzik,
który w poprzednim roku szkolnym pracowa³ w Kazachstanie. W spotkaniu brali
udzia³ licznie nauczyciele i olecczanie,
wród nich szefowa oleckiego oddzia³u
Zwi¹zku Sybiraków pani Janina Maciukiewicz i zastêpca starosty oleckiego
Maria Wanda Dzienisiewicz.

- Wielu Polaków, szczególnie tych z
m³odego pokolenia, chêtnie powróci³oby do kraju ojców  zaznaczy³ pan Andrzej.
Procedury imigracyjne s¹ jednak bardzo trudne i czasoch³onne. Tak¹ rodzinê do Polski mo¿e zaprosiæ jedynie samorz¹d lokalny, który musi im zapewniæ
przynajmniej na rok zatrudnienie i mieszkanie.
Na zakoñczenie uczestnicy obejrzeli
dok³adnie wystawê Polskie drogi w
Kazachstanie, gdzie znajduje siê wiele
ciekawych eksponatów, m. in. zdjêcia,
dokumenty, artyku³y prasowe, a nawet
garderoba kazachska. Tê ekspozycjê
mo¿na ogl¹daæ jeszcze przez miesi¹c w
godzinach otwarcia biblioteki pedagogicznej w jej nowej siedzibie przy ul. Armii
Krajowej 30.
Dariusz Josiewicz

%
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Sukces fotografika z Olecka

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e mieszkaniec
Olecka Boles³aw S³omkowski zdoby³ nagrodê i dwa specjalne wyró¿nienia na Ogólnopolskim konkursie fotograficznym Per³y Europy, zorganizowanym w E³ku:
 nagrodê specjaln¹ komisarza wystawy za ca³oæ prac;
 I wyró¿nienie  za zestaw panoram Olecka;
 II wyró¿nienie w konkursie Biskupa Diecezji E³ckiej Ofiarujemy Ci ziemiê Twoich Wspomnieñ, który powiêcono pamiêci Jana Paw³a II, który wielokrotnie odwiedza³
region pó³nocno-wschodniej Polski.
Na konkurs nades³ano 291 zdjêæ 27 autorów z ca³ej Polski. Wyniki og³oszono w czasie uroczystego otwarcia wystawy, w obecnoci jurorów, organizatorów, uczestników
konkursu i zaproszonych goci. W jury pracowali znani
fotograficy: Wiktor Wo³kow i Piotr Malczewski.
Wystawa jest otwarta w Domu Kultury WIT w E³ku,
ul. Grodzieñska, w godz. 8.00-15.00 przez miesi¹c. Po tym
terminie bêdzie wystawiana w ró¿nych miastach w Polsce.
Cieszy nas, ¿e jest w niej kilka zdjêæ z Olecka, co równie¿ jest promocj¹ miasta.
Gratulujemy
Redakcja TO

Poni¿ej wyró¿nione fotografie
Boles³awa S³omkowskiego

&
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Jedynka wspomaga dzieci

Pragnê podziêkowaæ wszystkim tym,
którzy przyczynili siê do sukcesu tegorocznej akcji Czar Bo¿ego Narodzenia,
zarówno przedsiêbiorcom, jak i osobom
prywatnym.
Dziêkujê wszystkim ludziom dobrej
woli, którzy bezinteresownie pomogli w
realizacji tego szlachetnego przedsiêwziêcia. Sukces tegorocznej akcji potwierdza,
¿e jest wielu wra¿liwych ludzi, szczerze
zatroskanych losem dzieci.
Eligia Marta Bañkowska
Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Olecku

Staje siê tradycj¹ w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w
Olecku wspieranie ubogich dzieci w tym
niezwyk³ym czasie wi¹t Bo¿ego Narodzenia. Dnia 14 grudnia 2006roku w sali
ROK- u Mazury Garbate odby³ siê Koncert Charytatywny, pt.: Czar Bo¿ego
Narodzenia.
Uczniowie szko³y pod opiek¹ pañ:
Teresy Szadkowskiej, Anny Szadkowskiej
i Eligii Bañkowskiej wystawili sztukê na
motywach opowiadania Karola Dicken-

sa Opowieæ wigilijna. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³a licytacja oryginalnych bo¿onarodzeniowych drzewek oraz rêcznie ozdobionego, piêknego dzbana ze wiêt¹
Rodzin¹, któr¹ przeprowadzili zaproszeni gocie: Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski, redaktor Marta Je¿ewska oraz
nabywcy licytowanych przedmiotów: Janusz ¯ero wspólnie z Karolem Sobczakiem.
W holu kina mo¿na by³o nabyæ stroiki

wi¹teczne, ozdoby choinkowe, kartki
pocztowe, domowe wypieki, itp. Zebrana kwota zostanie przeznaczona na prezenty bo¿onarodzeniowe dla dzieci z niezamo¿nych rodzin.
Marta

'
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II Festiwal Kolêd i Pastora³ek Klas Integracyjnych
wiêta Bo¿ego Narodzenia w polskiej tradycji nierozerwalnie
³¹cz¹ siê z kolêdami. piewaj¹ je wszyscy: duzi i mali, starsi i
m³odzi.
18 grudnia 2006r. Odby³ siê II Festiwal Kolêd i Pastora³ek
Klas Integracyjnych Wród nocnej ciszy. Organizatorem
tego piêknego spotkania by³a Szko³a Podstawowa nr 10 z
Oddzia³ami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwa³kach.

Olecki Zespó³ Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi reprezentowa³y: klasa integracyjna IIb z wychowawczyni¹ Katarzyn¹ Fieæko i pedagogiem specjalnym Janin¹ S³uchock¹
oraz 7-osobowa delegacja z klasy IVa z pedagogiem specjalnym Ma³gorzat¹ Grzyb.

Dzieci zaprezentowa³y kolêdy Przybie¿eli do Betlejem oraz
pastora³kê Gore gwiazda Jezusowi. Swój wystêp uatrakcyjni³y tañcem oraz odpowiednimi strojami i rekwizytami.
Kolêdy w wykonaniu m³odych artystów wprowadzi³y widzów w ciep³y, wi¹teczny nastrój. By³y te¿ kolêdy, wykonywane wspólnie z widowni¹.
Podczas przerwy gospodarze zaprosili wszystkich uczestników festiwalu na s³odki poczêstunek. I jak na przedwi¹teczny okres przysta³o, by³y prezenty i dyplomy dla wszystkich uczestników przegl¹du.

Na festiwal przyby³y delegacje dzieci i m³odzie¿y z Augustowa, E³ku, Olecka oraz Suwa³k.

Ta piêkna idea organizowanie przegl¹dów integracyjnych
jest wa¿na zarówno dla dzieci niepe³nosprawnych, jak i innych. Chwile spêdzone przez dzieci na scenie bêd¹ niezapomniane. Choæ przez chwilê czuj¹ siê wa¿ne i docenione. Na
pewno z niecierpliwoci¹ bêd¹ czeka³y na podobn¹ integracyjn¹ uroczystoæ.
Ma³gorzata Grzyb
Zdjêcia: Katarzyna Fieæko



Tygodnik Olecki nr 1 (470)

GRUDNIOWA BALLADA

Wykonawcy i ich opiekunowie odpowiedzialni za przygotowanie koncertu do³o¿yli wszelkich starañ, aby poprzez
muzykê oddaæ nastrój Bo¿ego Narodzenia.
Grudniowa balladê, bo tak zatytu³owany
by³ koncert, rozpocz¹³ chór Pañstwowej
Szko³y Muzycznej w Olecku pod kierownictwem Anny Szadkowskiej. Kolêdy i
pastora³ki wykonywane przez chór i
solistów przeplata³y siê z recytacjami,
wród których us³yszelimy wiersze m.
in. ks. J. Twardowskiego, W. Chotomskiej, I. Grubalskiej, s. J. Oksiuty, A. Kwieciñskiej.
Nad ca³oci¹ czuwa³y autorki scenariusza tego niezwyk³ego spotkania Jolanta Werner oraz Katarzyna Krajewska-Openchowska.
Na zakoñczenie dyrektor szko³y muzycznej pani El¿bieta Rzepecka i ks. Infu³at
Edmund £agód z³o¿yli wszystkim zebranym serdeczne ¿yczenia zapraszaj¹c do
podzielenia siê op³atkiem, co wedle zwyczaju uczyniono.
(AP)

wiêta Bo¿ego Narodzenia to czas
spotkania z bliskimi, wspólnego kolêdowania, ciep³a sk³adanych ¿yczeñ podczas dzielenia siê op³atkiem. Ich magiczna atmosfera zawita³a równie¿ do oleckiej szko³y muzycznej. Jej pracownicy
i uczniowie zebrali siê niczym wielka
muzyczna rodzina na koncercie, który
odby³ siê 17 grudnia w Regionalnym
Orodku Kultury.
Jak ka¿e piêkny zwyczaj, przy wigilijnym stole powinno znaleæ siê miejsce dla niespodziewanego gocia. I tym
razem tradycji sta³o siê zadoæ, gdy¿ na
uroczystoci nie zabrak³o miejsc dla naszych goci i przyjació³.

Fot. Boles³aw S³omkowski



Wigilia w WTZ

W dniu 20 grudnia 2006r. zosta³a zorganizowana w Warsztacie uroczysta wigilia, w której wziêli udzia³ uczestnicy, kadra oraz
zaproszeni gocie. £amalimy siê op³atkiem i ¿yczylimy sobie
wszystkiego najlepszego. Nastêpnie wszyscy zasiedlimy przy
Wigilijnym stole, gdzie by³o wiêcej ni¿ tradycyjnie dwanacie
potraw. Uczestnicy WTZ przygotowali rybê po grecku, rybê w
pomidorach, ledzia w oleju, ledzia na s³odko w pomidorach,
ledzia w sosie mietankowym, pierogi pieczone z kapust¹ i grzybami,
paszteciki z grzybami, barszcz z uszkami, kapustê postn¹ z grzybami, kapustê z grochem, ³azanki z makiem, kisiel ¿urawinowy,
kompot z suszonych owoców, poza tym by³y ciasta przygotowane przez rodziców Uczestników: sêkacz, sernik, keks, szarlotka, mietanowiec i blok.
Po Wigilii przyszed³ do Warsztatu w. Miko³aj i rozda³ wszystkim
prezenty, gdy¿ ka¿dy przez ca³y rok by³ grzeczny i zas³u¿y³ na
podarunek. Uczestnicy, kadra i zaproszeni gocie, aby otrzymaæ
prezent, mówili wiersze, piewali piosenki i Kolendy.
i tak
wygl¹da³a Wigilia Bo¿ego Narodzenia w Warsztacie Terapii Zajêciowej.
Sebastian Stasiulewicz

Tygodnik Olecki nr 1 (470)



Tygodnik Olecki nr 1 (470)

Wyprawa do Ameryki
Po³udniowej 2006 (11)
Szkunerem po oceanie

czona. Na brzegu zawiesina ropy i jakich smarów. Zwa³y pokruszonych
muszli, brzydko i niegospodarnie. Do
godziny 10. by³ jeszcze odp³yw, wiêc
musia³em trochê zaczekaæ z planowanym
rejsem. Po pó³godzinnym oczekiwaniu wyp³yn¹³em szkunerem z portu Parati, by
lubowaæ siê piêknymi pla¿ami i tropikaln¹ rolinnoci¹ na brazylijskich wyspach i wysepkach Oceanu Atlantyckiego.
Wraz ze mn¹ pop³ynê³o jeszcze kilku turystów, którzy widaæ aktywnie wypoczywaj¹ i zechcieli skorzystaæ z atrakcji Parati.
Brazylijskie pla¿e i wszystkie pozosta³e na wiecie, które widzia³em s¹ ma³e,
brzydkie i przereklamowane. miem twierdziæ, ¿e najpiêkniejsze pla¿e s¹ na Ba³tyku! Szkoda tylko, ¿e nasze morze nie
jest zbyt ciep³e. I przez to traci... traci na
turystyce, a zyskuje na jako takiej ekologii, pomimo, ¿e jest bardzo zanieczyszczone. Moj¹ dzisiejsz¹ sytuacjê ratowa³a bujna rolinnoæ odwiedzanych miejsc,
dywany kolorowych kwiatów i urozma-

Romantyczna Parati
Od rana pogoda by³a bardzo piêkna,
niebo bezchmurne, upa³. Wsta³em o godz.
7.50 i od razu pospieszy³em na niadanie, które by³o bardzo smaczne. W dodatku ta brazylijska aromatyczna kawa...
Herbaty oczywicie nie podano, bo tak
naprawdê nie by³o jej w menu, a i nie
chcia³em dodatkowo za ni¹ p³aciæ!
Dzisiaj postanowi³em odpocz¹æ tak
na maksa, totalnie, próbuj¹c oddzieliæ
duszê od cia³a i oddaliæ siê od miasteczka. Zreszt¹ pla¿a miejska jest zanieczysz-

Typowy rodek transportu

Port w Parati

icony, chocia¿ sk¹py wiat zwierz¹t. W
miejscach, do których przybija³ szkuner,
wychodzi³em na brzeg i oddawa³em siê
ca³y piêknu przyrody.
Po powrocie do Parati wa³êsa³em siê
po sklepach, a za mn¹ psy, których nie
mog³em odgoniæ. Chcia³em kupiæ co
oryginalnego i ciekawego. Praktycznie
na nic siê to zda³o. Sama tandeta! ¯e
te¿ ludzie (tj. turyci) kupuj¹ takie byle
co, typowe zreszt¹ dla wszystkich turystycznych krajów wiata  figurki bez
wyrazu, beznadziejne makatki, powszechne i w¹tpliwej jakoci wyroby sztuki
wspó³czesnej.

!
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W miêdzyczasie ogl¹da³em, zachodz¹c
do sklepów, mecz Polska-Niemcy. Wiedzia³em, ¿e przegramy (tak by³o w istocie - 0: 1), wiêc nie nadwyrê¿a³em swoich nerwów. Zauwa¿y³em, ¿e Brazylijczycy
kibicuj¹ w³anie nam. I tylko to by³o piêkne
z tego ca³ego sportowego widowiska.

Linia brzegowa Brazylii

Bambusy - najwy¿sza trawa na wiecie

Po raczej udanym dniu, wróci³em trochê zmêczony do
hostelu. W³¹czy³em telewizor i zaniemówi³em  emitowano
jak¹ Esmeraldê. Bo¿e, dlaczego mnie tak dowiadczasz?!
Z braku prawdziwego telewizyjnego relaksu wczeniej poszed³em na kolacjê. W knajpce niedaleko hostelu uda³o mi
siê wypatrzeæ ca³kiem przyzwoite ceny. Za 11.50 reala zjad³em talerz fasoli, talerz ry¿u, talerz sa³aty i dwa pomidory,
nie wspominaj¹c o kawa³ku kurczaka  by³em g³odny jak
pies! Tu¿ obok by³a porz¹dna restauracja. Podejrzewam, ¿e
za takie samo jedzenie musia³bym zap³aciæ w niej trzy razy
wiêcej.
Jutro Bo¿e Cia³o i w zwi¹zku z tym zamierzam pójæ
do kocio³a i uczestniczyæ w procesji, która tutaj w Brazylii
wygl¹da zupe³nie inaczej, ni¿ ta u nas w Olecku.
C.d.n.

Gdy odchodzi z³ota jesieñ...
Jesieñ to najbardziej kolorowa pora
roku, a tak¿e czas, kiedy dzieci w wieku
3-6 lat rozpoczynaj¹ przedszkoln¹ edukacjê po pe³nych wra¿eñ wakacjach.
Zgodnie z treciami programowymi dzieci
poznaj¹ charakterystyczne zjawiska przyrodnicze, które nastêpuj¹ wraz ze zmian¹ pory roku.
Przez ponad trzy miesi¹ce w codziennej
pracy przewija³y siê tematy zwi¹zane
w³anie z jesieni¹, z oznakami, jakie j¹
zwiastuj¹, a tak¿e  w miarê up³ywu czasu  zjawiskami charakteryzuj¹cymi z³ot¹ jesieñ oraz szarugê jesienn¹.
Ju¿ jaskó³ki odlecia³y i skowronki,
Jesieñ w drogê je wys³a³a w lad za s³onkiem.
Sama tak¿e siê szykuje do odlotu,
Nim wichura jej rozkradnie resztki z³ota,

Nim na polach mróz ze szronu dywan utka
I pogasi wszystkie kwiaty po ogródkach.
Tak by chcia³a u nas pobyæ d³u¿ej jeszcze,
Wiêc jej smutno i odchodz¹c p³acze deszczem...
Ten i inne wiersze recytowa³y przedszkolaki podczas uroczystego Po¿egnania Jesieni, które odby³o siê zgodnie z
kalendarzem uroczystoci w Przedszkolu z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku dnia 7 grudnia br.
Jesienne spotkanie zorganizowa³y
nauczycielki: Joanna Mrozowska i Bo¿ena Budzyñska wraz ze swoj¹ grup¹
piêciolatków. Na uroczystoæ dzieci zaprosi³y wszystkie przedszkolaki zarówno z grup m³odszych jak i starszych wraz
z wychowawczyniami, a tak¿e pani¹ dyrektor Ma³gorzatê Puchalsk¹.

Gospodarze uroczystoci recytowali
wiersze i piewali piosenki o tematyce
jesiennej w specjalnie przygotowanej
scenografii.
Nie zabrak³o równie¿ elementów humoru, które chyba wszystkie dzieci i
doroli bardzo lubi¹ i które uatrakcyjniaj¹ ka¿dy wystêp. Odwiedzi³ nas bowiem Deszczowy Król, który zachêca³ do
spacerów w deszczow¹ pogodê, a tak¿e
Zielona ¯abka, która chcia³a poj¹æ za mê¿a
Kiszonego Ogórka, ale nic z tego nie wysz³o.
Zaproszone dzieci równie¿ w³¹czy³y
siê w nasz¹ uroczystoæ prezentuj¹c jesienny repertuar wierszy i piosenek, których nauczy³y siê od wrzenia.
Na zakoñczenie uroczystoci piêciolatki poczêstowa³y wszystkich uczestników
pysznymi cukierkami i wróci³y do swoich sal z nadziej¹, ¿e nied³ugo wokó³ nas
rozpocznie królowanie kolejna, piêkna pora
roku  zima.
Joanna Mrozowska
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US£UGI

* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
K33201

GLAZURA, terakota, drzwi,

(K31004)

armatura sanitarna, kominki, prace wykoñczeniowe
tel. (087) 520-13-87)
Rampa PKP

RATY!

* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00 V79601
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79901
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V71107
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V72206
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516. V75304

* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V65616
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V65626
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V79501
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V79201
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V69904
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V78102
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V73604
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V75004
* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47
K450
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55
V72006
(V73005)

* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L7706
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V77203
* modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel.
0-87-520-32-10
L78402
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V66609

(75204)

(K33401)

Pizza na zamówienie od 1200 do 2200 (niedziela od 1100)
Tel. (087) 523-00-43. Dowóz na terenie miasta  gratis!
PIZZERIA POD PAPUGAMI, Osiedle Siejnik

(V72904)

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

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V66309
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, (wjazd od
Zyndrama), tel. 0-606-756-380
K30506

us³ugi
weterynaryjne
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V69108)
* rosyjski: matura, korepetycje, t³umaczenia, tel. 0-503-681910
K30905
* Ryby, SKLEP, Kociuszki 6. Tel. 0-605-192-330

K33301

* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312L9803
SERWIS OGUMIENIA 11 Listopada 31
(szosa na Gi¿ycko).
OPONY, FELGI
Tel. (087) 520-14-98
OLEJE SHELL (wymiana gratis)
(V73105)

(V69808)

BIURO RACHUNKOWE

Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10
Poleca us³ugi:
- prowadzenia ksi¹g rachunkowych
- ewidencji podatkowych (PIT, CIT, VAT)
- ewidencji pracowniczych, ZUS
- sporz¹dzania biznes planów, wniosków kredytowych
Kontakt: (087) 520-36-55, kom. 0-600-273-713

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

* serwis pilarek, kosiarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa
PKP, tel. 0-87-520-48-78
L9503
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V78302
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K31103
* SOLARIUM, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V78412
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V76504
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2549
wie¿e ryby morskie i s³odkowodne, wyroby z ryb

Sklep rybny

KASIA,

(V79301)

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K28010
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
K30704
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L7606
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V79801
* BIS studio reklamy, ul. Kamienna 1A, tel. 0-87-520-4242
V73405
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L8305

k2okna@vp.pl

ul. Kolejowa 21
Tel. (087) 520-03-00
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K350
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2250
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L10501
* transport, tel. 0-508-192-094
V76514
* transport betonu, 6 m. szeciennych, tel. 0-604-514-845 V71816
* transport wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel. 0-604514-845
K71806
US£UGI POGRZEBOWE BARKA
Konkurencyjne ceny!

Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B (wejcie od
ul. S³owiañskiej), Tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39

(V79401)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

Olecko
Tel. (087) 523-42-35
0-501-720-701

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury), tel. (087) 520-04-80
V71207

(V78202)

* Alkohole wiata, sklep TOMEK, konkurencyjne ceny,
plac Wolnoci 24, tel. 0-87-520-23-02
K30106

Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!

(V69008)

gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK,
odszkodowania; ul. Grunwaldzka 8, tel. (087) 520-01-89

(V69708)

* 3-miesiêczne chwilówki, ul. Grunwaldzka 8, tel. 0-87-52001-89
V69728
Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty

#

US£UGI C.D.
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GRÜNLAND

(K30404)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

(V69508)

US£UGI

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

Tel. 0-601-094-364

* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46

V2353

OG£OSZENIA DROBNE

KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L11301
* domek, tel. 0-606-756-380
L8006
* ma³e mieszkanie, najlepiej dwa pokoje, tel. 0-660-466-270 K31501
PRACA
* praca w firmie kosmetycznej, atrakcyjne zarobki, tel.
0-609-600-338
K30604
* poszukujê ksiêgowej, tel. 0-507-077-359
L8704
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L9004
SPRZEDAM
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L9303
* Audi A6 Avant 2,5TDI, klimatronick, vebasto, elektryka,
srebrny, 1993, sprowadzony zarejestrowany, tel. 0-87-52345-67, 0-600-237-328
K33202
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L6410
* bojler Galmet, rabat do 15%, tel. 0-87-520-22-33
L9203
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L8405
* deski, suche, grube, od 70 cm. Tel. 0-507-077-359
L11101
* dom, tel. 0-601-811-114
K33002
* drewno opa³owe i do kominków, tel. 0-887-144-335 K33101
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K30804
* kosiarki i wykaszarki, WYPRZEDA¯ posezonowa, ceny
hurtowe, tel. 0-87-520-48-78
L10601
* krosna do wyrobu chodników, zabytek, tel. 0-660-706-035 L10801
* laptop fabrycznie nowy KDS Valiant, tel. 0-87-523-45-67,
0-600-237-328
K33302
* lokal, tel. 0-606-756-380
L8106

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewskip

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Rozpoczêcie
kursu

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 800-1800

8

stycznia

tel. 520-23-36

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V70607)

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

* monitor Samsung 17 cali do komputera, 320 z³, u¿ywany,
1,5 roku, tel. 0-87-523-45-67, 0-600-237-328
K33102
* rower górski, dzieciêcy, stan bardzo dobry, tel. 0-601-152454
K15719
* siedzenia do Renault 2 Escape II, 2 sztuki, tel. O-508-097660
L10102
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359 L11201
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L7506
WYNAJEM
* lokal 36 m.kw. do wynajêcia, tel. 0-87-520-36-55, 0-600-273713
L7208
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L10701
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L9603
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L10401
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L9403

(V75104)

Mieszkania w budowie jedno- i dwupokojowe, tel. (087)
520-21-60 (do 1500), 0-604-456-732.
(V72106)

Trwa zbiórka publiczna na budowê pomnika Jana Paw³a II w Olecku. Wszyscy, którzy sw¹ ofiarnoci¹ pragn¹ przyczyniæ siê do ufundowania Pomnika, mog¹ dokonywaæ wp³at
na za³o¿one w Banku Spó³dzielczym w
Olecku specjalne konto
32 9339 0006 0000 0007 5516 0001

$
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Kalendarz imion
2 stycznia
Aidy, Izydory, Narcyzy, Ody
Alba, Bazylego, Grzegorza, Izydora,
Makarego, Strze¿ys³awa, Sylwestra
3 stycznia
Adeli, Arletty, Arlety, Danuty, Dany,
Genowefy, Zdzis³awy
Dana, Daniela, Gerwazego, Lucjana, Piotra,
Wawrzyñca, W³ocis³awa, Zdzis³awa
4 stycznia
Angeliki, Anieli, Benity, El¿biety, Eugenii, Leonii
Benedykta, Dobromierza, Dobromira,
Eugeniusza, Grzegorza, Roberta, Tytusa
5 stycznia
Diany, Emiliany, Hanny, Izydy, Marceliny, ¯akliny

Edwarda, Emiliana, Izydora, Jana, Rogera, Symeona, Szymona, Telesfora, W³astybora, W³ocibora
6 stycznia
Andrzeja, Baltazara, Bolemierza, Bolomira, Jêdrzeja, Kacpra, Kaspra, Melchiora,
Mi³owita, Normana
7 stycznia
Seweryny, wiatos³awy, Walentyny, Wilmy
Chocies³awa, Izydora, Juliana, Kevina,
Lucjana, £azarza, £ucjana, Rajmunda,
Seweryna, Teodora, Walentego
8 stycznia
Ariny, Arleny, Arletty, Seweryny
Alberta, Artura, Baldwina, Erharda, Juliusza, Mcis³awa, Rajmunda, Seweryna,
Sylwestra, Teofila

Na kaca

ny. Energicznie pomieszaæ i dodaæ kruszonego lodu.

Kapustê traktuje siê jako skuteczny lek na boleci g³owy po alkoholowych nadu¿yciach. By je z³agodziæ, nale¿y wykonaæ ok³ady z kapusty kiszonej. Porcjê kapusty po lekkim ods¹czeniu soku, uk³adamy na gazê i lekko owijamy, potem przyk³adamy wszystko do
czo³a i skroni. Mo¿na ok³ad dodatkowo
lekko obwi¹zaæ banda¿em. Równie¿ bardzo
skutecznie ³agodz¹ boleci g³owy ok³ady z pot³uczonych lici wie¿ej kapusty.
Lekarstwem na alkoholowe zatrucia bywa te¿ woda z sokiem z cytryny.
Do pó³ szklanki wody wcisn¹æ sok z
ca³ej cytryny i powoli popijaæ ³ykami.
Zamiast cytryny mo¿na dodaæ jedna lub
dwie ³y¿ki octu winnego.
W Prowansji stosowana jest inna
metoda: do szklanego dzbanka nalewamy 5 dkg Pernoda, 5 dkg wytrawnego
Vermutu oraz bia³ko jajka i sok z cytry-

W Nowym Meksyku wlewaj¹ do
szklanki ³y¿kê p³ynnego miodu i 5 dkg
tequili. Zalewaj¹ to t³ustym mlekiem ca³y
czas mieszaj¹c. Na koniec trzeba dodaæ
pokruszonego lodu i posypaæ zmielon¹
ga³k¹ muszkato³ow¹.
W Kornwalii lecz¹ siê mieszaj¹c olejki:
lawendowy, miêtowy, migda³owy i olejek pelargonii. Nastêpnie kto bliski naciera t¹ mikstur¹ kark chorego. Do czo³a
przyk³ada siê równoczenie zimny kompres nas¹czony olejkiem z pelargonii. Daje
to wspania³e, b³ogie uczucie.

Na zwyk³ej patelni...

mo¿emy sma¿yæ bez t³uszczu, jeli j¹ silnie nagrzejemy i mocno wetrzemy w ni¹
szmatk¹ ³y¿kê soli kuchennej. Sól nastêpnie
usuwamy, a patelniê wycieramy do sucha. Na tak przygotowanej gor¹cej, suchej patelni mo¿emy sma¿yæ produkty
wymagaj¹ce krótkiej obróbki cieplnej.

Przys³owia
i powiedzenia
 W pierwszym tygodniu pogoda sta³a,
bêdzie zima d³ugo bia³a.
 Na nowy rok przybywa dnia na barani skok.
 Gdy nie wymrozi zima w sierpieñ
zbieraæ co nie ma.
 Zim¹ lato, w lecie ch³odno za to.
 Kiej w zimie piecze, to w lato ciecze.
 Zim¹ odkryte ucho to w lecie sucho.
 Gdy w styczniu deszcz leje, z³e robi
nadzieje.
 Gdy Trzej Królowie ciep³em darz¹,
gospodarze o wczesnej wionie
gwarz¹.
 Trzej Królowie wiatry cisz¹ i krzy¿yki na drzwiach pisz¹.

Nasz przepis
Udka z kurczaka
na chrupko

- 4 udka kurczaka
- pêczek zió³ (naæ selera, dymka, tymianek,, liæ laurowy, naæ pietruszki)
- sól
- pieprz
- szczypta cukru
- cebula
- marchew
- 20 dkg pora
- 1 kg pomidorów
- 6 ³y¿ki m¹ki,
- po 4 ³y¿ki mas³a i oleju
Udka wk³adamy do garnka i
zalewamy wod¹ i gotujemy. Zbieramy szum i dodajemy pêczek zió³
pieprz i sól. Miêso wyjmujemy, gdy
bêdzie miêkkie.
Cebulê, marchew i pora kroimy
w kosteczkê. Pomidory sparzamy i
obieramy ze skórki i usuwamy pestki.
W³oszczyzn¹ dusimy na male,
dodajemy pomidory i litr wywaru
roso³owego po ugotowanych udkach. Sos gotujemy 10 minut. Doprawiamy go sol¹ i pieprzem i cukrem (do smaku).
Podajemy w sosjerce.
Udka oprószamy w m¹ce i sma¿ymy na z³oty kolor.

%
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Listy do redakcji
Szanowny autorze listu do redakcji TO nr 47(465)!
Twoje skojarzenia na temat Pomnika
Sybiraków na Cmentarzu Komunalnym,
¿e wygl¹d gazonów ustawionych przy
pomniku cyt.  kojarz¹ siê z koszami
na miecie, sprawi³y wiele przykroci i
zabola³y tych, którzy stworzyli to miejsce pamiêci wszystkim zmar³ym na zes³aniu na Syberii, w Katyniu, Charkowie, Monte Ciasno i wszystkim poleg³ym
bezimiennym w grobach rozrzuconych
po ca³ym wiecie. Ten kamieñ, te gazony, oddaj¹ obraz prostoty, a zarazem ukazuj¹ ciê¿ar cierpieñ zes³ania na Sybir ponad
2 mln ludzi, z których wróci³ co 3 zes³aniec.Ten kamieñ to HO£D oddany poleg³ym oficerom i ¿o³nierzom za WOLN¥ POLSKÊ. Jest to najprostsza forma
upamiêtnienia i pokazania jakie by³o ¿ycie
TAM, gdzie Ciebie, drogi autorze listu
do redakcji, nie by³o. Oprócz tego sym-

bolu cierpienia, pod kamieniem s¹ z³o¿one prochy z mogi³ zbiorowych wy¿ej wymienionych miejsc. Ten POMNIK KAMIEÑ symbolizuje tak¿e ciê¿ar okresu
milczenia jaki przygniata³ zes³añców po
powrocie do Polski i zakaz mówienia o
tym PIEKLE NA ZIEMI jaki stworzy³
rzekomy przyjaciel ze wschodu. Od razu,
gdy otworzy³y siê wrota prawdy tamtych lat, Pan Kazimierz Ma³kowski z ludmi
jego otoczenia, Pani Janina Maciukiewicz
i wiele innych ludzi dobrej woli,ród³a
¿ywej historii, z w³asnych rodków finansowych, jak najszybciej upamiêtnili
tym prostym symbolem jakim jest kamieñ,
mieræ i cierpienie na NIELUDZKIEJ
ZIEMI, mieræ tych poleg³ych, którzy
otworzyli drogê do WOLNOCI S£OWA, czasami jak¿e przykrymi. Pan K.
Ma³kowski i inni nie szczêdzili zdrowia,
aby jak najszybciej, jak najtaniej i najbardziej wymownie, dokonali tego dzie³a, które innym, nie uwik³anym widocznie losowo w prze¿ycia okresu wojny i
zes³ania, kojarz¹ siê z koszami na mieci.
Drogi autorze listu do redakcji. Jeli uwa-

¿asz, ¿e jest to brzydkie, to zrób zbiórkê
pieniê¿n¹ i odnów te gazony, bo ze 100
Sybiraków w Olecku zosta³o 40., a oni z
w³asnej kieszeni pokrywaj¹ koszt kwiatów, wi¹zanek, zniczy oraz rodków
czystoci. Poza tym nie maj¹ ju¿ zdrowia do tego, aby umyæ pomnik, zlikwidowaæ glony, mchy, trawê rosn¹c¹ miêdzy kamieniami. Byæ mo¿e pod tym POMNIKIEM KAMIENIEM le¿¹ prochy
kogo z Twojej rodziny, o której nawet
nie wiesz. Pochyl siê nad nimi. Uderz
siê w piersi, odmów Wieczny odpoczynek
 i zapal znicz pamiêci. A na drugi
raz zastanów siê, zapoznaj siê z histori¹
powstania czegokolwiek, a potem napisz s³owa krytyki na ³amach prasy. Ile
jeszcze jest rodzin, które nie znaj¹ miejsca pochówku swoich najbli¿szych lub
dalszych krewnych. Ten KAMIEÑ POMNIK jest ho³dem wszystkim poleg³ym
z tamtego okresu historii, których prochy s¹ porozrzucane w mogi³ach bezimiennych na ca³ym wiecie.
Imiê i nazwisko
do wiadomoci Redakcji

List ze
Shrewsbury

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

F kupiê

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 ?



Zmar³ Pan Ryszard Adam Gurban,
cz³owiek szlachetny, którego kocham,
niespe³niony, którego szanujê. Przyjaciel, który nie zawiód³ ani razu. Odejcie to, do duchowych wiatów, nape³ni³o mnie jednak smutkiem. Pozdrawiam,
Panie Rysiu. Dajê sobie radê w Anglii.
Odszed³ Pan w pocz¹tkach grudnia.
U nas zalew wody, poziom rzeki Severn,
przep³ywaj¹cej pod naszymi oknami w
Shrewsbury podniós³ siê do poziomu,
którego dot¹d nie widzielimy, zniknê³y
pod falami nadbrze¿ne chodniki, porêcze (!). Gosia, moja ¯ona, której nie zd¹¿y³
Pan zobaczyæ w Suwa³kach, zobaczy³a
dzi samochód prawie ca³y pod woda,
ko³o tunelu w Shrewsbury. Nadrzeczne
alejki niedostêpne.
Detale czasem mówi³o siê i o detalach przecie¿, chcia³bym popisaæ o
czym daleko chyba bardziej istotnym,
Panie Rysiu. O kulturze. Gosia s³ucha³a
jakiego programu, tu w radiu, o wiêtach.
Nic jak polska Wigilia. Tu ludzie id¹
do dyskoteki, alkohol, zapewne narkotyki, hulaj¹ do szóstej rano. Tak siê obchodzi Christmas w Anglii. O posi³kach
wi¹tecznych, uroczystych, Redaktor
mówi³, w odczuciu ¯ony, z nutk¹ ironii. 50 procent ateistów.
Pozdrawiam Pana, Panie Rysiu.
Wszystkich Olecczan.
Rêce opad³y na wiêta po angielsku.
G. Leoñczuk

Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................
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Polityka proturystyczna a zaanga¿owanie mieszkañców gminy Olecko

W lipcu b.r. pomylnie skoñczy³am
studia i zosta³am absolwentk¹ Politechniki Bia³ostockiej. Poniewa¿ urodzi³am siê
w Olecku i jestem bardzo przywi¹zana
do tego miejsca postanowi³am, ¿e moja
praca magisterska bêdzie dotyczy³a w³anie tego miasteczka. Kierunek studiów
(zarz¹dzanie turystyk¹) temu sprzyja³, wiêc
podjê³am siê stworzenia pracy, która
by³aby nie tylko uwieñczeniem mojej 5letniej nauki, ale równie¿ cennym ród³em informacji. Przeprowadzi³am wiêc
badania wród mieszkañców Olecka, które
dotyczy³y oceny atrakcyjnoci turystycznej tego miejsca, aktywnoci w³adz oraz
zaanga¿owania samych mieszkañców w
rozwój turystyki. Chcia³abym zatem podzieliæ siê z czytelnikami Tygodnika Oleckiego moimi spostrze¿eniami i refleksjami wyp³ywaj¹cymi zarówno z badañ, jak
i z moich kilkuletnich obserwacji
Analizuj¹c odpowiedzi respondentów
mo¿na stwierdziæ, ¿e gmina Olecko jest
atrakcyjna turystycznie w opinii badanych oraz posiada potencja³ do rozwoju turystyki. wiadczy o tym liczba atrakcji
turystycznych, które wymieniali oraz stosunkowo wysoka ocena bazy noclegowej i gastronomicznej pod wzglêdem iloci
i jakoci. Nieco bardziej krytycznie respondenci ocenili infrastrukturê turystyczn¹ i chocia¿ nieznaczna wiêkszoæ deklaruje, ¿e z niej nie korzysta, to jednak
uwa¿aj¹, ¿e jest ona atrakcyjna. Mimo
to, turystyka w gminie Olecko nie jest
postrzegana przez respondentów jako
dziedzina wiod¹ca, chocia¿ zdecydowana wiêkszoæ uwa¿a jednoczenie, ¿e powinna stanowiæ priorytetow¹ ga³¹ gospodarki na tym terenie.
Dzia³ania w³adz w zakresie turystyki
oceniane s¹ przez badanych raczej pozytywnie. Wiêkszoæ uwa¿a, ¿e w³adze
podejmuj¹ takie dzia³ania. Nieco ponad
po³owa ocenia, ¿e dzia³ania te s¹ realizowane pomylnie i przynosz¹ widoczne efekty, co nastêpnie potwierdzaj¹
wymieniane przez respondentów pozy-

tywne zmiany zachodz¹ce w gminie Olecko
i dotycz¹ce turystyki (jest ich kilkanacie) oraz ró¿norodne rodki promocji,
jakie stosuje gmina, aby popularyzowaæ
turystykê. Niemal 100% respondentów
uwa¿a, ¿e dzia³ania w³adz w zakresie turystyki s¹ potrzebne i popieraj¹ oni przeznaczanie funduszy miasta i gminy na
te cele.
Respondenci maj¹ podzielone zdanie
na temat odpowiedzialnoci za rozwój i
promocjê turystyki. Jednak po³owa z nich
uwa¿a, ¿e odpowiedzialnoæ ta nie tylko spoczywa na w³adzy i na organizacjach zwi¹zanych z turystyk¹, ale tak¿e
na samych mieszkañcach. Aktywnoæ tych
badanych przejawia siê równie¿ w innych
aspektach: zdecydowana wiêkszoæ bierze
udzia³ w imprezach organizowanych na
terenie gminy, a 1/5 respondentów organizuje lub wspó³uczestniczy w organizacji takich imprez, które maj¹ czêsto
charakter ogólnopolski, a nawet miêdzynarodowy. Czêæ respondentów nale¿y
równie¿ do organizacji zwi¹zanych z turystyk¹, co pomaga im w promowaniu
turystyki w gminie Olecko. Promocja ta
jednak nie jest obca zdecydowanej wiêkszoci respondentów, którzy chêtnie i
czêsto polecaj¹ znajomym gminê Olecko, jako doskona³e miejsce na letni wypoczynek [ ].
Turystyka wywiera znacz¹cy wp³yw
na koniunkturê w ró¿nych dziedzinach
gospodarki, które bior¹ udzia³ w procesie organizacji i obs³ugi turystów. Daje
ona mo¿liwoæ tworzenia nowych miejsc
pracy oraz pobudza obroty finansowe
w przedsiêbiorstwach turystycznych i
paraturystycznych. Mo¿na powiedzieæ,
¿e turystyka jest obecnie swoistym eksporterem dóbr i us³ug. Ruch turystyczny koncentruje siê w miejscowociach i
gminach, gdzie turystyka stanowi czêsto jedn¹ z najwa¿niejszych dziedzin

gospodarki lokalnej, bêd¹c jednoczenie
alternatyw¹ uzyskiwania dochodów przez
miejscow¹ ludnoæ i samorz¹d terytorialny.
Przyk³adem takiej gminy jest w³anie
gmina Olecko, gdzie rozwój turystyki
powinien byæ podstawow¹ funkcj¹ gospodarki regionu, g³ównie ze wzglêdu na
walory rodowiska przyrodniczego, co
zreszt¹ potwierdzi³y przeprowadzone badania. Podstawow¹ kwesti¹, która uwidoczni³a siê w przeprowadzonym projekcie jest wizerunek miasta w kontekcie
polityki turystycznej gminy Olecko.
Nale¿y podkreliæ, ¿e na wizerunek
miasta i gminy sk³adaj¹ siê opinie, oceny, s¹dy i emocje zdobyte przez odbiorcê w trakcie kontaktu z tym miejscem.
Zatem trzeba zwróciæ uwagê, ¿e tylko w
czêci wizerunek ten zale¿y od nadawcy, czyli w tym wypadku w³adz gminy.
W znacznej mierze jest on bowiem efektem subiektywnych doznañ i prze¿yæ oraz
indywidualnych dowiadczeñ. Nadawca,
czyli w³adza, nie ma wp³ywu na doznania i dowiadczenia indywidualnego
odbiorcy, ale ma mo¿liwoæ kszta³towania kontekstu wizerunku, a wiêc mo¿e
wp³ywaæ na wywo³anie przyjemnych
doznañ i skojarzeñ, w wyniku czego
powstaje korzystny wizerunek miejsca.
Jak¹ zatem rolê odgrywaj¹ mieszkañcy
w kszta³towaniu polityki proturystycznej miasta i gminy Olecko? Otó¿ nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e charakter tego obszaru
tworzony jest nie tylko przez decydentów (tzw. wizerunek kontrolowany), ale
równie¿ i przez samych mieszkañców (tzw.
wizerunek spontaniczny). Czynniki, które wp³ywaj¹ na kszta³towanie wizerunku miasta i gminy Olecko mo¿na podzieliæ
na dwie grupy:
1) czynniki pierwotne, do których
zalicza siê elementy przyrodnicze, takie
jak po³o¿enie, klimat, walory krajoznaw-

Czy warto polecaæ gminê Olecko jako miejsce docelowe
letniego wypoczynku?
4%
26%

70%

TAK warto i sam/a czêsto polecam znajomym

TAK warto, ale nie zdarzy³o mi siê polecaæ nikomu

NIE warto

'
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cze, specjalistyczne oraz elementy rodowiska kulturowego, takie jak zabytki,
tradycje, rzemios³o;
2) czynniki wtórne, do których nale¿y wizerunek wewnêtrzny oraz wizerunek zewnêtrzny.
Przeprowadzony projekt badawczy
pozwala na analizê drugiej grupy czynników, a dok³adnie wizerunku wewnêtrznego
miasta i gminy Olecko, na który sk³adaj¹
siê w³anie relacje mieszkañcy  w³adza
(opinie mieszkañców o w³asnym miecie,
przekazy lokalnych mass mediów). Chocia¿ przes³anki z grupy pierwotnych s¹
niew¹tpliwie najistotniejsze przy tworzeniu pierwszego wra¿enia, na podstawie
którego budowany jest wizerunek miejsca, to jednak opinie mieszkañców mog¹
ten obraz modyfikowaæ kszta³tuj¹c ostatecznie zewnêtrzny wizerunek gminy.
Analizuj¹c kwestionariusze ankiet
mo¿na by³o dostrzec pewne niespójnoci. Mog³y one wynikaæ z popiechu,
niedba³oci czy te¿ obojêtnoci podejcia do przedstawionego problemu. Jednak
pojawi³y siê, zatem warto chwilê siê nad
tym zatrzymaæ. Analizuj¹c niektóre odpowiedzi mo¿na by³o odnieæ wra¿enie,
¿e niewielki procent mieszkañców nie ³¹czy
zauwa¿onych zmian w zakresie turystyki z w³adz¹. Wymieniano szereg pozytywnych zmian, a jednoczenie deklarowano, ¿e w³adze nie podejmuj¹ dzia³añ.
Byæ mo¿e wynika to z niewiadomoci
mieszkañców, s³abej orientacji w temacie, braku zainteresowania tematem itp.
Z drugiej strony mo¿e to wynikaæ z ograniczonej promocji wewnêtrznej. Mieszkañcom nie mówi siê jakie korzyci mo¿e
przynieæ rozwój turystyki. Przeciêtny
cz³owiek kojarzy turystykê z wypo¿yczaniem sprzêtu wodnego i orodkami oferuj¹cymi noclegi, a nie np. ze zwiêkszonymi przychodami w sklepach.
Analizuj¹c przeprowadzone wywiady nietrudno zauwa¿yæ mnóstwa ciekawych pomys³ów, inwestycji, przedsiêwziêæ,
które warto zrealizowaæ. Jednak ma³o siê
o tym mówi, te informacje docieraj¹ do
w¹skiego grona odbiorców, zwykle do
osób zainteresowanych. Respondenci
wspominaj¹ promocjê miasta w telewizji
sprzed roku i nie wiedz¹, ¿e w planie jest
tyle ciekawych, nowych przedsiêwziêæ.
A przecie¿ o tym trzeba mówiæ g³ono i
z dum¹, ¿eby by³o widaæ, ¿e ca³y czas
co siê dzieje, ¿e prace postêpuj¹, ¿e

Kto powinien byæ odpowiedzialny za kszta³towanie
rozwoju turystyki w gminie Olecko?
9%

50%

41%

W³adze miast a i gminy
W³adze miast a i gminy oraz organizacje zwi¹zane z turystyk¹
W³adze miast a i gminy, organizacje zwi¹zane z turystyk¹ oraz mieszkañcy gminy

wszystko idzie do przodu, a turystyka
wci¹¿ siê rozwija. Wiêkszoæ respondentów widzi jednak pozytywne zmiany zachodz¹ce w turystyce i pozytywnie ocenia
dzia³ania w³adzy, a dostrzegaj¹c postêpy chêtniej sami anga¿uj¹ siê w promocjê miasta i gminy, tworz¹c tym samym
jego wizerunek.
Nale¿y podkreliæ, ¿e pozytywny
wizerunek przyczynia siê nastêpnie do
tworzenia ogólnego zaufania do w³adz
lokalnych, jako g³ównej strony odpowiedzialnej za zapewnienie odpowiedniego
poziomu us³ug miejskich. Wizerunek taki
pomaga równie¿ budowaæ lojalnoæ, zarówno wobec w³adz, jak i wobec produktów turystycznych tworzonych w
danym miejscu. Zadaniem lokalnej w³a-

dzy jest zatem czujnoæ na sygna³y p³yn¹ce z zewn¹trz i monitorowanie wizerunku miasta. Wszelkie decyzje i dzia³ania , które podejmuje powinny byæ skierowane do wewnêtrznego odbiorcy i mimo,
i¿ motywowane zewnêtrznie, zawsze musz¹
byæ zgodne z to¿samoci¹ miasta i gminy. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e wszelkie podejmowane przedsiêwziêcia powinny minimalizowaæ dysonans pomiêdzy
to¿samoci¹ miasta i gminy a jego wizerunkiem wytworzonym w oczach mieszkañców i otoczenia.
Marta Spisak
Fragment pracy magisterskiej: Zarz¹dzanie wiedz¹ jako element polityki proturystycznej na przyk³adzie gminy Olecko
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
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Nowy Roku ty urodzaj
Naszym polom ³¹kom daj
By jak nie¿nobia³a brzoza
Rós³ nasz ukochany kraj. 
- tak¹ piosenkê kiedy piewa³em w
przedszkolu. Oczywicie wszyscy wiemy, ¿e premier Kaczyñski powiedzia³, ¿e
ten by³y rok by³ dobry. I bardzo dobrze. Wielu nazwa³o to propagand¹ sukcesu, ale czy nie pobrzmiewa³a w tym
nuta strachu. To by³ z³y rok dla ludzi,
którzy uznali ten kraj za w³asny folwark
czy bankomat bez odliczania z konta.
To z³y rok dla fachowców i autorytetów, których blask jakby przygas³ w
ostatnim czasie. Bo wielu ludzi zauwa¿y³o, ¿e autorytet autorytetu polega na
tym aby tylko powtarzaæ s³owa: to nic
nie zmieni, to nic nie da, to niewiele da...
Ale zostawmy politykê. Osobicie
stwierdzi³em, ¿e nie muszê ju¿ pomagaæ
Panom Kaczyñskim w sprawowaniu w³adzy i mogê zaj¹æ siê tym, co lubiê. Dadz¹ sobie radê sami.
Co tam Stary Rok... Nowy Rok  to
bêdzie co! Oczywicie wielu z nas podejmie noworoczne postanowienia. Jakie? To ju¿ zale¿y od tego co chcemy i
co tam sobie wymylimy. Ja to bym chcia³
byæ wojewod¹ w naszym miecie. No
có¿. Trzeba mieæ jaki cel w swoim ¿yciu. Na przyk³ad Pan Prezydent ¿yczy

sobie nowego Prezesa NBP. Podobno stary
wg wielu jest niezast¹piony. Jestem ciekaw dlaczego? Ka¿dy z nas potrafi³by
podpisaæ siê na banknocie. A podejmowanie wa¿nych decyzji w sytuacji, gdzie
wiêkszoæ finansistów i specjalistów od
finansów mówi nam, ¿e gospodarka ju¿
nie potrzebuje zbytniego kontrolowania
i wystarczy tylko przygl¹danie siê, nie
powinno ju¿ byæ zbyt trudne. Ale w zale¿noci od sytuacji i od cz³owieka, którego obsadza siê na stanowisku. Jak swój
to jest prosto, jak obcy  to zaczynaj¹
siê piêtrzyæ trudnoci. To jest taka korporacyjnoæ. Jak kto
chce byæ adwokatem
 to musi mieæ najpierw adwokata w
Krzysztof Kamil Baczyñski
rodzinie. Podobnie
jest w przypadkach
wielu zawodów. Po
prostu chc¹c byæ kim
A w pa³acach na l¹dach zielonych,
w tym kraju trzeba
co jak sukno wzburzonej fali,
mieæ tradycje rodzinmieli królowie trzej b³êkitne dzwony,
ne lub tzw. koligacje.
Niestety, mamy tak
w których serca swe na co dzieñ chowali.
u³o¿one w naszym
A tak piesznie biegli, ¿e w popiechu
kraju prawo i zasady,
wziêli tylko myli pe³ne grzechu.
¿e pewne rodzaje za...
jêæ, zawodów i mo¿liwoci awansu s¹ zaI ujrzeli nagle wszyscy trzej,
rezerwowane dla
gdzie dzieci¹tko jak kropla wiat³a,
ograniczonej grupy
i ujrzeli jak w pêkniêtych zwierciad³ach
wybrañców. Jeli
w sobie  czarny, hucz¹cy lej.
komu uda siê przypadkowo przebiæ i
I poczuli nagle serca trzy,
znaleæ siê w tym
co jak piêci stê¿a³y od ¿alu,
balonie specjalnym,
wiêc ju¿ w wielkim pokoju wracali,
to albo przejmie i
ko³ysani przez zwierzêta jak przez sny.
podporz¹dkuje siê za-

Ziemia
poetów

Ballada o Trzech Królach

sadom i prawom tej grupy, albo pozostanie czym w rodzaju trêdowatego. Mamy,
zdaje siê, demokracjê, ale okazuje siê to
tylko prawem dla wybranych. Nawet
zarabianie du¿ych pieniêdzy jest obwarowane warunkami... nie mo¿e odbywaæ
siê bez wiedzy i udzia³u odpowiedniej
grupy o odpowiednich nazwiskach. Cud
demokracji. Przeciêtny Kowalski jak mu
co siê w ¿yciu uda, to albo wygra³ w
totolotka, albo kto z grupy nie upilnowa³ i przez przypadek dosta³ siê do
wybrañców. Zazwyczaj mo¿na siê o tym
dowiedzieæ z kolorowych pism. Po roku
oczywicie ju¿ nikt nie bêdzie siê zajmowa³ Kowalskim. Albo przystosuje siê
do ¿ycia w grupie i zostanie zaakceptowany, albo zajmie siê nim fiskus lub
paru urzêdników i stanie siê bohaterem
programu Sprawa dla reportera Pani
Jaworowicz i przyk³adu jak z PANA zrobiæ DZIADA. Grupa ma swoj¹ ogólnie przyjêt¹ nazwê: UK£AD. Oficjalnie
ludzie Grupy lub z ni¹ zwi¹zani s³ysz¹c lub rozmawiaj¹c na ten temat po
prostu umiechaj¹ siê i ze zdziwieniem
mówi¹: Jaki uk³ad?. Sprawiaj¹ wra¿enie ludzi z Ksiê¿yca. Uk³ad Warszawski?... Jaki Uk³ad Warszawski? A niby
tacy inteligentni...
Ale w Nowym Roku to ¿yczê, by takie NORMALNOCI sta³y siê by³ym
problemem naszego ¿ycia. ¯yczê, by naszego ¿ycia nie regulowa³y wieci oraz
newsy gazet i mediów, którym wydaje
siê, ¿e wiat mo¿na kreowaæ wg widzimisiê redaktorów naczelnych.
¯yczê Pañstwu, by plotki i przekrêcone informacje nie sta³y siê nasz¹ codziennoci¹.
¯yczê Wszystkim
Szczêliwego Nowego Roku. PAC

