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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

20 marca 2007 r .

15 marca Zak³ady Prawda goci³y Ingvara Kamprada,
szefa koncernu Ikea, jednego z najbogatszych ludzi wiata.

Szansa na rozwój

Ingvar Kamprad wraz czo³owymi
menad¿erami koncernu Ikea przybyli
do Olecka by podpisaæ nowy kontrakt.
Pozwoli on oleckiej firmie podwoiæ produkcjê. W chwili obecnej tereny prze-

znaczone pod rozbudowê fabryki przy
ul. Go³dapskiej to kilkanacie hektarów.
Stan¹ tam nowe hale, w których produkcja
bêdzie bardzo zaawansowana technologicznie.
Dalej czytaj na s. 10-11.

Ingvar Kamprad
wita siê z kierownictwem zak³adu
Prawda.

CENTRUM HANDLOWE
Najwiêkszy sklep
z rowerami w miecie.
Rowery, czêci, serwis!

MAJSTER

M.Pietraszewski

(V15402)

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

MARKET BUDOWLANY

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V16001)

NOWOÆ W OFERCIE -PROGRAM OGRODOWY:
kosiarki, siewniki, podkaszarki, opryskiwacze, sekatory,
pompy zanurzeniowe, kosa spalinowa, hydrofor, itp.
ATRAKCYJNE CENY.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY!

Tel. (87) 520 44 46

Fot. Waldemar
Wróblewski
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Cena 1,40 z³

RAPORT

Bezpieczeñstwo w szko³ach gminy Olecko
(materia³ Komisji Owiaty na sesjê
RM w Olecku - luty 2007)

Wstêp
Coraz czêciej mówi siê o narastaniu
problemu agresji i przemocy wród dzieci
i m³odzie¿y. Nastêpuje wyrany wzrost
liczby agresywnych zachowañ uczniów
na terenie szko³y. Jeszcze kilkanacie lat
temu nie notowano tylu przypadków
agresji. W szko³ach by³o o wiele bezpieczniej.
O rozmiarach agresji wiemy niewiele, poniewa¿ uczeñ z obawy przed powtórnym pobiciem, sponiewieraniem,
omieszaniem nie zechce o tym komukolwiek powiedzieæ. Podobn¹ postawê
przejawiaj¹ niejednokrotnie i sami rodzice, nawet je¿eli wiedz¹ o k³opotach swojego dziecka. Nauczyciele te¿ czêsto
bagatelizuj¹ informacje na temat tych
zjawisk. Z jednej strony narzekaj¹ na
uczniów, z drugiej za twierdz¹, ¿e to
nieprawda, ¿e problem ten nie dotyczy
uczniów ich klasy czy szko³y.
Tymczasem przemoc mia³a i ma miejsce w szkole, na terenach przyleg³ych
do szko³y i na drodze dom-szko³a. Pojawia siê i znika. Przechodzi z jednej szko³y do drugiej. Nasila siê w pierwszych
miesi¹cach roku szkolnego. Czêciej
wystêpuje w gimnazjach ni¿ w szko³ach
podstawowych.
C.d. na s. 8.

Szko³a Spo³eczna mieszcz¹ca siê
przy ulicy M³ynowej jest jedyn¹,
wyj¹tkow¹ placówk¹ w naszym miecie i regionie. Stale siê doskonalimy dla dobra naszych uczniów
i dbamy, aby nasza szko³a by³a
coraz lepsza.
W chwili obecnej prowadzimy wstêpne zapisy na rok
szkolny 2007/2008 do klas pierwszych szko³y podstawowej, gimnazjum oraz liceum.
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Wypadek

Dzieciaki z Domu
Dziecka zapraszaj¹

(L5401)

Weso³e dzieciaki z Domu Dziecka
w Olecku serdecznie zapraszaj¹ du¿ych
i ma³ych mieszkañców miasta i okolic
na zabawê integracyjn¹ pt. Wiosenne
spotkanie, która odbêdzie siê dnia
27.03.2007r. o godz. 16.30 w Regionalnym Orodku Kultury Mazury Garbate. Program imprezy:
- przedstawienie pt: Strach na wróble
- pokaz laserów
- kabaret £o³-taki-Sio³
- kiermasz wyrobów wi¹tecznych przygotowanych przez dzieci
- aukcja wielkanocna
- loteria fantowa
- konkursy i zabawy integracyjne
- degustacja potraw
Pieni¹dze pozyskane z imprezy bêd¹
przeznaczone dla wychowanków Domu
Dziecka na wycieczkê do Warszawy.

PALIWA
NAJWY¯SZEJ
JAKOCI
ST A C JA PA L IW  Rarytas

ul. E³cka 4
Na miejscu: myjnia, sklep,
hotel i bar
(V4508)

17 marca oko³o godz. 14. w G¹skach
czterdziestoczteroletni Piotr D. (mieszkaniec E³ku) kieruj¹c VW Passatem na
³uku drogi straci³ panowanie nad pojazdem, zjecha³ na lewy pas ruchu i zderzy³ siê czo³owo z naje¿d¿aj¹cym z przeciwnej strony Suzuki Vitara, prowadzonym przez piêædziesiêciodwuletniego
mieszkañca Olecka. W wyniku zderzenia pasa¿erka Suzuki ze z³amanym obojczykiem zosta³a odwieziona do szpitala
w Olecku.

Kto posprz¹ta miasto?

Wszystkie ulice nale¿¹ce do gminy
zosta³y ju¿ sprz¹tniête. Koñczy siê sprz¹tanie chodników w miecie i zapewne
do koñca tego tygodnia s³u¿by miejskie
uporaj¹ siê z tym problemem. Gorzej, albo
dosadniej okreliæ mo¿na  tragicznie 
przedstawia siê czystoæ ulic zarz¹dzanych przez powiat. ¯adna z nich do chwili
obecnej nie zosta³a sprz¹tniêta. Powiatowy Zarz¹d Dróg og³osi³ dopiero przetarg i, jak wynika z procedury, zapewne
na wiêta Wielkanocne ulice pozostan¹
w takim stanie jak s¹ dzisiaj.

Serdeczne podziêkowania
wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze
.P. Tadeusza
Kuranowskiego
oraz wsparli nas w tych
trudnych chwilach
sk³adaj¹
¿ona, dzieci,
brat i siostry
(K6001)

* 12 marca o 8.32 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y wodê z zalanej piwnicy domu
przy ul. Armii Krajowej.
* 13 marca o 11.57 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. S³owackiego po¿ar suchej trawy.
* 13 marca o 14.47 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca ratowniczego.
* 13 marca o 15.59 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w okolicach Zielonówka po¿ar
suchej trawy.
* 13 marca o 16.01 jeden zastêp JRG PSP
i jeden OSP Kowale Oleckie usuwa³y
wodê z zalanej piwnicy domu w Kowalach Oleckich.
* 14 marca o 9.31 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Kasprowicza po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin

PIJANI KIEROWCY

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
11,75 z³  klej
do glazury
WEBER ZP412

(V8406)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

 17 marca oko³o 23.50 zatrzymano w Jakach
Forda Escorta. Okaza³o siê, ¿e kieruj¹cy nim dwudziestodwuletni Robert G.
ma we krwi 1 promil alkoholu.

Pierwsze sprawy w trybie przyspieszonym

12 marca oko³o 16.00 zatrzymano w
G¹skach Mercedesa, którym kierowa³
dwudziestoomioletni Marcin S. Kierowca
mia³ we krwi 2 promile alkoholu. Prowadz¹cego pojazd osadzono w areszcie, a
nastêpnego dnia s¹d grodzki wyda³ wyrok.
Równie¿ s¹d ju¿ nastênego dnia wyda³
wyrok w stosunku do zatrzymanego 13
marca Józefa G. Zatrzymany z Sokó³kach
czterdziestoczteroletni mê¿czyzna kierowa³ Oplem Astra maj¹c we krwi 3 promile alkoholu.

Wandal

zatrzymany

16 marca policja zatrzyma³a siedemnastoletniego Krzysztofa S., który wczeniej zniszczy³ drzwi wejciowe do budynku. Spó³dzielnia mieszkaniowa wyceni³a stratê na 600 z³otych.

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:

 Izabela Andruczuk
 Paulina Bielecka
 Jerzy Makal
 Alina Przedziak
 Hanna Tanewska
 Marta Zamecznik

Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate, plac Wolnoci 22
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ 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)

17 marca miêdzy godz. 11. a 22. na ul. Cichej nieznany sprawca
uderzy³ w bok Mazdy 121 i uciek³ z miejsca zdarzenia.
wiadków prosimy o kontakt telefoniczny: 0-501-263-124.

VI Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na VI Sesjê Rady Powiatu w Olecku na dzieñ 29 marca 2007 roku
(czwartek) godz. 1400 w sali konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego
w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porz¹dek Sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwa³
Rady Powiatu i o dzia³alnoci Zarz¹du
w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu z dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski i owiadczenia radnych.
7. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania bud¿etu powiatu za 2006r.
a) wyst¹pienie informacyjne Starosty i
Skarbnika,
b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania bud¿etu Powiatu w Olecku za 2006r.
c) dyskusja, wnioski, odpowiedzi.
9. Przyjêcie sprawozdania z wykonania
bud¿etu Powiatu w Olecku za 2006r.
przez g³osowanie.
10. Podjêcie uchwa³y w sprawie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Powiatu w
Olecku.
11. Informacja o dzia³alnoci Komendy
Powiatowej Policji w Olecku, WOPR.
12. Informacja o dzia³alnoci Komendy
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Olecku.
13. Informacja o dzia³alnoci Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku.
14. Informacja o dzia³alnoci Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olecku.
15. Ocena realizacji powiatowego programu

zapobiegania przestêpczoci oraz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa
obywateli.
16. Podjêcie uchwa³:
a) w sprawie ustalenia wysokoci najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego oraz
wartoci jednego punktu w jednostkach
organizacyjnych Powiatu Oleckiego,
b) uchylaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia do realizacji wspó³finansowania
dzia³alnoci Warsztatu Terapii Zajêciowej
w Olecku przy udziale innych jednostek samorz¹dowych,
c) w sprawie okrelenia zadañ, na które
przeznacza siê rodki Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych,
d) w sprawie zmiany Statutu Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku,
e) ustalenia wysokoci op³at za usuniêcie z drogi pojazdu oraz jego parkowanie na parkingu strze¿onym,
f) w sprawie przyst¹pienia do realizacji
projektu pod nazw¹ Wirtualny przewodnik po krainie EGO oraz wyra¿enia zgody na zawarcie porozumienia z
Powiatem E³ckim i Powiatem Go³dapskim w sprawie realizacji projektu,
g) w sprawie zmian bud¿etu powiatu na
rok 2007.
17. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania,
interpelacje i wnioski radnych.
18. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski
Komisji Sta³ych Rady.
19. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
20. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marian wierszcz

(V5703)

Ca³odobowe
dy¿ury
aptek

!
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OLECKI TERMINARZ
Wystawy sta³e

8.00-15.00  wystawa fotografii Chrisa
Niedenthala Pracuje-My Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, plac
Wolnoci.
8.00-15.00  wystawa prac konkursowych
w holu PSSE (Sanepid) przy alei Wojska Polskiego
**
20 marca (wtorek)
16.30  muzyczna edukacja Filharmonii
Narodowej w Warszawie, sala widowiskowa ROK MG
18.00  Geodezja Olecko - Spójnia Olecko,
mecz tenisa sto³owego, sala sportowa LO, ul. Kociuszki
19.00  wiadek koronny, film, kino
21 marca (roda)
17.00  wiadek koronny, film, kino
19.00  wiadek koronny, film, kino
22 marca (czwartek)
17.00  wiadek koronny, film, kino
19.00  wiadek koronny, film, kino
23 marca (pi¹tek)
17.00  Artur i Minimki, film, kino
17.45  Arion Olecko  LKS Pogoñ Banie
Mazurskie, mecz tenisa sto³owego, sala
sportowa LO, ul. Kociuszki
19.00  Nie przeszkadzaæ, film, kino
24 marca (sobota)
12.00  Turniej Tenisa Sto³owego Policjantów, sale gimnastyczna Szko³y
Podstawowej nr 3 im. Jana Paw³a II,
ul. Kolejowa
17.00  Artur i Minimki, film, kino
19.00  Nie przeszkadzaæ, film, kino
25 marca (niedziela)
17.00  Artur i Minimki, film, kino
19.00  Nie przeszkadzaæ, film, kino
26 marca (poniedzia³ek)
 mija termin zapisów do klasy sportowej
w SP 3 (szczegó³y TO 10/479, s. 7)
17.00  Artur i Minimki, film, kino
27 marca
17.00  Artur i Minimki, film, kino
27 marca (wtorek)
17.00  Artur i Minimki, film, kino

NAJTANIEJ W MIECIE

 20-25.03.2007r.,
ul. Kolejowa 15

AUTOMYJNIA

 26.03.- 01.04.2007r.,
ul. Zielona 37

OLEJ OPA£OWY

Uwaga

ON
Pb95
LPG

(V2609)

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

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

Informujemy, ¿e w wypadku poszukiwania sprawców
st³uczek, którzy uciekli z miejsca zdarzenia, og³oszenia bêdziemy publikowali bezp³atnie. Tel. 0-601-152-454.

"
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Tacy olecczanie powinni
pozostaæ w pamiêci

Stanowcze nie
dla Alternatyw 4

(L5101)

Jak pisalimy w poprzednim numerze TO, radni Dobra Wspólnego Ziemi Oleckiej proponuj¹, aby opracowaæ
systemowo sposób nazewnictwa ulic,
placów, rond i mostów w Olecku.
Rzeczywicie, olecki samorz¹d lokalny po 1990 roku zdekomunizowa³ wiêkszoæ nazw miejskich ulic (oprócz ulic:
Bohaterów Bia³ostocczyzny, Armii Ludowej i Mereckiego). Nie mia³ jak dot¹d
jednak pomys³u, jak uporz¹dkowaæ system nazewnictwa w Olecku.
Zapomniano tak¿e o olecczanach,
którzy ju¿ odeszli, a których nazwiska
warto by zachowaæ dla potomnoci. Jedynie olecka Komenda Hufca ZHP nada³a
imiê patrona Krystyna Lacha Szyrmy.
Jest to tym bardziej istotne, ¿e nadal w
naszym miecie brakuje spo³eczników,
którzy podjêliby siê ¿mudnego dzie³a

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie
Komisji Zdrowia, Owiaty i Bezpieczeñstwa, które odbêdzie siê w dniu 22.03.2007
(czwartek) od godz. 12.00 w pokoju nr
28 (biuro Rady) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32 z
nastêpuj¹cym porz¹dkiem:
1) Ocena bezpieczeñstwa obywateli w
powiecie.
2) Bezpieczeñstwo zdrowotne obywateli - relacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Powiatowego Lekarza
Weterynarii.
3) Analiza materia³ów na sesjê.
4) Wypracowanie przedsiêwziêæ do wspólnej realizacji.
5) Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
6) Przyjêcie protoko³u z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodnicz¹cy Komisji Zdrowia,
Owiaty i Bezpieczeñstwa
Miros³aw Matusiak
opracowania historycznego na miarê
publikacji pana Ryszarda Dembego, historii Olecka i powiatu oleckiego od 1945r.
Takie próby podejmowa³o ju¿ Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Przypisani Pó³nocy, jak na razie bezskutecznie.
Na swoje ulice czekaj¹ Tymoteusz
Gizewiusz i Chrystian Ludwik Kalkstein
oraz pionierzy ¿ycia samorz¹dowego i
spo³ecznego w Olecku po zakoñczeniu
II wojny wiatowej, m.in.: pierwszy
Burmistrz Olecka Feliks Jordan-Lubierzyñski, pierwsi powojenni starostowie
 Janusz Srzednicki i Romuald Stankiewicz, doktor W³adys³aw Rymsza,
kolejarz Ryszard Wis³ocki, nauczyciele  Edward Pio³unowicz, Julia Paradistal, Romuald Sabas, Joanna Sienkiewicz, Maria Bublej, Antoni Maksimowicz i W³adys³aw ¯urowski oraz wielu
innych olecczan.
D. Josiewicz






Burmistrz
dotrzyma obietnicy

Jak pisalimy wczeniej, olecki PiS
zaproponowa³, samorz¹dowi lokalnemu,
aby zaprosiæ do naszego miasta na stale repatriantów z Kazachstanu. Niedawno do Urzêdu Miejskiego trafi³ list od
polskiej rodziny Liosów, której marzeniem
jest powróciæ na sta³e do Ojczyzny przodków. Tych Polaków zarekomendowa³
nauczyciel z Judzik Andrzej Malinowski, który pozna³ ich bardzo dobrze podczas swojego pobytu w Kazachstanie.
- Zgodnie z wczeniejsz¹ deklaracj¹ na pewno zaprosimy tê rodzinê do
Olecka  zapewni³ TO Burmistrz Olecka
Wac³aw Olszewski. - Informacjê o nich
przekaza³em do Wydzia³u Spraw Obywatelskich, który przygotuje wszelkie
dokumenty potrzebne do przeprowadzenia repatriacji tych rodaków do naszej
gminy.
Niebawem na zaproszenie burmistrza
Olszewskiego Olecko odwiedzi ich bliski krewny, który po ukoñczeniu studiów
w Poznaniu, teraz tam mieszka i pracuje.
(jod)

Urz¹d Skarbowy
zaprasza

Naczelnik Urzêdu Skarbowego w
Olecku informuje, ¿e dzieñ 24 marzeca 2007r. (sobota) jest Dniem otwartym w Urzêdzie Skarbowym w Olecku.
Urz¹d bêdzie czynny w godz. 800-1500.
W tym dniu w sali operacyjnej urzêdu
 pok. nr 8, bêdzie mo¿liwoæ z³o¿enia
zeznañ rocznych PIT oraz uzyskania
dodatkowych informacji zwi¹zanych z
rozliczeniem podatku za rok 2006.
W pokoju nr 4  mo¿na bêdzie wype³niæ i z³o¿yæ formularze NIP, b¹d dokonaæ ich aktualizacji (np. zmiana danych
aktualizacyjnych, adresowych, rachunku
bankowego do zwrotu nadp³aty).
Zachêcam podatników do odwiedzenia Urzêdu Skarbowego w tym dniu.

du¿y wybór owietlenia
panele pod³ogowe i cienne
wyk³adziny, rolety
akcesoria wystroju wnêtrz

(V78558)

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie
Komisji Bud¿etu, Finansów i Gospodarki,
które odbêdzie siê w dniu 26.03.2007
(poniedzia³ek) od godz. 13.00 w pokoju
nr 28 (biuro Rady) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Proponujê nastêpuj¹cy porz¹dek
obrad:
1. Analiza wykonania bud¿etu powiatu
za 2006r.
2. Analiza materia³ów na sesjê.
3. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
4. Przyjêcie protoko³u z ostatniego posiedzenia komisji.
Przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu,
Finansów i Gospodarki
Jaros³aw Wies³aw Kuczyñski

Polacy z Kazachstanu zostan¹ zaproszeni do Olecka

(L5501)

Posiedzenia komisji sta³ych
Starostwa Powiatowego

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

#
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Ruszy³a kolejna edycja konkursu na Najlepszy Produkt i Us³ugê Warmii i Mazur.

Nagrody Jakoci

Województwo Warmiñsko-Mazurskie we wspó³pracy z
redakcjami Gazety Olsztyñskiej, Dziennika Elbl¹skiego oraz
Polskiego Radia Olsztyn organizuje konkurs na najlepszy produkt
i us³ugê Warmii i Mazur ju¿ po raz trzeci. Celem konkursu jest
wy³onienie najlepszego produktu i us³ugi w regionie Warmii i
Mazur oraz ich promocja na rynku lokalnym, krajowym i UE.
Warto dodaæ, ¿e w ubieg³ym roku olecka firma Delphia
Yachts Kot sp.j by³a laureatem w kategorii produkty przemys³owe za jacht Delphia 37.
Do konkursu zg³aszaæ siê mog¹ producenci i us³ugodawcy z Warmii i Mazur, w tym producenci ¿ywnoci i artyku³ów
przemys³owych, przedsiêbiorstwa turystyczne i gastronomiczne
oraz us³ugodawcy zwi¹zani z medycyn¹ (szpitale, przychodnie). Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do Biura Jakoci i Znaków Regionalnych poprawnie wype³nionego zg³oszenia z dokumentami potwierdzaj¹cymi zalety produktu/us³ugi
w terminie do 15 maja 2007 r.
Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagê w kategorii
produkt bêd¹: jakoæ produktu, innowacyjnoæ, konkurencyjnoæ, trwa³oæ i bezpieczeñstwo produktu, opinie odbiorców, zgodnoæ z normami ekologicznymi, us³ugi dodatkowe,
estetyka opakowania, promocja regionu poprzez produkt.
Kryteria, które bêd¹ brane pod uwagê w kategorii us³uga
to: jakoæ obs³ugi, zgodnoæ us³ugi z oczekiwaniami klienta, innowacyjnoæ, konkurencyjnoæ, opinie odbiorców, us³ugi
dodatkowe, promocja regiony poprzez us³ugê.
O tym, kto zostanie najlepszym, zdecyduje w oparciu o
powy¿sze kryteria powo³ane przez Marsza³ka Województwa
Jury Konkursu, które przy wydawaniu werdyktu bêdzie równie¿ bra³o pod uwagê g³osy czytelników Gazety Olsztyñskiej,

Dziennika Elbl¹skiego, internautów odwiedzaj¹cych stronê
www.wm.pl i s³uchaczy Radia Olsztyn. Od 1 czerwca do 30
wrzenia b.r. czytelnicy bêd¹ mogli wysy³aæ oryginalny kupon, ukazuj¹cy siê w dodatku Gospodarcza Gazeta Gazety
Olsztyñskiej i Dziennika Elbl¹skiego, s³uchacze Radia Olsztyn
dzwoniæ do Radia a internauci zag³osowaæ elektronicznie na
stronie www.wm.pl.
Szczegó³owe informacje, wzory zg³oszeñ na stronie www.warmia.mazury.pl w zak³adce jakoæ i znaki regionalne.
Alicja Mieszuk
rzecznik prasowy UM w Olecku

Druga tura konkursu na realizacjê zadañ publicznych w 2007r. zakoñczona

Dwa stowarzyszenia otrzyma³y trzy dotacje na ³¹czn¹ kwotê
6162 z³ na dzia³ania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez organizacjê wydarzeñ kulturalnych i edukacyjnych, w tym m.in. koncertów,
wystêpów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw.
Stowarzyszenie Daæ Nadziejê przy DS z³o¿y³o dwa wnioski
(Festyn rodzinny oraz IV Prezentacje Artystyczne Widziad³o). Samodzielne Ko³o Terenowe nr 177 Spo³ecznego Towarzystwa Owiatowego otrzyma³o dotacjê na zadanie pt.:
Kulturalny Przewodnik po Warmii i Mazurach.
(V4608)

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
Hurtownia w Olecku, ul. Wojska Polskiego 16
Tel. (087) 520-22-33

Promocja bojlerów
GALMET
 do 15% rabatu

(V10604)

(V16301)

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

(V16901)

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

(V4308)

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

$

Staraniem Urzêdu Miejskiego w Olecku
ukaza³y siê kartki pocztowe promuj¹ce
Przystanek Olecko.
Autorem rysunków zamieszczonych na
pocztówkach jest nasz rysownik Marek
Pacyñski.
Dzi przedstawiamy reprodukcje ca³ej wydanej serii.

POMYS£OWA PROMOCJA PRZYSTANKU OLECKO
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Wyprawa do Ameryki
rodkowej 2006 (1)
Dominikana i Haiti

Andrzej Malinowski

Najpierw do Niemiec

Doæ d³ugo zastanawia³em siê dok¹d pojechaæ w lipcu. Wczeniej skontaktowa³em siê z Micha³em, 29-letnim prawnikiem z Warszawy, zapalonym podró¿nikiem, z którym mia³em siê udaæ na moj¹
kolejn¹ wyprawê. Co dwa dni zmienialimy decyzjê. Najpierw by³ Oman i Jemen, póniej Etiopia, Meksyk i po kolejnych przemyleniach klamka definitywnie
zapad³a: Ameryka rodkowa  Dominikana i Haiti. Zaplanowalimy objechanie wyspy dooko³a, na której znajduj¹
siê te dwa pañstwa. Co prawda w czerwcu
by³em w Ameryce Po³udniowej i powrót
w tamte strony po tak krótkim pobycie
w domu by³ nie do koñca trafiony. Ale
có¿ siê nie robi, by realizowaæ swoje
pasje
Micha³a pozna³em w 2004 roku w
Malezji, czekaj¹c na prom do Indonezji
na wyspê Sumatra. Póniej spotkalimy
siê jeszcze raz na Sumatrze i po miesi¹cu na Bali. On wtedy podró¿owa³ sam,
a ja z Jackiem, Gra¿yn¹ i Jadzi¹. Wymienilimy siê adresami i po 2 latach wspólnie
obralimy kurs w³anie na Amerykê. Czêsto
siê tak zdarza, ¿e ludzie poznani w trasie
póniej siê spotykaj¹ i razem podró¿uj¹.
Jestem klasycznym przyk³adem takich
znajomoci.
W Warszawie kupilimy bilety (w
zasadzie voucher, który póniej w Niemczech wymienimy na bilet) w firmie TUI
po 2300 z³ na osobê. Tañszych nie by³o,
bo kupowalimy je w sezonie. Wylot
mielimy z Berlina, wiêc musielimy tam
dojechaæ na w³asn¹ rêkê. 7 lipca spotkalimy siê w stolicy na dworcu centralnym i poci¹giem Intercity wyruszylimy do Niemiec (bilet 39 euro). Poci¹g
jecha³ doæ szybko, ale nie takiej prêdkoci i komfortu siê spodziewa³em  za
takie pieni¹dze! Micha³ zaczyta³ siê w
polskiej prasie, a ja wpatrywa³em siê w
mijane za oknem krajobrazy. W Rzepinie wsiedli polscy i niemieccy pogranicznicy i bardzo sprawnie kontrolowali paszporty.
Kiedy przyjechalimy do obskurnego i brudnego Berlina (nic siê praktycznie
nie zmieni³o od ostatniego mojego pobytu w stolicy Niemiec, w czêci wschodniej oczywicie) na dworzec Ostbahnhof, z nieba lun¹³ deszcz. Musielimy go
przeczekaæ. Na dworcu mnóstwo m³odych

ludzi (w sobotê mecz Niemcy - Portugalia, wiêc st¹d taka frekwencja), wiêkszoæ
pijanych. Nie mielimy konkretnie zaplanowanego noclegu, wiêc w dworcowej
ksiêgarni kupilimy plan Berlina i dziêki
niemu dotarlimy, na piechotê  10 minut od dworca  do hostelu (schroniska) Pegasus przy ulicy Komuny Paryskiej 35 (Pariser Kommune str.; hotel
@pegasushostel.de) w dzielnicy Friedrichshain. Samolot do Punta Cana na Dominikanie mamy jutro o godz. 9.00 z lotniska Schönefeld. W hostelu na szczêcie by³y wolne miejsca, ale cena zbi³a
nas z nóg  25 euro na osobê i to za
³ó¿ko w pokoju 8-osobowym, koedukacyjnym, bo mieszka³y w nim dwie dziewczyny  jedna z USA, druga z Japonii,
Irlandczyk, Amerykanin i Niemcy. Koszmar wszyscy podchmieleni. W cenê
noclegu wliczona by³a pociel (4 euro).
Nasz hostel jest brzydki, niedoinwestowany. Okna ledwo siê zamykaj¹, drzwi
byle jakie, ciany brudne, czyli niemiecka prowincja. Nasze schronisko to budynek z 1903 roku po by³ej szkole i internacie dla ¿ydowskich dziewcz¹t. Wyk¹palimy siê (s¹ prysznice) i poszlimy
na d³ugi spacer. Socjalistyczne budow-

Na zdjêciu: autor.
nictwo, blokowiska, dziury w jezdni i na
chodnikach, na których co kilkadziesi¹t
metrów le¿¹ narkomani i m³odzie¿ z jakiego od³amu kulturowego obwieszana sznurami, ³añcuchami i pijana. ciany budynków w graffiti. W ulicznych
kafejkach sporo Niemców i muzu³manów.
Na rzece Szprewa ogl¹dalimy skoki na
bangie. W drodze powrotnej zapoznalimy siê z rozk³adem stacji metra, by jutro z rana siê nie denerwowaæ. Poszlimy spaæ o godz. 23 nie maj¹c pewnoci czy wstaniemy o godzinie 5 (nie mamy
budzika) i nie spónimy siê na samolot.
C.d.n.

Hispaniolamap - na wyspie Haiti znajduj¹ siê dwa pañstwa:
Dominikana i Haiti
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Klub Sportowy Karate
Kyokushin Olecko
Drodzy Czytelnicy, dzisiejszy artyku³ napisalimy przede
wszystkim na wasze ¿yczenie. Byæ mo¿e macie trochê nam za
z³e, ¿e nie informujemy was o naszych sukcesach, dzia³aniach,
czy te¿ planach na przysz³oæ. Na wstêpie chcemy wiêc przekazaæ, ¿e Klub Sportowy Karate Kyokushin z siedzib¹ w GOLIACIE ma siê bardzo dobrze i ci¹gle siê rozwija. Potwierdzeniem tego s¹ medale zdobyte w full-kontakcie doros³ych na
zawodach wojewódzkich w Bartoszycach 3 marca b.r.: Marcin
Rowiñski  srebro, £ukasz Rowiñski  srebro, Tomasz Topolski  br¹z.
To wielka radoæ, gdy zawodnicy przywo¿¹ medale z turnieju, jednak nie jest to najwa¿niejsze, ani nie stanowi priorytetowego celu naszych poczynañ. Dla nas najwa¿niejszy jest
cz³owiek  ka¿dy z osobna oraz jego rozwój duchowy, emocjonalny, intelektualny i fizyczny. Poprzez ciê¿kie treningi staramy siê odszukaæ w sobie harmoniê, si³ê i spokój. Nieustannie walczymy z w³asnymi s³abociami, ograniczeniami, lêkami.
D¹¿ymy do tego, by w ka¿dej sytuacji nasz¹ najpotê¿niejsz¹
broni¹ by³y: pokora, szacunek i dobroæ. Staramy siê nie ulegaæ komercji oraz chêci ³atwego i szybkiego zysku, mimo, i¿
taka sytuacja panuje dzisiaj wród wiêkszoci klubów sztuk
walki w naszym kraju I na tym w³anie chcielibymy siê
skupiæ w tym artykule. Chcemy, by w naszym miecie panowa³ spokój i bezpieczeñstwo, by mo¿na by³o bez obaw wyjæ
na ulicê bez wzglêdu na porê dnia czy nocy.
Sztuka karate to nie dyscyplina sportowa, któr¹ mo¿e uprawiaæ
ka¿dy. Karate jest dla ludzi odpowiedzialnych, m¹drych, szlachetnych. Techniki karate doprowadzone do perfekcji mog¹
staæ siê potê¿n¹ broni¹ przeciwko drugiemu, dlatego te¿ nie
powinny byæ w posiadaniu nieodpowiedzialnych osób. Proszê zauwa¿yæ, jakie mamy wspó³czenie tendencje w szko³ach
sztuk walki: pogoñ za wynikami, zdobywanie jak najwiêkszej
iloci medali, pucharów, d¹¿enie do s³awy, popularnoci, pieniêdzy, reklama klubu. Nasuwa siê pytanie: gdzie w tym wszystkim
jest miejsce na prawdziwe wartoci, wznios³e idee, g³êbok¹
filozofiê? Do szkó³ sztuk walki wkrad³a siê komercja, a jej ofiarami staj¹ siê najczêciej dzieci, poniewa¿ to w³anie nimi naj³atwiej
manipulowaæ. Rodzice, zadowoleni, ¿e ich pociechy znalaz³y
interesuj¹ce je zajêcie, najczêciej s¹ niewiadomi tego, czego
uczone s¹ ich dzieci.
Treningi wród najm³odszych adeptów powinny byæ nastawione na æwiczenia ogólnorozwojowe z elementami samoobrony oraz na naukê dobrego wychowania i szacunku wobec innych. W tym czasie dzieci powinny poznaæ IDEÊ uprawiania karate. Rzeczywistoæ ukazuje jednak zupe³nie co innego. Najm³odsi, ze wzglêdu na ich procentowo du¿y udzia³
w klubach, s¹ czêsto wykorzystywani do reklamy i utrzymywania finansowego danego orodka, czy te¿ instruktora. Niejednokrotnie stanowi¹ te¿ kartê przetargow¹ przy ró¿nego
rodzaju dofinansowaniach. Dzieci, startuj¹c w zawodach, np.
kata (walka bez przeciwnika), póniej w lekkim kontakcie, ucz¹
siê ataku. Oczywicie nie znaczy to, ¿e nie powinny w ogóle
startowaæ. Chcemy jedynie uwiadomiæ zainteresowanym, ¿e
najm³odsi nie mog¹ pe³niæ funkcji strategicznej danego klubu
czy te¿ stanowiæ formy jego reklamy. Udzia³ w zawodach powinien byæ dla nich skromnym dodatkiem, maj¹cym wspomóc, urozmaiciæ proces rozwoju.
Ci¹g dalszy za tydzieñ

RAPORT

C.d. ze s. 1.

Bezpieczeñstwo w szko³ach
gminy Olecko

(materia³ Komisji Owiaty
na sesjê RM w Olecku - luty 2007)
Problem przemocy w szkole jest tak stary jak stara jest szko³a,
z t¹ ró¿nic¹, ¿e ci¹gle zmieniaj¹ siê jej uwarunkowania i formy.
W³anie ta zmiennoæ jest bardzo trudna do przewidzenia, uniemo¿liwia wypracowanie uniwersalnych metod zapobiegania brutalnoci i zwalczania jej w spo³ecznoci szkolnej.
Dokument powy¿szy zosta³ napisany na podstawie wyników ankiet skierowanych do dyrektorów szkó³, informacji dyrektorów szkó³ i organu prowadz¹cego szko³y. W dokumencie
tym odniesiono siê wy³¹cznie do bezpieczeñstwa uczniów. Komisja
nie otrzyma³a informacji na temat bezpieczeñstwa pracy nauczycieli i tym problemem siê nie zajmowa³a.
1. Czynniki sprzyjaj¹ce zagro¿eniom bezpieczeñstwa uczniów
w szkole:
- umiejscowienie szko³y przy traktach komunikacyjnych (SP nr
l i SP nr 3 w Olecku, Gimnazjum nr 2 w Olecku oraz SP w
G¹skach),
- zbyt niskie ogrodzenia posesji szkolnej (SP nr l i Gimnazjum
nr 2 w Olecku),
- warunki architektoniczne budynku (SP nr 3 i Gimn. nr 2 w
Olecku oraz SP w G¹skach),
- zagêszczenie w szko³ach (np. w czasie przerwy miêdzylekcyjnej na jednego ucznia w Gimnazjum nr 2 w Olecku przypada
rednio 1,08 m2, a w Zespole Szkó³ w Olecku 2,75 m2' oddzia³y klas szkó³ miejskich licz¹ rednio 25 uczniów, a szkó³ wiejskich  ok. 15),
- zbyt du¿a iloæ uczniów przeroniêtych w oddzia³ach (14%
w klasach I w Gimnazjum nr 2 w Olecku i co 3 uczeñ w kl. VI
- IIG w Zespole Szkó³ w Judzikach),
- zbyt du¿a iloæ obni¿onych ocen zachowania uczniów pocz¹wszy od klasy IV (14% w SP nr l, 15% w SP nr 3 i 18% w
Gimnazjum nr 2 w Olecku oraz 27% w Zespole Szkó³ w Judzikach),
- dostêp do szko³y osób trzecich  praktycznie w szko³ach nie
wystêpuje,
- rodowisko rodzinne (rodziny patologiczne), rówienicze (nieformalne grupy uczniowskie) i szkolne (szko³y wiejskie i miejskie,
podstawowe i gimnazja),
- organizacja nauczycielskich dy¿urów miêdzylekcyjnych dostosowanych do potrzeb szko³y,
- atmosfera i klimat pracy w szkole.
2. Zdarzenia zg³oszone do organów cigania w 2006 roku:
- kradzie¿e telefonów komórkowych  6 przypadków (2 w Gimnazjum nr 2, 2 w SP nr 4, l w SP nr l w Olecku i l w ZS w
Judzikach),
- znêcanie siê nad kolegami przewa¿nie tej samej klasy - 6 przypadków (3 w Gimnazjum nr 2 w Olecku i 3 w Gimnazjum w
Kijewie),
- pobicie kolegi lub kole¿anki tej samej klasy - 3 przypadki (2 w
Gim. nr 2 i l w SP nr l),
- wandalizm  l przypadek w ZS w Judzikach,
- nie odnotowano postêpowañ w SP nr 3, SP w G¹skach i w ZS
w Babkach Oleckich. Ogó³em w 2006r. Powiatowa Komenda
Policji w Olecku prowadzi³a 64 postêpowania z udzia³em nieletnich, w tym 16 na terenie szkó³ miasta i gminy Olecko, z
czego 4 w szko³ach podstawowych i 12 w gimnazjach.
3. Wezwania interwencyjne Policji do szkó³ w pierwszym okresie roku szkolnego 2006/2007:
- 8 w klasach IV-VI w szko³ach miejskich,
- 9 w klasach gimnazjalnych,
- nie odnotowano w SP nr 3 w Olecku, w szko³ach podstawowych i zespo³ach szkó³ na wsi.
4. Zagro¿enia zidentyfikowane w szkole przez nauczycieli i
dyrekcjê.
C.d. na s. 19.
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15 marca Zak³ady Prawda goci³y Ingvara Kamprada
szefa koncernu Ikea, jednego z najbogatszych ludzi wiata.

Szansa na rozwój

Chcia³bym aby, drogi Ingvarze, czu³
siê w Olecku, jak to siê po polsku mówi,
jak u siebie w domu. Powitajmy proszê
Pañstwa cz³owieka, który odmieni³ i
wyznaczy³ nowe horyzonty wiata mebli  przywita³ na oficjalnym spotkaniu
szefa Ikei Prezes Roman Prawda  Jestem optymist¹ i g³êboko wie¿ê, ¿e dalsze sukcesy s¹ przed nami. Mamy bardzo m¹drych i ró¿norodnych nie tylko
pracowników, ale miliony klientów. Ten
zak³ad powsta³ zaledwie w ci¹gu kilkunastu lat. Dzisiaj jest znacz¹cym producentem i dostawc¹ mebli dla Ikea.
Ingvar Kamprad wraz czo³owymi
menad¿erami koncernu przybyli do Olecka
by podpisaæ nowy kontrakt. Pozwoli on
oleckiej firmie podwoiæ produkcjê. W

Ingvar Kamprad przemawia podczas
spotkania z pracownikami i goæmi

Fot. Waldemar Wróblewski
ska, Haken Eriksson, Ulf Johansson,
Michal Silhacek, Tomasz Pawlak, Iwona Sobolewska, Martin Hanson.
Podczas spotkania przedstawiciel
Lasów Pañstwowych wrêczy³ Ingvaro-

Ingvar Kamprad wita siê ze Starost¹
Stanis³awem Ramotowskim, Burmistrzem
Wac³awem Olszewskim i Marsza³kiem
Woj. Warm.-Maz. Jaros³awem S³om¹.
wi Kampradowi pami¹tkowy Kordelas.
Uhonorowa³ w ten sposób wieloletni¹
wspó³pracê tej firmy z polskim lenictwem. Tradycja ta istnieje ju¿ od ponad
stu lat. Broñ tê  jednoczenie paradn¹
i obronn¹  przyznaje siê za szczególne
zas³ugi dla lenictwa polskiego.
Po wrêczeniu Kordelasu g³os zabra³ Ingvar Kamprad. Powiedzia³, miêdzy innymi, ¿e jest zaszczycony przyznaniem tego wyró¿nienia. Powiedzia³ te¿
o tym, ¿e jego wspó³praca z Polskimi
Lasami Pañstwowymi siêga pocz¹tku lat
60. XX wieku. Mo¿emy siê tylko od Was

chwili obecnej tereny przeznaczone pod
rozbudowê fabryki przy ul. Go³dapskiej
to kilkanacie hektarów. Stan¹ tam nowe
hale, w których produkcja bêdzie bardzo zaawansowana technologicznie.
Miêdzy innymi olecka fabryka bêdzie
produkowaæ wielowarstwow¹ p³ytê meblow¹, w której rodkow¹ warstwê bêdzie stanowi³o drewno w chwili obecnej
stosowane jedynie na opa³ lub  po rozdrobnieniu  do produkcji p³yty wiórowej.
Na uroczyst¹ prezentacjê kierunków
rozwoju Zak³adów Produkcyjnych Prawda przybyli wraz z prezesem koncernu
Ikea Ingvarem Kampradem: Thomas
Czernin-Morzin, Goran Bjornsson, Marian Grabiñski, Ma³gorzata Korytkow-

Rozmowy podczas zwiedzania zak³adu.
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Wspólne zdjêcie Gocia
z pracownikami zak³adu.
Fot. Waldemar Wróblewski
uczyæ tego jak traktujecie swoje lasy.
Na ca³ym wiecie lasy znikaj¹, a w Polsce ich przybywa. Polscy lenicy umieli
przewidzieæ koniunkturê i zajêli siê lasami tak jak nale¿y i w odpowiednim czasie. Teraz zbieracie owoce tego zaanga¿owania. Jestem wiêc dumny za te wyró¿nenie i chcia³bym w swoim i w imieniu swoich pracowników za nie podziêkowaæ.
W uroczystoci wziêli równie¿ udzia³:
Stanis³aw ¯elichowski (by³y minister
ochrony rodowiska), Jaros³aw S³oma
(Marsza³ek Sejmiku Województwa Warminsko-Mazurskiego), Edward Adamczyk
(Przewodnicz¹cy Rady Sejmiku), Stanis³aw Ramotowski (Starosta Olecki),
Wac³aw Olszewski (Burmistrz Olecka),
Czes³aw Krasowski (kierownik powiatowego wydzia³u geodezji), Bo¿ena Cebulska (dyrektor Funduszu Rozwoju

Ingvar Kamprad rozmawia z Romanem Prawd¹. Przys³uchuje siê
Stanis³aw ¯elichowski  by³y minister ochrony rodowiska.

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Zarz¹d Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o. w Olecku
og³asza przetarg na sprzeda¿:
1. Kot³owni olejowej po³o¿onej w Olecku
przy ul. Nocznickiego 20 o pow. u¿ytkowej 127,7 m2 wraz z udzia³em w
gruncie, oraz sieciami i pozosta³ymi
urz¹dzeniami za cenê wywo³awcz¹ netto
163.200,00 z³.
2. Kot³owni olejowej po³o¿onej w Olecku
przy ul. Kolejowej 31 o pow. u¿ytkowej 76,8 m2 wraz z udzia³em w gruncie, oraz sieciami i pozosta³ymi urz¹dzeniami za cenê wywo³awcz¹ netto
422.700,00 z³.

Regionalnego w Olsztynie), Alfred Szklarski (nadleniczy, by³y dyrektor RDLP
w Olsztynie), Zbigniew Godlewski (by³y
dyrektor RDLP w Bia³ymstoku), Stanis³aw Szawiec (by³y z-ca dyrektora RDLP
w Bia³ymstoku), Edward Chmura (Nadleniczy Nadlenictwa Olecko), Tomasz
Liwak (Nadleniczy Nadlenictwa Czerwony Dwór), Marek M¹drzak (Nadleniczy Nadlenictwa E³k), Miros³aw Sztabiñski (Nadleniczy Nadlenictwa Gi¿ycko), Kazimierz Antonowski (Nadleniczy Nadlenictwa Czarna Bia³ostocka),
Wies³aw Oródka (dyrektor BZ WBK
S.A. o/Suwa³ki), Piotr Rant (w³aciciel
firmy geodezyjnej w Go³dapi) oraz Miros³aw Raczy³o (w³aciciel firmy budowlanej
w Olecku).
Spotkanie zakoñczy³a uroczysta kolacja wydana na czeæ goci w Dworku
Mazurskim.

(K6701)

Olecko, 16.03.2007 r.

3. Pomieszczenia po kot³owni po³o¿onego w Olecku przy ul. Kolejowej 34a
o pow. u¿ytkowej 47 m2 wraz z udzia³em w gruncie za cenê wywo³awcz¹
netto 15.800,00 z³.
4. Kot³owni olejowej po³o¿onej w Olecku przy ul. 11-go Listopada 24 o pow.
u¿ytkowej 58,9 m2 wraz z udzia³em w
gruncie i urz¹dzeniami za cenê wywo³awcz¹ netto 38.400,00 z³.
5. Kot³owni olejowej po³o¿onej w Olecku przy ul. 11-go Listopada 24b o pow.
u¿ytkowej 17,8 m2 wraz z udzia³em w
gruncie i urz¹dzeniami za cenê wywo³awcz¹ netto 28.150,00 z³.

Do ceny netto zostanie doliczony
nale¿ny podatek VAT.
Wszelkie koszty zwi¹zane z nabyciem w/w kot³owni ponosi kupuj¹cy.
Pisemne oferty nale¿y sk³adaæ w
siedzibie PEC Spó³ka z o.o. w Olecku,
ul. Sk³adowa 7.
Bie¿¹cych informacji mo¿na uzyskaæ
pod nr telefonu 087 520 26 61.
Termin sk³adania ofert mija 06.04.2007r.
o godz. 10 00.
Otwarcie ofert nast¹pi dnia
06.04.2007r. o godz. 1200.
Zarz¹d PEC w Olecku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo prowadzenia rokowañ z oferentami, swobodnego wyboru ofert i uniewa¿nienia przetargu bez
podania przyczyn.
Prezes Zarz¹du
Grzegorz Makarewicz
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Listy do redakcji
Sk³adam wniosek o usuniêcie tablicy, aktualnie wisz¹cej, zawieraj¹cej napis (A):
W TYM MIEJSCU DN. 16.II 1946 R.
POLEG£ Z R¥K BANDYTÓW
FUNKCJONARIUSZ MO
JAN DUTKOWSKI
UR.22.V.1924R
WIÊTAJNO 1962
z kamienia pami¹tkowego znajduj¹cego
siê w centralnym punkcie wiêtajna, w
pobli¿u przystanku PKS, naprzeciw plebanii.
Zdjêt¹ tablicê proponujê umieciæ w
innym stosownym miejscu muzealnym.
Z powy¿szym wnioskiem zwraca³em siê
kilkakrotnie na forum Rady Gminy wiêtajno w poprzednich kadencjach. Niestety, bezskutecznie.
Uzasadnienie wniosku.
Ten pomnik jest przyk³adem zafa³szowania historii. Fa³sz jest tym bardziej
niebezpieczny, bo dzieci i m³odzie¿ traktuj¹ treæ zapisan¹ na tablicy pami¹tkowej pomnika, jak i opisy pomnika w ró¿nych opracowaniach, jako prawdê. A tak
nie jest! Zdjêcie pomnika, z oryginaln¹
tablic¹ pami¹tkow¹, znajduje siê, w zbiorowej pracy ksi¹¿kowej pt. OLECKO Z
dziejów miasta i powiatu wydanej przez
POJEZIERZE.OLSZTYN 1974, na str.205.
Podpis pod zdjêciem objania nam, ¿e
jest to Kamieñ nagrobkowy Jana Dutkowskiego w wiêtajnie. Jeli kamieñ
nagrobkowy, to znaczy, ¿e postawiony
jest na grobie Jana Dutkowskiego. W
tym miejscu jednak nie jest pochowany
poleg³y milicjant. Posadowiony kamieñ
mo¿e byæ uwa¿any tylko za kamieñ pami¹tkowy (patrz: pojêcie kamieñ w
S³owniku Jêzyka Polskiego PWN).
Fa³szem tak¿e jest w aktualnej treci
tablicy pami¹tkowej to, ¿e:
1. W tym miejscu dn.l6.II.1946r. poleg³ z r¹k bandytów funkcjonariusz MO
Jan Dutkowski. Faktycznie wymieniony
milicjant straci³ ¿ycie podanego dnia, ale
nie w miejscu gdzie stoi kamieñ, tylko w
innym.
2. Jakoby tê tablicê ods³oniêto w
wiêtajnie w 1962 roku. Na tablicy aktualnie widnieje napis WIÊTAJNO 1962.
Tablicê z tym napisem [o treci podanej
pod liter¹ (A)] umieszczono na kamieniu rzeczywicie wiele lat póniej, tzn.
po roku 1962. W roku 1962 na kamieniu
by³a zamontowana p³yta o treci (B):
W TYM MIEJSCU DNIA 16.II.1946R.
POLEG£ OD KUL REAKCYJNEGO
PODZIEMIA FUNKCJONARIUSZ MO
JAN DUTKOWSKI

SYN ALEKSANDRA UR. 22.V.1924R.
W XX ROCZN. POWSTANIA PPR
MIESZKAÑCY POW. OLECKIEGO
WIÊTAJNO 1962R.
Ten napis [wzór (B)] widnieje wyranie na zdjêciu wy¿ej przywo³ywanym.
Napis Poleg³ od kul reakcyjnego podziemia zast¹piono napisem Poleg³ z r¹k
bandytów. Reakcyjne podziemie, z up³ywem czasu, nazwano bandytami. Dzisiaj wyranie widzimy, ¿e by³o to pochopne
szermowanie pojêciami. Pomys³odawcom
wspomnianego pomnika nadarzy³a siê
szczególna okazja, XX rocznica powstania
PPR, do zdyskredytowania w oczach
spo³eczeñstwa reakcyjnego podziemia.
Wynika to równie¿ z kontekstu zdaniowego na str. 204. wspomnianej wy¿ej ksi¹¿ki
OLECKO. Z dziejów miasta i powiatu:
... Tymczasem zbrojne podziemie
polityczne da³o znaæ o swym istnieniu...
W dniu 16 lutego zastrzelono w czasie
pe³nienia obowi¹zków s³u¿bowych Jana
Dutkowskiego, szeregowego posterunku wiêtajno...
G³ównym powodem wystawienia
omawianego pomnika nie by³a chêæ upamiêtnienia zastrzelonego milicjanta, ale
uczczenie i uwiecznienie XX rocznicy
powstania Polskiej Partii Robotniczej.
Dlatego by³o takie nawracanie, na obu
wersjach tablic, do zapisu WIÊTAJNO 1962. Dzisiaj, w wolnej Rzeczypospolitej, nie zachodzi potrzeba, poza encyklopedycznym stwierdzeniem faktu istnienia w przesz³oci PPR, gloryfikowania tej partii komunistycznej. Przecie¿ PPR
zosta³a utworzona 5.1.1942r. z inicjatywy Komintemu, Miêdzynarodówki III
powsta³ej w 1919r. za spraw¹ W.I. Lenina, a kierowanej przez Komitet Wykonawczy z siedzib¹ w Moskwie. W PPR
obowi¹zywa³a cis³a dyscyplina i dyspozycyjnoæ wzglêdem kierownictwa partii
bolszewickiej. PPR nie uznawa³a rz¹du
RP na emigracji a narzucony program
realizowa³a w cis³ym sojuszu z ZSRR,
przejmuj¹c w³adzê w kraju i organizuj¹c
system polityczno-spo³eczny wzorowany na modelu sowieckim, stosuj¹c terror i represje wobec przeciwników politycznych. Pe³niê
w³adzy osi¹gnê³a po
wyeliminowaniu
PSL (sfa³szowanie
wyników referendum 1946 i wyborów do sejmu 1947)
 na potwierdzenie
powy¿szego zobacz
has³a: PPR, Komintem, Miêdzynarodówka III w
najnowszych wyda-

niach encyklopedycznych.
Uwa¿am, ¿e po zapoznaniu siê z powy¿szym nie pozostaje nic innego jak
tylko realizacja mego wniosku przedstawionego we wstêpie.
Wnoszê jednoczenie o umieszczenie na kamieniu pami¹tkowym nowej tablicy o treci odpowiadaj¹cej potrzebom
patriotycznym RP. Proponujê poni¿sz¹
sentencjê, jako jedn¹ z wielu mo¿liwych:
CZEÆ I CHWA£A
POLEG£YM W OBRONIE
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WIÊTAJNO 2007
Do wiadomoci:
1. Rada Gminy wiêtajno.
2. Redakcja Tygodnika Oleckiego
Józef Skrocki
Prezes Oddzia³u Powiatowego
LPR w Olecku
Mazury, 16.02.2007r.
Krótki komentarz redaktora:
Próba usuniêcia tablicy przy pomocy niby prawd jest przewrotna. Niby
prawd¹ jest bowiem, ¿e funkcjonariusz
milicji poleg³ w innym miejscu. Poleg³
bardziej w stronê mostu ³¹cz¹cego brzegi dwóch jezior. Poleg³ na rodku obecnej drogi, gdzie nawet w³adza komunistyczna i w³adza dzisiejsza nie odwa¿y
siê postawiæ pomnika, chyba, ¿e z gumy.
Co do faktów. Milicjant ten zosta³
zastrzelony, bo usi³owa³ zapobiec kradzie¿y, szabrownictwu. Wyszed³ na drogê
i za¿¹da³ zatrzymania furmanki, która¹ wieziono skradzione we wsi poniemieckie
dobro. Bandyci bez namys³u wyci¹gnêli
broñ.
Milicjant ten poleg³ broni¹c w³asnoci pañstwowej albo prywatnej i jest raczej
wzorem do naladowania. Tablica upamiêtniaj¹ca tê mieræ nie fa³szuje niczego. Stoi w miejscu godnym i mówi o godnej
i bohaterskiej postawie jak¹ wielu obecnym policjantom i wojskowym bym ¿yczy³.
A teraz proszê abycie Pañstwo os¹dzili kto z nas ma racjê: Pan Skrocki czy
ja, ni¿ej podpisany
Bogus³aw M. Borawski

!
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Listy
ze Shrewsbury

Grzegorz Leoñczuk

Otrzymalimy dwie prace z ¯on¹, po
4 godziny, do tego ja jeszcze cos znajdê, po zrobieniu kursu nauczycielskiego w szkole, jeli mi wyjdzie i bêdzie w
porz¹dku. Gosia bêdzie mia³a z drug¹á
prac¹, dwuipó³godzinn¹ z rana, jak¹ jej
przekazujê jutro, oko³o 640 funtów miesiêcznie.
Dobrze, ¿e mamy adres zameldowania, bo okazuje siê  i niech to maj¹ na
uwadze wszyscy, co do Anglii pojad¹ 
¿e nie dostanie siê pracy  o ile moja
praktyka dowodzi  jeli nie jest siê gdzie
zameldowanym. Prosz¹ o przyniesienie
do umowy o pracê, jak¹ siê podpisuje,
dwóch dowodów miejsca zamieszkania.
Mog¹ to byæ: list do Was z banku angielskiego lub, co dobre, rachunki za

mieszkanie, pr¹d itp.
Jak wiêc rozwi¹zaæ sprawê, jeli jedzie siê nie maj¹c pracy i dopiero na
miejscu jej szuka? Podajéê sposób, jaki
zastosowalimy z agencj¹ pracy w przypadku szwagra. Oto ja, jako wówczas
wynajmuj¹cy dom i zameldowany w Anglii
jako dzier¿awca tego¿, podpisa³em owiadczenie, ¿e taki to a taki zamieszkuje wraz
ze mn¹ tu i tu, i ¿e mieszkaæ bêdzie pod
tym adresem w mo¿liwej do przewidzenia przysz³oci.
Wiêc  uwaga. Jeli kto jedzie jako
opiekun osób starszych do domów opieki,
jak ja w 2005 roku, to zapewne firma zatrudniaj¹ca zaoferuje od razu pokój, za
który op³ata, przypuszczam - co oko³o
270 £ - odci¹gana bêdzie automatycz-

Zatrudnienie osób niepe³nosprawnych w jednostkach
samorz¹du terytorialnego

samorz¹d powiatowy, wystêpuj¹cy do
PFRON z wnioskiem w sprawie wyposa¿enia nowych miejsc pracy dla osób
niepe³nosprawnych w:
- urzêdzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy, oraz w gminnych jednostkach i zak³adach bud¿etowych,
- starostwie powiatowym, powiatowych
jednostkach organizacyjnych nieposiadaj¹cych osobowoci prawnej.
Instytucja, której wniosek przez Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych zostanie pozytywnie rozpatrzony mo¿e otrzymaæ rodki finansowe
na wyposa¿enie stanowiska pracy osoby niepe³nosprawnej, niezbêdne szkolenie
oraz zwrot wynagrodzeñ za 18 miesiêcy
pod warunkiem zatrudnienia tej osoby
przez okres 42 miesiêcy.

(L3305)

LEPIEJ HARCERZOWI
NI¯ FISKUSOWI

Twój 1% naprawdê dobrze zaprocentuje, poniewa¿:
- ZHP jest najwiêkszym stowarzyszeniem wychowawczym
w Polsce
- ZHP uczy jak byæ po¿ytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym
- ZHP zrzesza i obejmuje opiek¹ ponad 130 tys. dzieci i m³odzie¿y
- ZHP to organizacja o niemal 100-letniej tradycji
- ZHP to stra¿nik tradycyjnych wartoci
- ZHP to nowoczesny program
- ZHP to inwestycja w dzieci Twoje, Twoich bliskich i znajomych
Aby przekazaæ 1% swojego podatku organizacji po¿ytku
publicznego dokonaj odpowiedniej adnotacji w swym zeznaniu podatkowym PIT i przeka¿ deklarowana kwotê na konto:
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Olecku
nr konta 32 9339 0006 0000 0007 8911 0001 z dopiskiem dla
Hufca Olecko 1% podatku, zgodnie z art. 27 Ustawy.
Nic nie tracicie, bo wp³acon¹ kwotê Urz¹d Skarbowy zwróci.
Z harcerskim pozdrowieniem. Czuwaj! Oleccy harcerze

Szczegó³owe informacje uzyskacie
Pañstwo w Warmiñsko-Mazurskim Oddziale PFRON (tel. 089 534-91-51 w. 118),
procedury realizacji programu oraz druki wniosków dostêpne s¹ na stronie
www.pfron.org.pl
Halina E. Kasicka
Harmonogram organizowanych
akcji poboru krwi
W roku bie¿¹cym w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32
odbywaæ siê bêd¹ akcje poboru krwi
od honorowych dawców w poni¿szych
terminach od godz. 815:
- 5 kwietnia
- 10 maja
- 5 lipca 2007r.
- 2 sierpnia 2007r.
- 6 wrzenia 2007r. - 4 padzier.2007r.
- 8 listopada 2007r. - 6 grudnia 2007r.

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

Janusz ¯ero  w³aciciel
19-400 Olecko, ul. Gdañska 17
tel./fax (0-87) 520 40 88 (ca³¹ dobê),
tel. kom. O 602 793 432
Filie: Kowale Oleckie  tel. (087) 523-84-36;
Raczki  tel. (087) 56-85-920

Firma powsta³a 1.03.1991 roku i s³u¿y Pañstwu ju¿ 15
lat. Daje gwarancjê, ¿e pogrzeb najbardziej uroczysty, czy
najskromniejszy bêdzie za³atwiony taktownie i sumiennie za
cenê uzgodnion¹ z mo¿liwociami zleceniodawców.
- KOMPLEKSOWA OBS£UGA
UROCZYSTOCI POGRZEBOWYCH
- TRUMNY, WIEÑCE, WI¥ZANKI
- TRANSPORT KRAJOWY
I ZAGRANICZNY
- ZA£ATWIANIE WSZELKICH
FORMALNOCI
- POGRZEBY BEZGOTÓWKOWE
- EKSHUMACJE, KREMACJE
- GROBOWCE BETONOWE

(V16401)

Do 31 marca 2007r. mo¿na sk³adaæ wnioski do Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych i ubiegaæ siê o dofinansowanie w
ramach programu pn. Osoby Niepe³nosprawne w s³u¿bie publicznej. Celem
programu jest aktywizacja zawodowa osób
niepe³nosprawnych bezrobotnych lub
poszukuj¹cych pracy.
Program skierowany jest do instytucji centralnych i jednostek samorz¹du
terytorialnego.
W myl procedur programu pod pojêciem jednostki samorz¹du terytorialnego
nale¿y rozumieæ m.in. samorz¹d gminny,

nie z poborów.
Jeli nie  liczcie na znajomych, u
których siê zatrzymacie. Chyba, ¿e gdzie
to robi¹ inaczej.
Pisa³em, ¿e z prac¹ nie jest naj³atwiej,
pisz¹c po paru dniach poszukiwañ nowego zajêcia, jakiego potrzebowa³em po
powrocie od Sathya Sai z Indii. Teraz,
po paru dalszych dniach, zmieni³em zdanie.
Da siê, Bóg jest wielki. I nie wyst¹pilimy o zasi³ki. Zasi³ki to wstyd dla mê¿czyzny, jeli ma on mo¿liwoci pracy.
Nie dotyczy to sytuacji, gdy nie ma ¿adnego wyjcia, rzecz jasna i serdecznie
ciskam tych w po³o¿eniu zda³oby siê
bez wyjcia. Ale  jak powiedzia³em 
Bóg jest wielki. Zapalcie wieczkê w domu,
niech On Pañstwa dostrze¿e.
Obymy w Polsce dopracowali siê
podobnych, normalnych sytuacji, jak tu.
Na rynku pracy.
B¹dcie silni. To pociecha na dobre
i z³e dni. Byæ silnym. I cieszyæ siê rodzin¹, jeli j¹ siê ma.

"
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US£UGI
* 30000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia.
Tel. (087) 520-20-55
V7607

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

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

BIURO RACHUNKOWE

(V10504)

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
K6201
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L4203
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V15302
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L2406
Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10
Tel. (087) 520-36-55, (087) 520-44-98, kom. 0-600-273-713

* Biuro Turystyczne DUDI-BUS, tel. 0-604-147-585, 0-87615-00-04
L2905
* BUDOWLANE, ocieplenia budynków, stany surowe, posadzki; tel. 0-501-789-634
K7001
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00 K5802
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79912
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
K2108
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V5907
* Dembus, us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V3509
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.

V9705

FUH KRET Wies³aw Morusiewicz

(K14702)

(V3109)

Wywóz odpadów komunalnych, sprzeda¿ i dzier¿awa pojemników 110 i 140 litrowych. Tel. 0-509-805-008; (087) 523 04 12;
Stacja LPG, Szosa E³cka 2

k2okna@vp.pl

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury), tel. (087) 520-04-80
V2208

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

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

PIZZA NA ZAMÓWIENIE

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

Powiêkszenia zdjêæ archiwalnych czarno-bia³ych. Rodzinna fotografia technik¹ tradycyjn¹ i cyfrow¹, retusze, poprawianie ostroci itd. Negatywy, powiêkszenia.
Tel. 0-603-440-115
(L5201)

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V1610
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne

ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73
tel. (087) 520-27-89 domowych
(V2909)
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa

* Ryby, SKLEP, Kociuszki 6. Tel. 0-605-192-330

K5902

* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L4602

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

Sklep DOM

* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V9805
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V9815
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V14902
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V15102
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V9505
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L2606
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V12803
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533

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

(V16202)

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

(V1409)

Olecko, ul. Kopernika 10, tel. 0-604-571-902
Wydminy, ul. Grunwaldzka 47F, tel. 0-692-480-944

(V14203)

(V7807)

ITP.

(V8806)

antyki,

(V8906)

stylowe,

JADALNIE, SEGMENTY, WITRYNY, KOMODY
d¹b, orzech, sosna i inne

V10804

s.c. Pl. Woln oci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2607)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-520-2314
V12503
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K10904

SOLARIUM

 1 minuta 80 groszy
Czynne:
1000-2000
Plac Wolnoci 15A, tel. 0-509-994-334

STUDIO PAZNOKCI - NATALIA

(V3009)

Meble

Du¿y wybór, niskie ceny

(V9605)

ADLER

* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V10405
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L3005
* MARKOWA ODZIE¯ Trendy: Vila, Morgan, Mexx i inne,
plac Wolnoci 6D (II piêtro nad salonem lubnym) V12703
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V10704
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V1910
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
K1509

#

US£UGI C.D.
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US£UGI

OG£OSZENIA DROBNE

KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L4702
* Studio reklamy Best. Tel. (087) 520-62-57
V311
* mieszkanie dwupokojowe, tel. 0-660-466-270
K4804
* mieszkanie w Olecku, oko³o 40 m.kw., tel. 0-607-685-558 V17001
* STYLIZACJA PAZNOKCI, konkurencyjne ceny, wiosenne
PRACA
promocje, plac Wolnoci 6D, tel. 0-695-393-616
V12613
* fryzjerkê zatrudniê, tel. 0-87-520-49-61
K4904
* SUKNIE LUBNE, wypo¿yczalnia, sprzeda¿, plac Wolnoci * praca na umowê-zlecenie w firmie kosmetycznej, tel. 0-6096D, tel. 0-886-364-909
V12603
600-338
K4005
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501wie¿e ryby morskie i s³odkowodne,
720-701
L2705
wyroby z ryb
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-31-32 L4802
Sklep rybny KASIA, ul. Kolejowa 21
* zatrudniê kierowcê-sprzedawcê, tel. 0-507-077-359
L5001
Tel. (087) 520-03-00
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K4604
(sklep zoologiczny)
L1109
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K4704
*
armatura
sanitarna,
tel.
0-87-520-22-33
L3404
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3604
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldz* Tomasz £askowski, szkolenia, kosulting, konferencje,
ka, tel. 0-87-520-01-21
L5301
informatyka, notebooki - serwery - oprogramowanie,
* bojler Galmet, rabat do 15%, tel. 0-87-520-22-33
L3504
www.mtl.olecko.pl, tel. 0-600-936-589
L2805
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-12-88 L2007
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L4302
* transport, tel. 0-508-192-094
V9915
*
dom
siedlisko,
staw,
ko³o
Olecka,
tel.
)-604-514-845
K2707
* transportowe  bus, Mercedes, 2 tony, tel. 0-608-519-199 V16801
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K5203
* lady ch³odnicze, tel. 0-691-407-184
K6101
* przyczepka samochodowa lekka, jednoosiowa, hamulec
najazdowy, zarejestrowana, wymiary: 1,40x1,60x2,10. Tel. (087)
Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
523-70-75
K6901
tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
* magiel drewniany, stan dobry, tel. 0-669-183-760
K6501
CZYNNE CA£¥ DOBÊ
* sianokiszonkê, siano Z DOWOZEM, tel. 0-603-604-127 K6301
Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359
L4402
Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L4502
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
* VW Golf 3, 1,9TDI, 1994, tel. 0-502-947-611
K6801
Tel. (087) 520-26-39
WYNAJEM
Henryk Kozielski
* budynek 270 m.kw., plus plac, tel. 0-510-060-212
V15602
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
* Limuzyny Lincoln Towcar na luby i inne okazje
Realizacja  24 godziny
do wynajêcia, tel. 0-501-358-370
(V16411)
V9905

(V15202)

* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094

(V15002)

(V4009)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA

(K4404)

WYWÓZ MIECI

Tel. 0-601-094-364

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

(V2709)

* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V3309
Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
GRÜNLAND
Szkó³karzy Polskich

* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-502-264-901
K5303
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L4004
* poszukujê kawalerki do wynajêcia, tel. 0-668-198-681 K6401
* poszukujê mieszkania do wynajêcia, tel. 0-507-444-164 K6601
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L4103
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L1708

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewskip

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczêcie
www.olecko.prawojazdy.com.pl kursu

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 800-1800

29
marca

tel. 520-23-36

$
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Kalendarz imion

20 marca
Aleksandry, Eufemii, Eufenii, Eugenii,
Eulalii, Kiry, Klaudii
Aleksandra, Ambro¿ego, Anatola, Bogus³awa, Cyriaki, Herberta, Joachima, Kanimierza, Leona, Maurycego, Patrycjusza, Sebastiana, Wincentego
21 marca
Angeliki, Bernadety, Eleonory, Filomeny, Klemencji, Lubomiry, Ludomiry
Benedykta, Filemona, Filona, Hugolina,
Lubomira, Ludomira, Miko³aja

22 marca
Beaty, Bogumi³y, Bogus³awy, Jagody,
Katarzyny
Arnolda, Baldwina, Benwenuta, Bogumi³a,
Bogus³awa, Godzis³awa, Kazimierza, Oktawiana, Paw³a, Turybiusza, Wszemira
23 marca
Oktawii, Oty, Pelagii, Zbys³awy
Adriana, Eberharda, Feliksa, Józefa, Konrada, Oktawiana, Pelagiusza, Piotra, Tyberiusza, Wiktoriana, Wiktoryna, Zbis³awa, Zbys³awa

24 marca
Dzier¿ys³awy, Gabrieli, Katarzyny, Lutomiry, Seweryny
Dzierzys³awa, Gabora, Gabriela, Lutomira, Marka, Sewera, Seweryna, Szymona,
Teodora, Zier¿ys³awa
25 marca
Lucji, £ucji, Marii, Marioli, Tamary
Bolka, Cezariusza, Dyzmy, Ireneusza, Prokopa, Wawrzyñca, Wieñczys³awa
26 marca
Dory, Emanueli, Larysy, Ma³gorzaty,
Manueli, Olgi
Duszana, Dyzmy, Emanuela, Feliksa, Kasjana, Ludgera, wiêtoboja, Teodora,
Tworzymira, Tymoteusza, Wieñczys³awa

Rys. K. Kamiñski

Przys³owia
i powiedzenia

Zwyk³y atrament...

znika pod wp³ywem kwasku cytrynowego, mo¿emy te¿ namoczyæ zaplamion¹ tkaninê w mleku.

Nasz przepis

Magnetoterapia...

wychodzi z za³o¿enia, ¿e cia³o jest namagnesowane i gromadz¹ siê na nim jony
dodatnie. Nale¿y staraæ siê równowa¿yæ
je jonami ujemnymi.

Flaczki z kurczaka

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

F sprzedam

F wynajmê

F inne

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



4 szklanki roso³u
1 lub 2 szklanki pokrojonego w paski
ugotowanego miêsa kurczaka
³y¿ka mas³a lub margaryny
³y¿ka m¹ki
pó³ ³y¿eczki majeranku
pieprz wie¿o zmielony
zmielona ga³ka muszkato³owa (szczypta)
4 ³y¿ki startego ¿ó³tego sera
posiekana natka pietruszki
Ma³o rozpuszczamy w garnku, wsypujemy m¹kê. Czekamy a¿ zasma¿ka spieni siê i zbieleje. Wtedy wlewamy rosó³
i zagotowujemy.
Dodajemy rozdrobnione miêso, pieprz,
majeranek i ga³kê muszkato³ow¹. Chwilê
gotujemy.
Zupê podajemy w fili¿ankach, posypan¹
serem i natka pietruszki.

 Od dnia 20 marca s³oñce zagrzewa
nawet starca.
 Jak po Benedykcie (21.III) ciep³o, to
i w lecie bêdzie piek³o.
 Na wiêtego Benedykta (21 marca)
kaczka jaje myk.
 Niech Gabriela (24.III) marcowej s³ocie nie wierzy, tylko patrzeæ, jak grom
z nieba uderzy.
 Nie ma w marcu wody, nie ma w
kwietniu trawy.
 Jakie Zwiastowanie (25 marca), takie
Zmartwychwstanie.
 W Zwiastowanie (25.III) i robaczek,
i ¿mija z ziemi zmartwychwstanie.
 Na Zwiastowanie (25.III) na polskiej
ziemi bocian stanie
 Na Zwiastowanie (25.III) zlatuj¹ siê
bocianie. (Uwa¿ano, ¿e bociany winny
z zimowych wêdrówek wróciæ na
Zwiastowanie Matki Boskiej. Gdy tak
siê nie stawa³o by³ to z³y znak wró¿¹cy nieurodzaj w polu w danym roku).

Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................

%

(L11411/2)
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Obejrzyj-My
wystawê

Chrisa Niedenthala

Pi¹ty Olecki Przegl¹d Otwartych
Filmów OP-OF zosta³ otwarty wernisa¿em wystawy Pracuje-My znanego fotografika Chrisa Niedenthala, urodzonego w Londynie, w polskiej rodzinie.
Trafi³ na krótko do Polski w 1973r. i...
zosta³ tu do dzisiaj. Jest autorem s³ynnej fotografii z pierwszych dni stanu
wojennego w Polsce w grudniu 1981 r.,
(zdobi ok³adkê ksi¹¿ki prof. Andrzeja
Paczkowskiego pt. Wojna polsko-jaruzelska), na której uj¹³ patrol wojskowy
przy transporterze opancerzonym SKOT,
na tle billboardu reklamuj¹cego film Czas
apokalipsy, granego w warszawskim kinie
Moskwa. Zdjêcie to wielu Polakom i
cudzoziemcom do dzi kojarzy siê wprost
z puczem wojskowym, przeprowadzonym
przez gen. Jaruzelskiego w Polsce.
Ch. Niedenthal ostatnio zainteresowa³ siê wa¿nym problemem spo³ecznym,
jakim jest dla niepe³nosprawnych Polaków praca. Uczucia, jakie temu towarzysz¹, to radoæ i satysfakcja.
- Praca ta daje im mo¿liwoæ ¿ycia
we wspólnocie  mówi³ do goci wernisa¿u fotografik.
Uczestnicy wernisa¿u mogli posmakowaæ kulinarnych wyrobów przygotowanych przez oleckie Warsztaty Terapii
Zajêciowej. W organizacji tej imprezy
pomog³o Regionalnemu Orodkowi Kultury Mazury Garbate Starostwo Powiatowe i Stowarzyszenie Kulturalne Przypisani Pó³nocy.
(jod)

Wiewiórcza
cie¿ka
Magistrat wykona nowe dzia³ania
marketingowe zwi¹zane z promocj¹
Wiewiórczej cie¿ki. Wokó³ jeziora
stan¹ kosze na mieci w kszta³cie wiewiórki. Przy wszystkich drogach wjazdowych do Olecka stan¹ równie¿ reklamy propaguj¹ce korzystanie z tej
atrakcji.
Kosze na mieci bêd¹ wzorowane
na rysunkach wiewiórki wykonanych
przez rysownika Tygodnika Oleckiego Marka Pacyñskiego.

&
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K¹cik szachowy (29)
KRÓL MINIATUR - Jan Hein Donner

Jan Hein Donner (1927-1988) by³ przez
dwie dekady najsilniejszym szachist¹
Holandii, a okres jego panowania przypada³ pomiêdzy odejciem z szachów
wyczynowych pi¹tego mistrza wiata
Maxa Euwe oraz awansem do wiatowej
czo³ówki Jana Timmana. Donner uzyska³
tytu³ arcymistrza w 1959 roku, trzykrotnie by³ mistrzem Holandii, dziesiêciokrotnie
reprezentowa³ swój kraj na szachowych
olimpiadach. W 1955 roku gra³ w turnieju miêdzystrefowym w Goeteborgu; nie
odniós³ sukcesu, ale wypad³ lepiej od
naszego Bogdana liwy. Jeszcze dwukrotnie by³ bliski wyjcia ze strefy, ale
w meczach bara¿owych w 1957 roku (z
Larsenem) i 1960 roku (z Gligoricem,
Portischem i Pomarem) szczêcie mu nie
sprzyja³o.

Z d³ugiej listy wystêpów turniejowych
Donnera warto wymieniæ zwyciêstwa w
Bevervijk 1963 (przed Bronsteinem) i
Wenecji 1967 (przed ówczesnym mistrzem
wiata Petrosjanem), prócz tego wielokrotnie
zajmowa³ miejsca drugie i trzecie.
Leksykony szachowe charakteryzuj¹ Donnera jako gracza stylu aktywnopozycyjnego, dobrze czuj¹cego siê w
taktycznych powik³aniach. ród³a pisane
przemilczaj¹ natomiast pewien ciekawy
fakt: w niezbyt licznym (w latach 60. i
70.) gronie zawodników z tytu³em arcymistrza Donner by³ rekordzist¹ pod wzglêdem partii przegranych w miniaturze!
Holender mia³ szeroki repertuar debiutowy, ale nigdy nie uchodzi³ za znawcê
teorii. Po 1.e2-e4 gra³ wszystkie debiuty
pó³otwarte i potrafi³ przegraæ b³yskawicznie
w ka¿dym z nich:
Najdorf - Donner, Amsterdam 1950

1.Sf3 Sf6 2.d4 d5 3.e3 e6 4.Gd3 Sbd7
5.b3 Gb4+ 6.c3 Gd6 7.c4 e5 8.c5 G:c5?
9.d:c5 e4
Dziurawa kombinacja, co Najdorf
udowadnia dwoma wtr¹conymi posuniêciami: 10.c6! b:c6 11.Sd4! 1-0
Poschauko  Donner
Helsinki 1952, Olimpiada

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sc3 d:e4 4.S:e4 Sf6
5.S:f6+ e:f6 6.c3 Gd6 7.Gd3 0-0 8.Hc2 h6
9.Ge3 Ge6 10.Se2 Hc7 11.Hd2 f5 12.h3
We8 13.g4 Gd5 14.0-0-0 G:h1 15.W:h1
Sd7 16.g:f5 Sf6 17.Wg1 Kf8 18.Kb1 Sd5?
19.W:g7! K:g7? 20.G:h6+ Kh8 21.f6
Wg8 22.Gg7+ 1-0
Dely - Donner, Budapeszt 1961

1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 c:d4 4.S:d4
a6 5.Sc3 Hc7 6.g3 b5? 7.Gg2 Gb7 8.00 d6 9.We1 Sd7 10.a4 b:a4 11.W:a4
Sgf6 12.Sd5
Ofiara lekkiej figury na d5 w podobnych pozycjach to dzi rutynowy, techniczny manewr, jak matowanie goñcem i
skoczkiem albo realizacja piona w koñcówce. 12...e:d5 (12...Hc8 13.He2 z dalszym Wa4-c4.) 13.e:d5+ Se5 14.f4 0-00 15.f:e5 d:e5 16.W:e5!!
16...Gd6 (16...H:e5? 17.Wc4+ Kd7 18.Gf4
Hh5 19.Wc7+ i 20.He1+.) 17.We3 Kb8
18.Wc3 Hd7 19.Sc6+! G:c6 20.W:a6!
(Lecz nie 20.W:c6?? H:c6! 21.dc Gc5+.)
20...G:d5 21.Wb6+ Gb7 22.H:d6+ (Eleganckie zakoñczenie.) 22...H:d6 23.W:b7+
Ka8 24.Wb4+ 1-0
Marta & Czes³aw Spisak

Redakcja

Tygodnika Oleckiego, ul.
Zielona 37
czynna : poniedzia³ek, roda,
czwartek, pi¹tek

w godzinach 12 00-1700
(we wtorek nieczynna)

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001
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Biegi
Czo³owe lokaty biegaczy na
Makroregionalnych Mistrzostwach
Polski w Biegach prze³ajowych
Od wielu ju¿ lat, gdy tylko stopnieje
nieg, na pocz¹tku marca, na trasy biegowe wchodz¹ biegacze prze³ajowi. Bywa³o, ¿e natura nie by³a ³askawa i trzeba
by³o deptaæ po niegu. Bezsprzecznym
przyk³adem anomalii pogodowych by³y
zawody ogólnopolskie, które dwa lata temu
(13 marca 2005) rozegrano w naszym miecie. Tyle sypnê³o niegu, ¿e w Warszawie mylano o odwo³aniu biegów prze³ajowych, ale dla oleckich dzia³aczy sportowych nie ma rzeczy niemo¿liwych...
Od lat nasi biegacze zajmuj¹ czo³owe
lokaty w zawodach ponadlokalnych. redniodystansowcy z Olecka w minion¹ sobotê i niedzielê brali udzia³ w Makroregionalnych Mistrzostwach polski w Otwocku. Aura by³a tradycyjnie bardzo nie³askawa dla biegaczy. Pada³ deszcz, wia³
silny wiatr, trasy by³y zlokalizowane na
piaszczystym pod³o¿u  tylko dla wytrwa³ych, typowa szko³a przetrwania...
Pomimo, ¿e wiatr w oczy, prysznic z
nieba i ¿e miêkko pod nogami, najbardziej wytrwali nie narzekali. Do nich nale¿eli te¿ zawodnicy Czarnych Olecko,

przybiegaj¹c na metê na czo³owych pozycjach, w dobrej formie.
Najlepiej zaprezentowa³ siê Piotr Witkowski, który w kategorii m³odzików w
biegu na 200 m zaj¹³ 4. miejsce. Zagapi³
siê w koñcówce biegu i zamiast medalu
odbiera³ dyplom obok podium. Jego brat
Pawe³ przybieg³ na metê na 15. pozycji.
Dobrze zaprezentowa³y siê dziewczêta. Paulina Powiata zajê³a 6. lokatê w biegu
na dystansie 3 km w kategorii juniorek
m³odszych. Takie samo miejsce zajê³a juniorka Justyna Zieliñska na dyst. 2500
m. 14. miejsce debiutantki Ma³gorzaty
Szpunar (2 km juniorów m³odszych) to
du¿y sukces na imprezie tej rangi.
Na lepsze miejsca liczyli zapewne Piotr
Grzêda, który w biegu juniorów m³odszych
na dyst. 5000 m by³ 10., Maciej Zalewski
 18. w biegu na 3 km juniorów m³odszych, któremu tu¿ po starcie ci¹gniêto but biegowy oraz Adrian Moroz, który
by³ 13. w biegu juniorów na 4 km.
W punktacji dru¿ynowej podopieczni trenera Romualda Wojnowskiego uplasowali siê na wysokiej, pi¹tej pozycji.
Wygra³ WLKS Siedlce przez AZS UW
Olsztyn. Do fina³ów Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y, która odbêdzie siê w
Stalowej Woli, z klubu Czarni awansowa³o czterech biegaczy.
Gratulujemy

Kosym okiem obiektywu

Po turnieju... Fot. Jan Mazurski

RAPORT

(c.d.)

Bezpieczeñstwo w szko³ach gminy
Olecko (materia³ Komisji Owiaty na
sesjê RM w Olecku - luty 2007)
Dyrektorzy szkó³ podstawowych i
zespo³u szkó³ w Babkach Oleckich oceniaj¹ swoje szko³y jako bezpieczne. Wskazuj¹ na sporadyczne przypadki agresji
fizycznej (popychanie, poszturchiwania,)
i czêciej wystêpuj¹c¹ agresjê s³own¹
(przezywanie). Sporadycznie zdarzaj¹ siê
bójki i wymuszenia Nie ma zagro¿enia
ze strony palenia papierosów, picia alkoholu, za¿ywania rodków odurzaj¹cych.
Podobne zdanie maj¹ nauczyciele
wskazuj¹c przerwy ródlekcyjne jako czas
i miejsce, gdzie dochodzi do agresji,
popychania, szturchania i niegronych
bójek.
Problemy wychowawcze s¹ analizowane
na bie¿¹co i rozwi¹zywane przez wychowawców przy wspó³udziale psychologa lub
pedagoga. Na lekcjach wychowawczych
prowadzone s¹ zajêcia socjoterapeutyczne jako elementy poprawiaj¹ce poziom
bezpieczeñstwa w szkole.
Szko³y maj¹ wypracowany system
dokonywania bie¿¹cej analizy trudnoci wychowawczych oraz egzekwuj¹ realizacjê obowi¹zku szkolnego. Nauczyciele w pracy wychowawczej kszta³tuj¹
u dzieci postawê tolerancji, otwartoæ
na wiat i inne zachowania spo³eczno emocjonalne. Jednak dyrektorzy szkó³
widz¹ koniecznoæ wiêkszego zaanga¿owania rodziców w sprawy szko³y, zw³aszcza
przy rozwi¹zywaniu problemów wychowawczych i ich zapobieganiu.
Dyrektorzy zespo³ów szkól i gimnazjów wskazuj¹ na zagro¿enia wystêpuj¹ce w szkole z punktu oceny zachowañ
gimnazjalisty. Nasilenie zagro¿eñ w zale¿noci od szko³y jest ró¿ne. Do najczêstszych zagro¿eñ nale¿¹: zastraszanie, wymuszanie pieniêdzy, wymiewanie, kradzie¿e, palenie papierosów, za¿ywanie narkotyków, agresja s³owna,
u¿ywanie wulgaryzmów, ra¿¹ce zaniedbywanie obowi¹zków szkolnych.
Wed³ug nauczycieli dominuj¹cymi
formami agresji s¹: popychanie, wyzywanie, wulgaryzmy, ubli¿anie oraz bójki
na terenie szko³y i poza ni¹. Psycholodzy i pedagodzy zatrudnieni w szko³ach
uwa¿aj¹, ¿e zdecydowana wiêkszoæ
uczniów stosuj¹cych przemoc w szkole,
styka siê z przemoc¹ w domu.
Ci¹g dalszy za tydzieñ
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Og³aszam oficjalne obchody zakoñczenia ubieg³ego tygodnia i inauguracjê otwarcia nastêpnego. Cieszê siê, ¿e
dokonuje siê to w tak doskona³ym i
wymienitym towarzystwie, jak Pañstwo.
Bo niewa¿ne co nas ³¹czy, ale wa¿ne,
co nas dzieli. I z tego powinnimy byæ
dumni i to podkrelaæ. Oprócz ró¿nicy
p³ci jestemy mali, duzi, szerocy i szczupli, ³ysi i ow³osieni oraz formy porednie. Wa¿ne jest to, ¿e s¹siad, któremu
k³aniamy siê bezporednio, nie jest naszym lustrzanym odbiciem. Nie ma takiego samego samochodu, takich samych
dzieci i takiej samej ¿ony. Cieszmy siê,
¿e w³anie siê ró¿nimy od siebie tak bardzo.
I tej radoci ¿yczê Pañstwu na ca³y ten tydzieñ.
W przysz³ym tygodniu
wymylimy, z czego bêdziemy siê cieszyæ nastêpnym razem.
Ale teraz moja kolej,
by Pañstwa ucieszyæ. Otó¿
zgodnie z obietnic¹ powtórnie znalaz³em siê na
stronach forum opanowanego przez najbardziej niezadowolon¹ czêæ naszego spo³eczeñstwa. Na
samym pocz¹tku poczu³em siê jak badacz jakiego stada nowego gatunku cz³ekokszta³tnych. NOBEL MUROWANY! A
przynajmniej W³adze Naszego Miasta powinny uhonorowaæ mnie
jakim medalem, pomnikiem czy usypaniem niewielkiego kopczyka. Pierwszy z
brzegu przyk³ad: Kraków i jego kopce.
Jak siê chce  to siê potrafi. Kopiec mo¿e
byæ. Otó¿, mój pocz¹tek obserwacji zacz¹³ siê zupe³nie typowo, jak w przypadku
obserwacji innych naczelnych. Zosta³em
przez m³odzie¿ obrzucony odchodami i
innymi pozosta³ociami czynnoci fizjologicznych. M³odzi siê poiskali, poklepali po ramieniu. Jedna osobniczka (bo
z du¿ym prawdopodobieñstwem, ¿e to
samica) w wyniku dzia³ania stada prawdopodobnie straci³a rêk¹ z powodu innego cz³onka grupy. Po prostu za³o¿y³a
siê o rêkê, ¿e m³ody i lekko przyg³upi
osobnik nie ponowi ataku. Ponowi³ to
kilkakrotnie po tej zapowiedzi. Ale nawet utrata koñczyny skoñczy³a siê g³askaniem i mantr¹: jestemy m¹drzy, piêkni
i m³odzi.... Po odparciu ataku stada,

przyszed³ czas na starsze osobniki.
W sumie, tak naprawdê, to miejsce
mo¿e tylko i wy³¹cznie s³u¿yæ do poprawienia sobie humoru. Jak komu jest le
 to powinien odbyæ tam podró¿ i zobaczyæ jak gorzej jest innym. Mieszkaj¹ w
miecie gdzie nic siê nie dzieje, nie widaæ ¿adnych zmian... tak w ogóle marazm. Jakie dziwne to miasto: w³adze
miasta nie daj¹ sobie rady, s¹ jakie zastraszone, nieudolne. Taka gmina... kto
tam, kogo czym zarzyna... taka gmina.
Jak na czarno-bia³ym filmie z lat 50-tych.
Tak siê zastanowi³em. Mo¿e namówiæ ich
do przeniesienia siê do Olecka? Uwa¿am, ¿e w³adze naszego miasta i naszego powiatu powinny pomóc tym poszkodowanym ludziom i sprowadziæ ich do

nas razem z rodakami z Kazachstanu. Nie
pozwólmy im, ¿yæ tam gdzie s¹. Og³aszam wielk¹ ciepê, lub jak kto woli 
zrzutkê na pomoc dla poszkodowanych
takim ¿yciem. Taki mój apel... I  jak czêsto
powtarza nasz tutejszy Marek Ga³¹zka s³owa Edwarda Stachury (Missa Pagana): Dla wszystkich starczy miejsca
Pod wielkim dachem nieba. Dla nich
te¿ starczy.
A co tam, Panie, w polityce... Chiñczyki trzymaj¹ siê mocno? Ano, w samej polityce po staremu. Mamy zadowolon¹ i niezadowolon¹ stronê spo³eczeñstwa. Jak na razie nie wzrasta liczba
osób maj¹cych to wszystko w .... Oczywicie znowu jest le. Trybuna³ Konstytucyjny wypowiedzia³ siê w sprawie deklaracji maj¹tkowych samorz¹dowców. Okaza³o siê, ¿e prawo, które tak pasowa³o
kilka lat temu i mia³o pomóc przy weryfikacji samorz¹dowców, teraz jest z³e i
niekonstytucyjne. To taki kolejny kwia-

tek: jak pasuje do danej chwili  to fajny, a jak nie pasuje  to z³y. Prawo o
deklaracjach samorz¹dowców by³o idealne i doskona³e, bo powsta³o przy wydatnym udziale PO w czasie ubieg³ej
kadencji Sejmu. Ju¿ wtedy wykazywano
w tej ustawie b³êdy, ¿e mog¹ byæ nieporozumienia i wskazywano na potencjalny konflikt z ustaw¹ najwy¿sz¹. Ale
to mia³o opieraæ siê na tzw. standardach
europejskich. Po paru latach, gdy to samo
prawo okaza³o siê szkodliwie i z³e dla
PO, wysz³o na jaw, ¿e jest ono niekonstytucyjne. Sprzecznoæ z Konstytucj¹
zosta³a podkrelona decyzj¹ Trybuna³u
Konstytucyjnego. Oczywicie przy okazji
wysz³a sprawa, ¿e szef TK po prostu
anga¿uje siê po jednej stronie konfliktu
politycznego. I nie to
jest najwa¿niejsze, ¿e
robi to cz³owiek z tytu³em profesora, po
którym nale¿a³oby siê
spodziewaæ m¹droci
i wstrzemiêliwoci w
wydawaniu w³asnych
os¹dów jeli jest siê
przedstawicielem czego, co w swoim za³o¿eniu ma byæ apolityczne, ale to, ¿e jaki
m³okos i byle minister
sprawiedliwoci o tej
powinnoci przypomina szacownemu starcowi. To jest niedopuszczalne! Skandal.
Niestety, jak ju¿ czêsto wspominam, instytucja autorytetu
w naszym kraju zosta³a mocno nadszarpniêta przez wygadywanie g³upot przez
te autorytety. Siwa broda i wiek wcale
nie musz¹ oznaczaæ m¹droci, bo inaczej stare kozy nale¿a³oby ustanowiæ autorytetami i mêdrcami. A wiek, niestety,
nie broni przed g³upot¹. G³osowa³em na
PiS m.in. dlatego, ¿e obiecywano przestrzegaæ prawa. I nawet obowi¹zuje prawo, ¿e przedstawiciele samorz¹dów w 30
dni od wybrania maj¹ pomalowaæ ty³ki
na czarno  to to robi¹ w ci¹gu 30 dni i
pokazuj¹ pomalowane na czarno poladki.
Ja rozumiem, ¿e jest prawo g³upie i z³e.
Salwy miechu powinny wzbudzaæ z tego
powodu, ¿e o tym mówi¹ ludzie, którzy
sami to prawo tworzyli i wprowadzili w
¿ycie. I to ma byæ dobra wró¿ba na potencjalne rz¹dzenie?
Ale o tym nastêpnym razem.
Dziêkujê Pañstwu za uwagê.
PAC

