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Dyplomata potrafi powiedzieæ id
do diab³a w taki sposób, ¿e w³aciwie cieszysz siê na tê wyprawê.
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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

Bogus³aw M. Borawski: - Dlaczego
powo³ano Fundacjê Rozwoju Ziemi Oleckiej?
Andrzej Wojczulewicz: - Fundacja
powsta³a w 2004 roku. By³a to inicjatywa samorz¹dów wchodz¹cych w sk³ad
powiatu gmin. Za³o¿ycielami s¹ równie¿
organizacje pozarz¹dowe oraz niektórzy
pracodawcy. Fundacja posiada fundusz
za³o¿ycielski w wysokoci 25 100 z³.
BMB: - Jaka jest struktura Fundacji?
AW: - Na czele Fundacji stoi trzy-

Cena 1,40 z³

8 kwietnia 2008 r .

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej
osobowy zarz¹d. Jest równie¿ siedmioosobowa Rada, która zbiera siê przynajmniej raz w roku lub czêciej, gdy zachodzi potrzeba. Dotyczy to zw³aszcza
podejmowania decyzji finansowych, których Zarz¹d nie mo¿e podj¹æ samodzielnie.
Zarz¹d bowiem mo¿e decydowaæ, gdy
kwota nie przekracza 100 tysiêcy z³otych
lub w przypadku nieruchomoci, gdy
kwota nie przekracza 80 tysiêcy z³otych.
Kwotami powy¿ej zajmuje siê Rada.
C.d. na s. 10.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po¿arniczej

27.03.2008 odby³y siê eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Po¿arniczej M£ODZIE¯ ZAPOBIEGA PO¯AROM. Szczegó³y na s. 4.
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Powrót do przesz³oci
czyli II Zamkowe spotkania z histori¹
Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych
Zamek serdecznie zaprasza mieszkañców Olecka i okolic na wyk³ad Pana
Paw³a Kalisza, pracownika IPN, Ob³awa augustowsko  suwalska w 1945
roku oraz wystawê UB w walce z podziemiem niepodleg³ociowym.
Wyk³ad odbêdzie siê w pi¹tek, 11
kwietnia 2008 r., o godzinie 1600 w siedzibie OSA Zamek (ZST, Plac Zamkowy 2).
Po wyk³adzie nast¹pi uroczyste podpisanie porozumienia o wspó³pracy pomiêdzy OSA Zamek a Stowarzyszeniem
Przypisani Pó³nocy.

Zaproszenie na spektakl

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

(V21601)

Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate zaprasza w dniu 13
kwietnia o godz. 17.00 do sali widowiskowej ROK MG, gdzie krakowski
Theatrum Mundi zaprezentuje spektakl
wg Karola Wojty³y Przed sklepem jubilera.
Jest to medytacja o Sakramencie
Ma³¿eñstwa, to w istocie swej przemylenia Fenomenu Mi³oci. Fenomenu Rozpaczy. Goryczy. Po drugiej stronie wszystkich naszych mi³oci, które wype³niaj¹
nam ¿ycie  jest Mi³oæ. To swego rodzaju studium filozoficzne, z którego
wynika g³êboka wiara w cz³owieka, w mi³oæ,
bêd¹c¹ dobrem dostêpnym ka¿demu z
nas. Bêd¹ca jedynym sposobem przezwyciê¿ania samotnoci.

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V16004)

PRACA

Zatrudnimy kasjerów
i informatyka-sprzedawcê

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

WIOSENNE PROMOCJE
NOWE NI¯SZE CENY NA:
- BATERIE KFA
- KABINY PRYSZNICOWE
- GRES i TERAKOTÊ
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

KRONIKA
PO¯ARNICZA



* 29 marca o 12.15 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ rozsypany na jezdnê ul. Go³dapskiej gruz.
* 29 marca o 13.12 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy przy ul. Kolejowej.
* 29 marca o 17.25 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy przy ul. Zamostowej.
* 30 marca o 13.26 jeden zastêp OSP
Borawskie gasi³ po¿ar suchej trawy w
Borawskich.
* 30 marca o 18.54 jeden zastêp OSP
G¹ski gasi³ po¿ar suchej trawy w G¹skach.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski
 31 marca o 16.09 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie gasi³ po¿ar suchej trawy
w okolicach Sokó³ek.
 31 marca o 16.18 jeden zastêp OSP Ciche gasi³ po¿ar poszycia lasu w okolicach Kowal Oleckich.
 31 marca o 19.15 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach
Mo¿nych.
 31 marca o 22.20 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach
Mo¿nych.
 1 kwietnia o 11.46 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach ul. Wiejskiej.
 1 kwietnia o 12.46 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach ul. S³owackiego.
 1 kwietnia o 19.33 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach ul. Wiejskiej.
 1 kwietnia o 20.51 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Mo¿nych.
 2 kwietnia o 8.23 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Partyzantów po¿ar mieci w mietniku kontenerowym.
 2 kwietnia o 16.27 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ naderwan¹ rynnê budynku przy ul. Go³dapskiej.
 2 kwietnia o 18.28 jeden zastêp OSP
wiêtajno zdejmowa³ kota uwiêzionego na dachu domu we Wronkach.
 3 kwietnia o 16.05 jeden zastêp JRG

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA
OLEJ
OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V18802)

od 730 do 1800

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













PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach alei Zwyciêstwa.
3 kwietnia o 19.58 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach ul. Produkcyjnej.
4 kwietnia o 10.05 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ w Gi¿ach obluzowane gniazdo bocianie mieszcz¹ce siê na
drzewie.
4 kwietnia o 16.30 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach ul. Warmiñskiej.
4 kwietnia o 20.18 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach ul. Zamostowej.
5 kwietnia o 12.10 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ zadymienie z mieszkania
przy ul. M³ynowej.
5 kwietnia o 19.35 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Kowale Oleckie
gasi³y po¿ar suchej trawy w okolicach
Rogówka.
5 kwietnia o 11.46 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie gasi³ po¿ar suchej trawy
w okolicach Sokó³ek.
5 kwietnia o 21.50 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Sedrank.
6 kwietnia o 14.05 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
6 kwietnia o 16.15 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w okolicach Zatyk skutki
kolizji drogowej.
Informacji udzieli³
sekcyjny Piotr Gabru

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:

 Pawe³ Bogucki
 Regina Ga³¹zka
 Adam Gozdecki
 Alicja Jaszczanin
 Anna £ojewska
 Micha³ zadnicki
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate, plac Wolnoci 22
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.

Pijani kierowcy
* 2 kwiatnia o 12.30 patrol policji zatrzyma³ w Wieliczkach VW Passata.
Kieruj¹cy nim czterdziestoletni Krzysztof W. mia³ we krwi 0,24 promila alkoholu.
* 3 kwietnia o 18.25 patrol policji zatrzyma³ na szosie E³ckiej Opla. Kieruj¹cy
nim trzydziestopiecioletni Marcin P. mia³
we krwi 2 promila alkoholu.
* 5 kwietnia policjanci zatrzymali w Kowalach Oleckich rowerzystê, dwudziestoczteroletniego Kamila O. Mia³ on
we krwi 2,46 promila alkoholu.
* 6 kwietnia o 17.00 policjanci zatrzymali na szosie do Wieliczek BMW kierowane przez dwudziestoszecioletniego Paw³a K. Kierowca (jak wykaza³ test)
kierowa³ pod wp³ywem rodków odurzaj¹cych.

W³amali siê
do skarbonki

3 kiwetnia trzech mê¿czyzn (dwóch
nieletnich oraz jeden doros³y) dokona³o
w³amania do skarbonki w Lewiatanie.
£upem z³odziei pad³o oko³o 200 z³otych.
Policja ujê³a sprawców w³amania.

Dy¿ury aptek
 7.04.2008r.-11.04.2008r., ul. Zielonej 35
 12.04.2008r.-20.04.2008r., pl. Wolnoci 7B
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Wojska Polskiego 18
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50% zni¿ka na
 wyprzeda¿ kolekcji
owietlenia
 wyprzeda¿ kolekcji
karniszy o 16 mm

ZAPRASZAMY!

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
wykonywania zadañ ratowniczych i
Kurs dla stra¿aków go
ganiczych w tym równie¿ do wykonyKomenda Powiatowa Stra¿y Po¿arnej
zorganizwoa³a kurs dla stra¿aków ratowników z Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych.
Kurs trwa³ od 29 lutego do 6 kwietnia.
Wziê³o w nim udzia³ 28 ochoptników z
jednoastek OSP z Borawskich. Lenart,
Plewek i wiêtajna. Do egzaminu przyst¹pi³o i zda³o go 25 druhów.
Celem tego kursu / szkolenia by³o:
przygotowanie do sprawnego i bezpieczne-

wania samodzielnych czynnoci w ramach
dzia³ania zatêpu bêd¹cego w akcji.
Kurs dotyczy³ bezpieczeñstwa, obs³ugiwania urz¹dzeñ ratowniczych i ganiczych, taktyki gaszenia po¿arów, ³¹cznoci i alarmowania.
Stra¿acy powiêcili na teoriê 45 godzin, za na praktykê 65.
Nastêpny kurs Komenda przeprowadzi
na jesieni i bêdzie on cile specjalistyczny.

Fot. Archiwum
PSP Olecko

Prima aprilis

W poprzednim numerze Tygodnika wydanym 1 kwietnia nie mog³o obyæ
siê bez redakcyjnych psikusów. Otó¿
artyku³ o tym, ¿e na ulicy Kolejowej i
Armii Krajowej zostan¹ zamontowane na
sta³e radary jest nieprawdziwy. Chcielibymy, aby kiedy taki pomys³ siê spe³ni³.
Teraz jednak musimy stwierdziæ, ¿e to
prima aprilisowy ¿art.
Równie¿ dla ¿artu zosta³a zamieszczona notatka o kaszy gryczanej na stronie 15. Wszystkim uwa¿nych czytelnikom pisma serdecznie dziêkujemy za telefony i listy w sprawie b³êdów w artykule. Jedna z czytelniczek nawet spyta³a, tutaj cytujê: Czy
to specjalnie na Prima Aprilis? Bo jeszcze tylu literówek w
(V18702)
jednym miejscu nie
by³o?
Tak wiêc cieszymy
siê, ¿e dowcip siê uda³.

!
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
* wystawa plakatu Marka Sobczyka w
Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa,
I piêtro, ROK MG, p. Wolnoci 22.
* Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria
Pub Piwnica, plac Wolnoci 24
8 kwietnia (wtorek)
17.00  Gratka dla nastolatka, konkurs
piosenki, sala widowiskowa ROK
11 kwietnia (pi¹tek)
16.00  Powrót do przesz³oci czyli II
Zamkowe spotkania z histori¹, prelekcja, ZST, Plac Zamkowy 2
17.00  Step Up 2, film  kino Mazur
19.00  Mg³a, film  kino Mazur
12 kwietnia (sobota)
10.00  Czarni Olecko  Rona 03 E³k,
mecz pi³ki no¿nej trampkarzy
12,00  Czarni Olecko  P³omieñ E³k, mecz
pi³ki no¿nej m³odzików
16,00  Czarni Olecko  Jeziorak, mecz
pi³ki no¿nej IV ligi (wyjazd)
17.00  Step Up 2, film  kino Mazur
19.00  Mg³a, film  kino Mazur
13 kwietnia (niedziela)
12.00  Czarni Olecko  Olimpia Mi³ki,
mecz pi³ki no¿nej juniorów m³odszych
(wyjazd)
14.00  Czarni Olecko  Sokó³ Garbno,
mecz pi³ki no¿nej klasy B seniorów
(wyjazd)
17.00  spektakl wg Karola Wojty³y Przed
sklepem jubilera, sala widowiskowa
ROK MG
19.00  Step Up 2, film  kino Mazur
15 kwietnia (wtorek)
 Mija termin nadsy³ania prac w konkursach na ilustracjê, pamiêtnik oraz projekt ok³adki do powieci Henryka Sienkiewicza (szczegó³y TO 13/533, s. 12)
18 kwietnia (pi¹tek)
17.00  Jumper, film  kino Mazur
19.00  Motyl i skafander, film  kino

"
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po¿arniczej  27.03.2008 r.
W dniu 27.03.2008 roku w wietlicy
Komendy Powiatowej PSP w Olecku
odby³y siê eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej M£ODZIE¯ ZAPOBIEGA PO¯AROM.
Do turnieju zakwalifikowa³y siê osoby z wczeniej przeprowadzonych eliminacji gminnych.
W I grupie wiekowej tj. szko³y podstawowe pierwsze miejsce zajê³a Marta
Koncewicz ze SP Mazury, Grupa II ( gimnazja)  I miejsce Katarzyna S³abiñska 
Gimnazjum wiêtajno. Grupa III ( szko³y
rednie)  I miejsce Justyna Olszewska
 LO Olecko.
Nad przebiegiem turnieju czuwa³a
komisja w sk³adzie: dh. Waldemar Tyszka  przewodnicz¹cy, st. kpt. Tomasz
Milewski  cz³onek, st. asp. Dariusz Domin
 cz³onek.
Na eliminacje wojewódzkie, które
odbêd¹ siê w kwietniu w Lidzbarku Warmiñskim pojad¹ zwyciêzcy z poszczególnych grup wiekowych.

Gratka dla nastolatka

Tel. 0-504-065-770

(087) 520 40 29

(V6410)

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

Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury
Garbate zaprasza na eliminacje do fina³u konkursu
wokalnego XII Przegl¹du Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej Gratka dla nastolatka, które odbêd¹ siê 8
kwietnia 2008 r. (wtorek) o godz. 17:00 w sali widowiskowej
ROK MG. Wstêp 2 z³.

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22

(V14905)

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V21001)

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

SERWIS POWIATOWY

#
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Kowale Oleckie
Olecko
wiêtajno
Wieliczki

Szanowni Pañstwo,

w kolejnych numerach Serwisu Powiatowego bêdziemy przybli¿aæ Pañstwu
kolejne wydzia³y Starostwa Powiatowego w kolejnoci alfabetycznej, dzi
A  jak architektura.

WYDZIA£ ARCHITEKTURY
I BUDOWNICTWA
Naczelnik Wydzia³u  Krzysztof
Wojciechowski, (tel. (087) 520-21-47 wew.
48, 49, pokoje 36-37)
Wydzia³ zapewnia obs³ugê w zakresie: udzielania pozwoleñ na budowê i
rozbiórkê obiektów, zmianê sposobu u¿ytkowania, przyjmowanie zg³oszeñ na budowê obiektów nie wymagaj¹cych uzyskania pozwolenia na budowê.
Wydzia³ wspó³pracuje z Powiatowym
Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Olecku w zakresie realizacji zadañ wynika-

Nr 2/2008
j¹cych z ustawy Prawo budowlane. Prowadzi kontrolê zgodnoci projektu zagospodarowania dzia³ki lub terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i wymogami ochrony rodowiska; wymogami decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu; kompletnoci projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnieñ,
pozwoleñ; nak³adanie obowi¹zku usuniêcia
nieprawid³owoci w projekcie budowlanym
i zatwierdzanie projektów budowlanych.
Ponadto wydaje zawiadczenia do dodatków mieszkaniowych, o samodzielnoci
lokali, o wybudowanych obiektach, pozwolenia na budowê, decyzje o ustaleniu
lokalizacji dróg powiatowych i gminnych,
potwierdzenie zabudowy dzia³ki do celów wpisów w ksiêgach wieczystych.
Pracownicy udostêpniaj¹ przysz³ym
inwestorom katalogi typowych projektów

Inspektor Iwona Raczy³o
oraz udzielaj¹ fachowych porad. Natomiast
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa pod adresem www.spolecko.bip.doc.pl
w zak³adce Jak za³atwiæ sprawê zosta³y
opisane wybrane procedury zwi¹zane z
uzyskaniem pozwolenia na budowê oraz
udzieleniem pozwolenia na rozbiórkê.
H. Bogdañska

Wyró¿nienie za uczestnictwo
19 marca 2008 r. w Hotelu Warmiñskim w Olsztynie odby³a siê Uroczysta Gala II Edycji Konkursu Laur Edukacji Samorz¹dowej. Patronat honorowy nad konkursem obj¹³ Pan Jacek Protas  Marsza³ek
Województwa Warmiñsko-Mazurskiego. Starostwo Powiatowe w Olecku
otrzyma³o wyró¿nienie w konkursie.
H. Bogdañska
Dyplom wyró¿niaj¹cy dla Starostwa Powiatowego w Olecku

ò

II I Powiatowy Przegl¹d Poetycki
Z dedykacj¹ do Nieba
2 kwietnia 2008 r. w sali widowiskowej Regionalnego
Orodka Kultury Mazury Garbate odby³ siê II etap Przegl¹du Poetyckiego Z dedykacj¹ do Nieba, który zosta³
powiêcony pamiêci Jana Paw³a II. Przedsiêwziêcie zosta³o zorganizowane przez Zespó³
Szkó³ w Olecku oraz Szko³ê
Podstawow¹ im. I. Krasickiego w wiêtajnie. W³asne wiersze
zaprezentowa³o 20 uczniów ze
szkó³ podstawowych powiatu
oleckiego.
Nagrody zosta³y przyznane
w trzech kategoriach: klasy IV,
V i VI. Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Wy-

dzia³ Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej oraz Proboszcza Parafii M.B. Szkaplerznej w
wiêtajnie. Na zakoñczenie spotkania wszyscy
zapiewali Janowi Paw³owi II jego ulubion¹ piosenkê Barkê.
H. Bogdañska

$
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POMÓ¯MY KASZTANOWCOM  metoda mikroiniekcji
W dniach 26-27 marca 2008 r. wykonano mikroiniekcjê do pni drzew z wykorzystaniem preparatu Treex w celu
ochrony kasztanowców przed szkodnikiem  szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Jest to kolejne dzia³anie podjête w
ramach akcji POMÓ¯MY KASZTANOWCOM w powiecie oleckim. Zabiegiem tym objêto 44 kasztanowce, które
znajduj¹ siê na ulicy 11 Listopada, Go³dapskiej i Wiejskiej. Koszty wykonania zabiegów
ochronnych pokry³o Starostwo Powiatowe w Olecku z Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej. Dodatkowo w³aciciele prywatnych posesji pokryli koszty wykonania zabiegów 8
kasztanowców.
M³odzie¿ wraz z opiekunami z Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych, Zespo³u Szkó³ Technicznych, Liceum Ogólnokszta³c¹cego, Orodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci G³uchych oraz pracownicy Starostwa mogli bezporednio obserwowaæ zabieg mikroiniekcji kasztanowców. Andrzej
Kolasiñski  przedstawiciel firmy Evander omówi³
zwalczanie szrotówka metod¹ mikroiniekcji, która polega
na wprowadzeniu preparatu do wewn¹trz drzewa.
Zalet¹ tego zabiegu jest to, ¿e preparat dzia³a
tylko na szrotówka kasztanowcowiaczka oraz ochroni
drzewa przed grzybem (Guignardia aesculi) powoduj¹cym czekoladow¹ plamistoæ lici.
Ponadto Treex 200 SL jest bezpieczny dla drzew oraz ludzi
i zwierz¹t w otoczeniu szczepionych drzew.
Preparat przeszed³ pozytywnie wszelkie badania toksykologiczne i dendrologiczne, co by³o warunkiem uzyskania de-

cyzji o sta³ym dopuszczeniu do u¿ycia w Polsce.
W ochronie kasztanowców bior¹ udzia³ nie tylko uczniowie szkó³, ale tak¿e indywidualni mieszkañcy powiatu.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

Znakowanie turystyczne
regionu Warmii i Mazur
Rada Powiatu podjê³a uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia
do projektu wspó³finansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia Mazury 2007-2013 na wykonane i rozmieszczenie drogowych znaków turystycznych atrakcji turystycznych naszego powiatu.
Starosta Olecki po prezentacji w/w projektu na Konwencie Starostów z³o¿y³ do Departamentu Turystyki Urzêdu Marsza³kowskiego propozycjê dotycz¹c¹ ustawienia znaków turystycznych E-22c i E-22b. Za³o¿ono, ¿e 5 tablic wielkogabarytowych E-22c z opisem miejsc: Zespó³ Pa³acowy w Olecku, Pomnik ¯o³nierski i Puszcza Borecka  zostanie ustawionych na g³ównych drogach, tj. na drodze krajowej nr 65
oraz na drodze wojewódzkiej nr 655 i nr 65

Rys. Przyk³adowe znaki turystyczne
Natomiast 11 znaków E-22b z opisem atrakcji oraz odleg³oci zostanie ustawionych na drogach powiatowych do
nastêpuj¹cych miejsc: Punktu widokowego Szeska Góra, Pa³acu Zespo³u Dworskiego Bia³a Olecka, Kocio³a w Szarejkach, Puszczy Boreckiej, XVIII-wiecznego Kocio³a w Cichym i Modrzewiowego Kocio³a w Wieliczkach.
U. Nejfert

Urz¹d czynny w poniedzia³ki od godz. 8.00 do godz. 16.00, w pozosta³e dni tygodnia w godzinach, od 7.30 do 15.30. Interesantów ceni¹cych
sobie wygodê zachêcamy do kontaktowania siê z naszym Urzêdem poprzez Internet.

SZUKAJ NAS W BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Olecku oraz
jednostek podleg³ych Starostwu znajduje
siê na stronie podmiotowej BIP pod
adresem: www.spolecko.bip.doc.pl

STAROSTWO POWIATOWE w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
Tel.: centrala (087) 520-21-47, 520-22-94, 520-24-75, fax (087) 520-32-19
e-mail: promocja@powiat.olecko.pl; www.powiat.olecko.pl, www.spolecko.bip.doc.pl

%
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Nasza rozmowa (7)
Prof. dr hab. Janusz Toruñski

Dziekan Wydzia³u Nauk Spo³ecznych Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, cz³onek
Rady Naukowej Instytutu Organizacji i Zarz¹dzania w Przemyle ORGMASZ
w Warszawie. Wyk³adowca przedmiotów: zarz¹dzanie jakoci¹ oraz ekologiczne
aspekty zarz¹dzania.
W ramach realizacji przedmiotu zarz¹dzanie jakoci¹ cele kszta³cenia obejmuj¹ wyrobienie s³uchaczom kompetencji
w zakresie tzw. podejcia projakociowego w przysz³ych
miejscach pracy, tj. np. w szeroko rozumianej sferze zarz¹dzania biznesem oraz motywacji do profesjonalnych zamierzeñ i dzia³añ w zakresie wdra¿ania systemów zarz¹dzania
jakoci¹ i zapewniania jakoci w instytucjach, administracji
samorz¹dowej i specjalnej oraz przedsiêbiorstwach produkcyjnych i us³ugowych. Treci programowe zgodne z obowi¹zuj¹cymi standardami kszta³cenia: tematyka zajêæ nawi¹zuje w szczególnoci do organizacji dzia³alnoci przedsiêbiorstwa produkuj¹cego towary/oferuj¹cego us³ugi i zarz¹dzania jakoci¹ w tym przedsiêbiorstwie. Podczas zajêæ poruszane s¹ nastêpuj¹ce zagadnienia: jakoæ jako przewaga
konkurencyjna, idea zarz¹dzania przez jakoæ, system zarz¹dzania jakoci¹ wed³ug norm ISO 9000, dokumentacja systemu jakoci, przygotowanie dokumentacji systemu zarz¹dzania jakoci¹ (praca zespo³owa), proces wdro¿eniowy systemu
zarz¹dzania jakoci¹ w przedsiêbiorstwie (praca zespo³owa),
certyfikacja i auditowanie systemu zarz¹dzania jakoci¹, koszty
jakoci, system zapewnienia bezpieczeñstwa zdrowotnego
¿ywnoci - HACCP.
W ramach realizacji przedmiotu ekologiczne aspekty zarz¹dzania cele kszta³cenia obejmuj¹ wyrobienie s³uchaczom
nawyku tzw. podejcia ekologicznego w przysz³ym miej-

scu pracy, tj. np. w administracji rz¹dowej i samorz¹dowej,
w szeroko rozumianej sferze biznesu oraz motywacji do zamierzeñ profesjonalnych w np. rozwijaj¹cym siê ekobiznesie i ekoturystyce. Treci programowe zgodne z obowi¹zuj¹cymi standardami kszta³cenia; tematyka wyk³adów i æwiczeñ - nawi¹zuje do: najwa¿niejszych zagro¿eñ rodowiska
naturalnego ze strony dzia³alnoci gospodarczej, stanu rodowiska w Polsce na tle innych krajów europejskich i ekonomicznych aspektów zarz¹dzania ochron¹ rodowiska w
Polsce i w krajach Unii Europejskiej, skutków ekonomicznych zanieczyszczenia rodowiska i kosztów jego ochrony,
miêdzynarodowej wspó³pracy w dziedzinie ochrony rodowiska, ekologicznych aspektów funkcjonowania firm, wdra¿aniem zintegrowanych systemów zarz¹dzania rodowiskowego w przedsiêbiorstwach wg norm ISO 14000 oraz systemów zarz¹dzania jakoci¹ wg norm ISO 9000, kszta³tuj¹cego
siê w Polsce - rynku i marketingu surowców, produktów i
us³ug ekologicznych i ekoturystycznych (ekomarketingu) oraz
marketingowych i logistycznych aspektów zarz¹dzania firmami produkuj¹cymi towary ekologiczne (ekoturystyczne).
Serdecznie zachêcam i zapraszam na studia do Wszechnicy Mazurskiej w celu zdobycia kwalifikacji w wy¿ej opisanym zakresie, od których zale¿y postêp i rozwój naszego
regionu.

Z.P.U. Prawda Sp. z o.o.
ul Go³dapska 33

 panele pod³ogowe I gatunek
 15,50 z³ za 1 m 2

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Przytorowa 19, tel. (087) 566 72 98

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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¿ 17
lat. Daje gwarancjê, ¿e pogrzeb najbardziej uroczysty, czy
najskromniejszy bêdzie za³atwiony taktownie i sumiennie za
cenê uzgodnion¹ z mo¿liwociami zleceniodawców.

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

s³oneczne,

(V18402)

przydomowe oczyszczalnie cieków

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

(K11207)

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

 du¿y wybór owietlenia

Kolektory

w atrakcyjnej cenie
Telefon kontaktowy: (087) 520 30 53

 POGRZEB JU¯ ZA 1690 z³,
w tym:
 trumna, krzy¿
 tabliczka, klepsydry
 obs³uga pogrzebu
 transport  karawan
(K15804)

PROMOCJA

(V7010)

oferuje brykiet opa³owy

&
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MONOGRAFIA PRASY OLECKIEJ (6)  LECH KALEJTA
Otó¿ czêæ redakcji nie ma na celu
okrelania siê mianem niezale¿nej, poniewa¿ nierzadko gazety zak³ada siê po
to, by prowadziæ walkê polityczn¹ z przeciwnikami lub po prostu kampaniê wyborcz¹ przy okazji kolejnych wyborów
samorz¹dowych. Zdarzaj¹ siê radni-dziennikarze. Niejednokrotnie podobnie traktuj¹ prasê lokalni biznesmeni, którzy zak³adaj¹ prywatne tytu³y jedynie po to,
aby wypromowaæ siebie, w³asn¹ dzia³alnoæ lub firmê.
Polska prasa lokalna pod koniec lat
dziewiêædziesi¹tych zetknê³a siê z zupe³nie
nowym dla siebie zjawiskiem. Miêdzynarodowi giganci na rynku prasy regionalnej, jak na przyk³ad niemiecki Passauer Neue Presse czy wspomniana
wczeniej norweska Orkla zaczêli wykupywaæ lokalne i regionalne tytu³y oraz
przekszta³caæ je w bezp³atne dodatki do
swych gazet15 .
Takie gazety, których w³acicielami
staj¹ siê du¿e koncerny, oczywicie zmieniaj¹ siê. Najczêciej liczba stron jest redukowana, zazwyczaj do kilku przygotowywanych w redakcji macierzystej i
wed³ug wzorca przyjêtego dla wszystkich dodatków danej gazety. Przez to trac¹
one lokalny charakter i swoj¹ specyfikê. Ponadto jest tym tytu³om narzucana
linia programowa jednostki macierzystej
i nie mo¿na okreliæ ich ju¿ jako ca³kowicie niezale¿nych. Jednak taka prasa ma
te¿ drug¹ stronê medalu. Oferuje tañsz¹
reklamê i mo¿liwoæ jej zamieszczania we
wszystkich tytu³ach w regionie. Ponadto nie musi wchodziæ w konflikty z lokaln¹ czy wojewódzk¹ w³adz¹ oraz wiatem
biznesu.
Wczeniej wspomniane pojêcie niezale¿noci prasy lokalnej nale¿y rozpatrzyæ w wietle jeszcze innej kwestii.
Najwiêksz¹ konkurencjê dla niej stanowi¹ gazety samorz¹dowe, które czêsto
uznaje siê jako prasê niezale¿n¹. Tytu³y
samorz¹dowe stanowi¹ obecnie ju¿ oko³o
jednej trzeciej wszystkich tytu³ów prasy uznawanej za lokaln¹. Zazwyczaj finansowane s¹ z bud¿etu danej gminy,
powiatu czy regionu, ale ponadto jeszcze zarabiaj¹ na reklamie16 .
Cech¹ specyficzn¹ wydawców lokalnych i regionalnych jest dezintegracja
tego rodowiska. Brakuje w tym przypadku jednej, dobrze i skutecznie dzia³aj¹cej organizacji zrzeszaj¹cej takich

wydawców. Jedyn¹ aktywnoæ w tym
zakresie wykazuje w tej kwestii Izba
Wydawców Prasy, przy której funkcjonuje Komisja Prasy Lokalnej. Stara siê
ona jednoznacznie stwierdziæ, co mo¿na
okrelaæ mianem prasy lub prowadzi
badania statystyczne zwi¹zane z pras¹
regionaln¹, na przyk³ad poziom jej czytelnictwa17 . Inn¹ kwesti¹, która interesuje Komisjê jest fakt zamieszczania p³atnych reklam i og³oszeñ przez samorz¹dy w pismach samorz¹dowych.
Faktem jest, ¿e najwiêksze zmiany
zwi¹zane z funkcjonowaniem prasy lokalnej w Polsce s¹ ju¿ przesz³oci¹. Jednak nie oznacza to, ¿e ju¿ nic siê w tym
zakresie nie zmieni. Nadal pozostaje nieuregulowanych wiele kwestii. Na przyk³ad wspomniana wy¿ej sama próba definicji prasy w ogóle czy te¿ konkretnie
lokalnej oraz regionalnej18 . Nadal niejasne w wielu przypadkach pozostaj¹ sposoby finansowania niektórych tytu³ów.
Bez zmian legislacyjnych w obecnym
prawie prasowym to siê nie zmieni.
Rozdzia³ 3. Prasa regionalna i lokalna w
Olecku przed 1989 rokiem

3.1. Krótka historia ziemi oleckiej do
1945 roku
¯eby zrozumieæ, w jaki sposób kszta³towa³ siê rynek prasowy w Olecku przed
1989 rokiem, a zw³aszcza przed 1945 rokiem, nale¿y poznaæ przynajmniej podstawow¹ historiê miasta.
Olecko ( niemiecki Treuburg, a dawniej Marggrabowa, Margrabowa, Oletzko ) obecnie jest miastem po³o¿onym w
pó³nocno  wschodniej czêci Polski w
województwie warmiñsko-mazurskim. Liczy
wed³ug danych z maja 2007 roku 17050
mieszkañców.
R.Kowalczyk, Prasa lokalna w systemie komunikowania spo³ecznego, Wyd.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu 2003
16
Michalczyk S., Prasa samorz¹dowa. Szkice prasoznawcze, Katowice 1996
17
http://www.izbaprasy.pl/
18
R.Kowalczyk, Prasa lokalna w systemie komunikowania spo³ecznego, Wyd.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu 2003
C.d.n.
15

Pocztówki ze zbiorów Pana Dariusza Wijasa

Dzisiaj prezentujemy zdjêcie budynku, który praktycznie nie zmieni³ siê od czasu, w którym zosta³ wybudowany przed 1904.
Po odbudowaniu po zniszczeniach wojennych mieci³o siê w nim Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Kochanowskiego. Kiedy przenios³o siê do nowego kompleksu przy ul. Kociuszki, wprowadzi³a siê do budynku Szko³a Podstawowa nr 3 
obecnie im. Jana Paw³a II.

Praca magisterska pt. Monografia prasy oleckiej po 1989r. napisana przez Pana Lecha Kalejtê na kierunku politologia w zakresie dziennikarstwa na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora,Wydzia³ Nauk Politycznych.

'

T³umaczenie z niemieckiego dziêki staraniom Ko³a Mi³oników Ziemi Oleckiej
dzia³aj¹cego przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Przypisani Pó³nocy. Przedruki  za zgod¹ Ko³a.
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Mój obrus
autorstwa Hilde Varney-Hatscher
Le¿y przede mn¹, wie¿y, przyniesiony prosto z pralni 
mój obrus. Zniszczony! Piêkne niegdy hafty straci³y kolor.
Nosz¹ jeszcze resztki wczeniejszego blasku. Materia³ jest
sztywny, ju¿ niemi³y w dotyku. Chropowaty jak ¿ycie  przebiega mi przez g³owê. Podstawowy kolor materia³u nabra³ lekkiego ró¿owego odcienia, pasuje do ziemistych bladych kolorów! Patrzê ze smutkiem na mój obrus!
On mia³ swoj¹ d³ug¹, niepowtarzaln¹ historiê! Dlatego tak
bardzo poruszy³o mnie to, ¿e zosta³ zniszczony. Tak samo
¿ywe, jak niegdy kolory haftowanych wzorów, by³o moje
¿ycie w ma³ym miasteczku na niemieckim Wschodzie. Dlaczego te obrazy znowu powracaj¹? Poniewa¿ ten obrus by³ wiadkiem
moich pierwszych mi³osnych marzeñ, które wplot³am w niego
wraz z haftem. Kiedy w trakcie sennych jeszcze poranków
wyp³ywa³am kajakiem na jezioro, które by³o granic¹ mojej ma³ej
ojczyzny, i zatrzymywa³am siê na odpoczynek wród trzcin,
które zamyka³y siê nade mn¹ jak katedra, siêga³am w tych
chwilach po mój obrus i wyszywa³am. W haftach zawarte by³y
wszystkie myli, które mog³y pojawiæ siê w g³owie szczêliwego dziecka ludzkoci. S³ysza³am je p³yn¹ce do mnie z wody,
s³ysza³am to leniwe, nieskoñczenie delikatne pluniêcie przy
powiewach wiatru, mo¿e to by³y ostrze¿enia Neptuna. Obok
mojego kajaka wynurza³y siê ma³e dzikie kaczki, czu³am siê
bezpieczna wród szuwarów. Zaczê³am siê delikatnie hutaæ.
Tylko nasze jeziora w Prusach potrafi³y tak delikatnie ko³ysaæ, wyszywa³am dalej. A myli przychodzi³y i odchodzi³y,
obrus powstawa³ w moich jakby zaczarowanych rêkach wród
ciszy tej katedry natury. Potrzebowa³am dwóch lat, obrus zdawa³
mi siê byæ dzie³em sztuki. Zim¹ odk³ada³am pracê nad nim.
Powiêca³am siê sportom zimowym. Wtedy interesowa³o mnie
tylko lodowisko! By³o tak mocno skute lodem, tak dobrze mi
znane, takie g³adkie. Szala³am na nim na ³y¿wach. Ze miechem wspomina³am wtedy mój obrus. Le¿a³ gdzie w spokoju. Jak ryby podczas zimowego snu, tam, w g³êbi lodu, jak
roliny, którym matka natura zaklê³a ich zieleñ w lodowym
pancerzu. Czêsto k³ad³am siê na tym skostnia³ym pod³o¿u,
¿eby zagl¹dn¹æ do rodka g³êbi. Albo wypuszcza³am siê na
moich ³y¿wach a¿ na drugi koniec jeziora, za towarzysza maj¹c wiatr i dzwoni¹cy mróz. Bia³y, migoc¹cy wiat! Czêsto
wraca³am z ³y¿ew bia³a jak nie¿ny ba³wanek, bi³ ode mnie
blask. Ciebie, lodowa kraino, Ciebie te¿ kocha³am.
**
A kiedy mój obrus by³ ju¿ gotowy, podarowa³am go najukochañszemu cz³owiekowi. Bardzo mu siê podoba³ i wydawa³am mu siê bardzo kobieca, bo mia³am zdolnoci do prac
rêcznych. Ale nie wiedzia³, jak ma³o takiej pracy wychodzi³o
spod moich r¹k. Umiecha³am siê tylko. Mój poci¹g do natury, pragnienie, ¿eby j¹ w siebie wch³on¹æ, prze¿yæ j¹, by³o dla
mnie wa¿niejsze ni¿ jakakolwiek robótka rêczna. Ale w³anie
dlatego kocha³am ten obrus. Zna³ moje myli!
**
Potem zapomnia³am o tym obrusie. Nadesz³a wojna, a wraz
z ni¹ po¿egnanie ze wszystkim, co kocha³am i co by³o mi

znane. Równie¿ po¿egnanie z lodowiskiem. Inny skrawek ziemi mia³ byæ teraz moj¹ ojczyn¹, po wielu wêdrówkach i cierpieniach. Mê¿czyzna, któremu podarowa³am mój obrus, który
sta³ siê moim mê¿em, umar³. Wród tego, co pozosta³o w domu
moich teciów, ujrza³am znowu ten obrus, piêkny, nadal lni¹cy
¿ywymi kolorami. Z wielkim namaszczeniem wziê³am go, do
mojego nowego ¿ycia, ten kawa³ek piêkna minionego ¿ycia.
W moim ma³ym domku, który wybudowa³am sobie i moim
ch³opcom, obrus ten wprawi³ mnie w zaczarowany nastrój.
**
A teraz le¿ysz, mój obrusie, bezbarwny, bez tego b³ysku
przesz³oci, przede mn¹. Zniszczony? Nie przecie¿!... Dosta³am 120 marek jako zadoæuczynienie, w zastêpstwie. Pogr¹¿ona w mylach chowam pieni¹dze. Obrus sta³ siê bezwartociowy, zwrócili mi go za 10 marek. I tak zosta³am ze 110 markami i moim obrusem. Zwinê³am go pod ramieniem i sz³am
zadumana ulicami, nadal jakby wewnêtrznie zraniona i og³uszona. Nagle poczu³am, jak obce jest mi to miasto, ludzie, z
którymi ¿yjê, nic dla mnie nie znacz¹. Chcia³o mi siê p³akaæ jak
ma³ej dziewczynce. Czu³am siê stara, przesz³oæ znowu mnie
pochwyci³a i rzuci³a w swoj¹ otch³añ! Ona, która by³a zawsze
taka piêkna. Nie myleæ  co mam teraz zrobiæ?
**
I wtedy pojawi³a siê w mojej g³owie twarz mojego dziecka,
wielkie dobre oczy. I kiedy wysycha³y ³zy, wiedzia³am, co zrobiê z tymi 110 markami. Kupiê ma³e przenone radio, ¿eby mój
synek móg³ s³uchaæ swojego Beethovena, Brahmsa i innych
klasyków zawsze wtedy, kiedy chce pos³uchaæ ich w ca³kowitej samotnoci i spokoju. Ten b³ysk bêdzie go niós³ do
przodu nawet w smutnych chwilach. Znik³y ciê¿kie myli.
I nagle to ma³e miasteczko nie jest ju¿ tak obce. Przypominaj¹
mi siê ludzie, którzy mnie w nim trzymaj¹ i wspieraj¹.
**
Czujê mój obrus pod moim ramieniem, widzê go pozbawiony blasku. Dla ciebie  po prostu normalny obrus ale
dla mnie, nigdy.



Tygodnik Olecki nr 14 (534)

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej
Ci¹g dalszy ze s. 1.
BMB: - Czym zajmuje siê Fundacja?
AW: - Zajmujemy siê g³ównie pisaniem wniosków, czyli aplikowaniem o pieni¹dze unijne. Je¿eli mamy nadwy¿ki, to
w statucie mamy zapisane, ¿e mo¿emy
za te pieni¹dze udzielaæ ró¿nego rodzaju pomocy. Udzielamy jej szko³om, przedszkolu, domowi dziecka, równie¿ przeznaczamy fundusze na zawody
stra¿ackie.
BMB: - Kto g³ównie stara
siê o unijne fundusze?
AW: - Ka¿dy z naszych pracowników powinien umieæ je zdobywaæ. Fundacja ca³a jako taka
musi zdobyæ pieni¹dze na pobory swych pracowników. Nie ma
¿adnej mo¿liwoci, aby samorz¹dy
na nasz¹ dzia³alnoæ dawa³y jak¹kolwiek dotacjê.
BMB: - Jakie osi¹gniêcia zanotowa³a Fundacja?
AW: - Od 2005 roku Fundacja na teren powiatu ci¹gnê³a
ponad trzy miliony z³otych. Pieni¹dze zosta³y u nas w ró¿nej formie.
Miêdzy innymi przeprowadzilimy
szkolenia. Przeszkolilimy 50 kierowców,
którzy za kursy nie zap³acili ani grosza.
Przygotowalimy do zawodu opiekunki
osób starszych. Chodzi³o szczególnie o
to, by umiejêtnoci te zdoby³y osoby mieszkaj¹ce na wsi. Chcielimy w ten sposób
pomóc samorz¹dom w tego rodzaju opiece.
Bardzo chwalone by³y szkolenia dla
kierowców. By³o to szkolenie podnosz¹ce
umiejêtnoci. Praktycznie wszyscy szkoleni
znaleli sobie pracê. W powiecie bowiem
brakuje kierowców.
Sprawdzalimy na rynku i by³o u nas
wielkie zapotrzebowanie na uprawnienia
na wózki wid³owe wszelkiego typu: na
gaz, na pr¹d i na olej. W³aciciele du-

Listy do redakcji
W pi¹tek wieczorem odwiedzili nasze
mieszkanie kominiarze. Wrêczyli kalendarz
z³o¿yli nam ¿yczenia wszystkiego dobrego i ... poprosili o jaki datek. ¯yczê równie¿
kominiarzom wszystkiego najlepszego.
Szczególnie gratulujê im pomys³u. Gdybym mia³a adres tych panów, równie¿ bym
ich odwiedzi³a i poprosi³a o jakie drobne.
Czytelniczka (nazwisko i adres do
wiadomoci redakcji)
Od redakcji: Red. Nacz. potwierdza.
U niego te¿ ci kominiarze byli.

¿ych zak³adów pracy uwa¿aj¹, ¿e ka¿dy
z ich pracowników powinien posiadaæ
takie uprawnienia.
BMB: - Jakie zamierzenia na najbli¿szy czas?
AW: - Nie chcia³bym zapeszyæ. Piszemy wnioski do funduszy norweskich
o fundusze na szkolenie w nowych zawodach osób po piêædziesi¹tce, czyli przed
emerytur¹. Te szkolenia pozwalaj¹ przed-

siêbiorcom braæ takie osoby na sta¿ i
zatrzymywaæ te, które bêd¹ spe³nia³y ich
oczekiwania.
Aplikujemy tutaj o bardzo du¿e rodki
i mamy nadziejê, ¿e wiele osób znajdzie
dziêki tym szkoleniom pracê.
Bêdziemy równie¿ wspó³pracowaæ z

hospicjum na Jakach. Chcemy przeszkoliæ
dla nich pielêgniarki i pielêgniarzy.
BMB: - Czy macie wolontariuszy?
AW: - Przy Fundacji istnieje grupa
m³odych ludzi, dok³adnie siedem osób,
potrafi¹cych pisaæ projekty. Ka¿da z nich
pracuje w innym zak³adzie i choæ s¹ uzdolnieni, to nie mieli mo¿liwoci wykazania
siê tymi umiejêtnociami. Poprzez nasz¹
Fundacje pisz¹ teraz wnioski i maj¹ w
tej dziedzinie powa¿ne sukcesy.
cile wspó³pracujemy z Lokaln¹ Grup¹
Dzia³ania. Grupa ta zajmuje siê reklam¹
naszego regionu. Pokazuje
ewentualnym inwestorom
mo¿liwoci lokowania swego
kapita³u w naszym regionie.
W ten sposób reklamowane s¹ nasze mo¿liwoci turystyczne. Na przyk³ad fachowcy sporz¹dzili bardzo
dobr¹ mapê cie¿ek rowerowych. W najbli¿szym czasie mapa ta zostanie opublikowana.
BMB: - Czy Fundacja
dzia³a tylko na terenie Polski?
AW: - Wspó³pracujemy
z Obwodem Kaliningradzkim.
Piszemy obecnie projekt
wraz z odpowiednikiem Fundacji w Kaliningradzie. Chcemy zrobiæ
wymianê studentów. Tutaj w³¹czylimy
w nasze dzia³ania Wszechnicê Mazursk¹.
BMB: - ¯yczê dalszego rozwoju
i owocnej pracy. Dziêkujê za rozmowê.

Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Olecku informuje, ¿e

19 kwietnia 2008r. (sobota)

jest

DNIEM OTWARTYM w Urzêdzie Skarbowym w Olecku

Urz¹d bêdzie czynny w godz. od 9.00 do 13.00
DZIEÑ OTWARTY umo¿liwi podatnikom:
- sk³adanie zeznañ podatkowych oraz uzyskanie informacji zwi¹zanych z rozliczeniem rocznym podatku za 2007 rok,
- sk³adanie podañ o wydanie zawiadczenia i jego odbioru w tym samym dniu,
- z³o¿enie formularzy NIP i ich aktualizacja,
- sprawdzenie zgodnoci wp³at zaliczek na podatek dochodowy dokonywanych w
trakcie roku przez osoby prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹,
- fachow¹ pomoc pracowników urzêdu przy wype³nianiu zeznañ podatkowych.

LEPIEJ HARCERZOWI NI¯ FISKUSOWI

Twój l % naprawdê dobrze zaprocentuje, poniewa¿:
- ZHP jest najwiêkszym stowarzyszeniem wychowawczym w Polsce
- ZHP uczy jak byæ po¿ytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym
(L311)
- 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  podaj numer KRS 0000271499
z dopiskiem Hufiec Olecko ZHP a Urz¹d Skarbowy zrobi za Ciebie resztê.
Nic nie tracicie, bo wskazan¹ kwotê Urz¹d Skarbowy przeleje na konto Hufca.
Z harcerskim pozdrowieniem.



A to ciekawe...
Po odbyciu wêdrówki przez po³udniowy fragment ogrodu, który mieci siê w
naturalnym w¹wozie, przeniesiemy siê do
czêci, na któr¹ trzeba siê wspi¹æ. Droga prowadzi pod górê, a drewniane stopnie
wznosz¹ siê kilka metrów nad poziom
jarzêbinowej alei. Schody wij¹ siê miêdzy kolekcj¹ bylin, rolin skalnych, kwiatów cebulkowych i ciekawych odmian
zimozielonych irg. Pomiêdzy tymi rolinami znajdziemy wierk Bobo, kolejny hodowlany sukces w³acicieli. Miniatura jest ju¿ pe³noletnia, chocia¿ do
wysokoci 1 metra jeszcze jej daleko.
Rówienicy tego wierka dawno ju¿ osi¹gnêli kilka metrów wysokoci. Podobnie jak Dragonis tail zosta³ on wyselekcjonowany z grupy wierków serbskich. Aby uprzyjemniæ wspinaczkê,
gospodarze postarali siê o wielk¹ ró¿norodnoæ rolin bylinowych. Mo¿emy
wiêc wspi¹æ siê bez popiechu, zapominaj¹c o wysokoci.
W dalszej czêci ekspozycji znajdziemy
cztery nowe odmiany sosen krzaczastych,
które nie maj¹ swoich odpowiedników
w innych ogrodach. Niektóre roliny w
tej czêci ogrodu przyjecha³y z s¹siednich krajów: Litwy, £otwy, Estonii, Anglii, Norwegii, Francji, Belgii... To tak¿e
pami¹tki ze spotkañ z innymi mi³onikami rolin.
Na wschodnim sk³onie rosn¹ drzewa liciaste o ma³ych wymaganiach glebowych  p³acz¹ca morwa bia³a, robinia o
fioletowych kwiatach, buki o trójbarwnych liciach, z³otolistna leszczyna, wi¹z
o bia³o nakrapianych liciach czy podobna
z lici do wi¹zu brzoza Hoseñ, niepodobna do ¿adnych znanych brzóz. Pomiêdzy nimi wiele rzadko spotykanych
krzewów, bo czy widzielicie Pañstwo lilak
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Dalszy ci¹g wycieczki po Ogrodzie
Krajobrazowym Olecka Panorama

udaj¹cy aukubê  rolinê egzotyczn¹ o
pstro¿ó³tych liciach lub suchodrzew, którego licie przypominaj¹ lilak.
Wród tych ciekawostek znajdujemy
przyjemne miejsce do odpoczynku, nazwane
Orzechowym salonem. Wziê³o ono sw¹
nazwê od leszczyny, która jesieni¹ zasypuje stó³ orzechami. Ciesz¹ siê z tego mieszkañcy ogrodu  sójki, wiewiórki oraz drobne
gryzonie.
Stoj¹c¹ na skrzy¿owaniu alejek altanê
w kszta³cie wiatraka okala kolekcja hiacyntów. W³anie teraz zaczynaj¹ wydobywaæ
siê z ziemi gromady kwiatostanów przypominaj¹cych szyszki. Znajdziemy tu
wszystkie kolory. Oprócz barwy przepe³niaj¹ one ogród ³adnym, intensywnym
zapachem.
Najwy¿szy punkt tego terenu sta³ siê
podstaw¹ dla wie¿y widokowej. Porasta

j¹ d³awisz d³ugolistny, a na platformie
s¹ ³awki dla mi³oników krajobrazu. Jest
na co popatrzeæ! St¹d widaæ ca³y ogród
w jego za³o¿eniu kompozycyjnym, ale
tak¿e miasto.
Od strony pó³nocnej do wie¿y przylega wrzosowisko, a dalej kolejna kolekcja magnolii, rododendronów, azalii
miniaturowych o zimozielonych liciach.
Pod brzozami krzewi¹ siê kicienie
i p³o¿¹ ¿urawiny o czerwonych jagodach. Wprawne oczy bez trudu dostrzeg¹ kolejn¹ rzadkoæ  to cedry! Poniewa¿ rosn¹ one w cieplejszych rejonach
Europy, w³aciciele na zimê zabezpieczaj¹ je przed mrozem.
Fot. nr 34  wrzosowisko ze wierkami lub zdjêcie alejki z wiatrakiem.

KOSYM OKIEM OBIEKTYWU

Zastanowi³o mnie to rêcznie napisane za¿alenie, ¿e niby
byli tu i g.... widzieli.

Ale po kilkunastu mertach spaceru trafi³em na odpowied.
A wniosek jest taki, ¿e jak kto wypije za du¿o zimnego piwa
i popije gazowan¹ wod¹, to dostaje ma³piego rozumu, sraczki i g... widzi.
Pozdrawiam, Jan Mazurski
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

Andrzej Malinowski
Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007 (4)

Pekin  Chiny, 02.07.2007 r. Z wizyt¹ na chiñskim dworcu kolejowym

W nocy Chiñczycy nie dawali spaæ.
K³ócili siê i wrzeszczeli. Na niadanie
zrobilimy gor¹cy kubek. Chcielimy
dzisiaj kupiæ bilet kolejowy do U³an Bator, stolicy Mongolii i pojechaæ tam jak
najszybciej, by zd¹¿yæ na mongolskie
wiêto Naadam. Ale nie by³o to takie
proste.

my do dworca kolejowego Beijing Zhan.
W Pekinie s¹ dwa dworce.
Bo¿e, ile ludzi!!! Katastrofa. Pomyla³em, ¿e na pewno nie uda siê nam kupiæ
biletów, bo kolejki do kas s¹ przed dworcem (do rodka wchodzi siê tylko z biletem, czasem udaje siê bez) i s¹ bardzo
d³ugie, olbrzymie. Kas jest 89! Rozk³ad jazdy

Pa³ac Letni
Najpierw musielimy opanowaæ poruszanie siê pekiñskim metrem. Oznaczone
jest ono liter¹ G z kwadratem w rodku.
Jedzi od 5 30 do 2300. Bilety kupuje siê
w kasach przed zejciem na perony. Czêsto
trzeba staæ w kolejce. Kasjerki znaj¹ kilka liczebników po angielsku, wiêc mo¿na zagaiæ rozmowê, ale lepiej mieæ przygotowane 3 juany, bo tyle kosztuje bilet
za jeden przejazd (mo¿na kupiæ od razu
kilka biletów i mieæ problem z g³owy na
kilka dni). Mo¿na te¿ pokazaæ palec, co
bêdzie oznacza³o, ¿e chcê kupiæ tylko jeden
bilet. Nastêpnie bilet trzeba podaæ osobie, która go przerywa i wpuszcza na peron.
Trwa to b³yskawicznie. Napisy s¹ po
chiñsku i równie¿ pisane w transkrypcji
pinyin  ³aciñskimi literami. Czasem nazwa przystanku podawana jest przez g³oniki w wagonach po angielsku i chiñsku, gdy sk³ad wje¿d¿a na stacjê. Najgorsze w tym wszystkim jest zorientowanie siê, w któr¹ stronê pojedzie metro. Ale w takim wypadku trzeba spojrzeæ na cianê. Tam bêd¹ strza³ki. Trzeba mieæ te¿ ze sob¹ plan miasta, wtedy
wszystko bêdzie mo¿na znaleæ. Uda³o
siê nam skorzystaæ z metra i dojechali-

wy³¹cznie po chiñsku. Chiñczycy lubi¹ siê
pchaæ. Jednak obok g³ównego budynku
mo¿na by³o wejæ do dwóch du¿ych pomieszczeñ, gdzie jest kilkanacie kas. Zaryzykowalimy i podeszlimy do kasy nr

1, bo kolejka do niej by³a najkrótsza,
ale i tak ludzie siê pchali. W kasie pani
odpowiada³a nam po angielsku, nietypowe jak na Chiny. Stwierdzi³a, ¿e
bilety do Mongolii mo¿emy kupiæ tylko i wy³¹cznie w hotelu International,
300-400 metrów od dworca. Poszlimy
tam.
Na drugim piêtrze znajduje siê biuro podró¿y, które sprzedaje bilety na
trasy miêdzynarodowe i krajowe. Tu trochê mówi¹ po angielsku i rosyjsku. Sprzedawca powiedzia³, ¿e dzisiaj nie sprzeda nam biletów do U³an Bator. Wyci¹gn¹³ ulotkê po angielsku, gdzie by³o
napisane, ¿e bilety sprzedaje siê na dzieñ
przed odjazdem. Nic nie wskóralimy,
przyjdziemy jutro.
Z Chin do Mongolii kursuj¹ tylko
2 poci¹gi tygodniowo. Tragedia. Nie
stracilimy jednak humoru. Biuro w tym
hotelu sprzedaje bilety od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 830-1200 i 13001700. W dro¿szych hotelach bilety na
linie krajowe i zagraniczne mo¿na kupiæ w recepcji, oczywicie z prowizj¹ 
i nie staæ w chiñskich niekoñcz¹cych
siê kolejkach do kas.
Wrócilimy metrem na Plac Tiananmen, gdzie 40 minut czekalimy na Elê.
Wziêlimy taksówkê (52 juany) i udalimy siê do Pa³acu Letniego (bilet 60
juanów, bardzo drogo!). Po³o¿ony jest
on 20 km na pó³nocny zachód od Pekinu i jest najlepiej zachowanym cesarskim ogrodem. Jego chiñska nazwa
Yihe Yuan oznacza Ogród Pielêgnowania

Pa³ac Letni

!
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Chiñczycy s¹ wszêdzie
Korytarz licz¹cy 700 metrów, Pawilon
Rozproszonych Chmur oraz wi¹tynia
Morza M¹droci.
Najwiêksz¹ niespodziankê sprawi³
nam eunuch, który piewa³ pieni mêskim
sopranem. Mia³ na nogach damskie kapcie
i chyba trochê siê wyg³upia³.
W swoim czasie Chiny s³ynê³y z kastratów. Historia zna Simê Tsiana  wykastrowanego kronikarza (99 r. p.n.e.),
który póniej sta³ siê sekretarzem cesarskim. Kastracja by³a kar¹ i zwyczajowo
nale¿a³o pope³niæ samobójstwo, ale nie
wszyscy to czynili, niektórzy zostawali sekretarzami. Oczywicie odciête j¹dra musieli nosiæ przy sobie w specjalnym woreczku przypasanym do bioder.
W XVII w. by³o a¿ 100 tys. eunuchów.
Niektórzy sami poddawali siê kastracji,
byleby tylko zdobyæ pracê. Eunuch,
owszem, podoba³ siê nam, ale nie chcia³-

UWAGA KONKURSY

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku i Szko³a Podstawowa nr 1 w Olecku im. H. Sienkiewicza og³aszaj¹ z
okazji XVI Ogólnopolskiego Zlotu Szkó³ Sienkiewiczowskich
nastêpuj¹ce konkursy dla dzieci i m³odzie¿y:
1. Ilustracja do wybranej powieci Henryka Sienkiewicza
1) W konkursie udzia³ bior¹ uczniowie szkó³ podstawowych.
2) Prace maj¹ byæ w formacie A3 i A4, technika dowolna.
3) Do ka¿dej pracy nale¿y do³¹czyæ formularz zg³oszeniowy
(dostêpny w sekretariacie ROK MG)
4) Prace nale¿y dostarczyæ do Miejsko-Powiatowej Biblioteki
Publicznej na oddzia³ dla dzieci do dnia 15.04.2008r.
5) Fina³ konkursu odbêdzie siê podczas Gali XVI Ogólnopolskiego Zlotu Szkó³ Sienkiewiczowskich 30 maja 2008r.
2. Moje spotkanie z bohaterem powieci Henryka Sienkiewicza  kartka z pamiêtnika
1) W konkursie udzia³ bior¹ dzieci ze szkó³ podstawowych
klas IV-VI oraz gimnazjów.
2) Praca czcionk¹ 12 pkt o objêtoci 3 stron A4 (uczniowie
gimnazjum) i 2 stron (uczniowie klas IV-VI SP)
3) Forma pracy - pamiêtnik.
4) Do ka¿dej pracy nale¿y do³¹czyæ formularz zg³oszeniowy.
5) Prace nale¿y dostarczyæ do Miejsko-Powiatowej Biblioteki
Publicznej na oddzia³ dla dzieci do dnia 15.04.2008r.
6) Fina³ konkursu odbêdzie siê podczas Gali XVI Ogólnopolskiego Zlotu Szkó³ Sienkiewiczowskich 30 maja 2008r.
3. Projekt ok³adki do wybranej powieci Henryka Sienkie-

Eunuch
bym byæ na jego miejscu.
Kolorow¹ ³ódk¹ za 10 juanów pop³ynêlimy na drugi brzeg Kunming i st¹d
taksówk¹ do Pekinu. Tym razem za kierownic¹ siedzia³a kobieta (jak uda³o siê
jej zdobyæ prawo jazdy?). Wozi³a nas
chyba okrê¿nymi drogami, bo zap³acilimy a¿ 72 juany za kurs. Zobaczylimy
za to stadion budowany na olimpiadê w
2008 roku.
Elê odwielimy do jej luksusowego
hotelu, a sami wrócilimy metrem na Plac
Tiananmen, do naszych apartamentów.
W sklepie kupilimy na kolacjê zupki
chiñskie, znacznie smaczniejsze od tych
kupowanych w Polsce. W ka¿dym kubku s¹ plastikowe widelce, wiêc nie trzeba mêczyæ siê pa³eczkami.
C.d.n.

wicza.
1) W konkursie udzia³ bior¹ uczniowie szkó³ gimnazjalnych
2) Prace maj¹ byæ w formacie A3 i A4, technika dowolna.
3) Do ka¿dej pracy nale¿y do³¹czyæ formularz zg³oszeniowy.
4) Prace nale¿y dostarczyæ do Miejsko-Powiatowej Biblioteki
Publicznej na oddzia³ dla dzieci do dnia 15.04.2008r.
5) Fina³ konkursu odbêdzie siê podczas Gali XVI Ogólnopolskiego Zlotu Szkó³ Sienkiewiczowskich 30 maja 2008r.

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V18502)

Harmonii. Budowê rozpoczêto w 1750 r.
na rozkaz cesarza Qianlong, który chcia³
ofiarowaæ go matce na jej 60-te urodziny w 1751 r. Dlatego górê, na zboczu
której wzniesiono rezydencjê, nazwano
Wanshoushan, co znaczy Góra Tysi¹ce
Lat Trwaj¹cej D³ugowiecznoci, a jezioro nazwano Kunming, gdy¿ tak nazywa³o siê s³ynne jezioro w stolicy dynastii
Tang, w miecie Changan. W 1860 Pa³ac zosta³ zniszczony przez brytyjsko-francuski korpus ekspedycyjny. Odbudowany
w latach 1888-1895 na polecenie cesarzowej Cixi, zosta³ ponownie zniszczony
w 1900 roku podczas powstania Bokserów i ponownie odbudowany na jej polecenie.
G³ównymi budynkami pa³acu s¹: Pawilon ¯yczliwoci i D³ugowiecznoci, w
którym to w³adcy zajmowali siê sprawami pañstwa i przyjmowali pos³ów, D³ugi

OLECKIE CENTRUM
L
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800
www.olecko.prawojazdy.com.pl

14
kwietnia

16
tel. 520-23-36

"
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Andrzej Malinowski
Warto zobaczyæ
ZBIORNIK RETENCYJNY
I P£YWAJ¥CE WYSPY W JUDZIKACH

niak stawowy. Na uwagê zas³uguj¹ chronione roliny o liciach p³ywaj¹cych:
grzybienie bia³e i gr¹¿el ¿ó³ty. Wystêpuje tutaj siedem gatunków p³azów, w
tym kumak nizinny (brzuch pokryty jaskrawoczerwonymi plamami).

Pomiêdzy Judzikami a Bia³¹ Oleck¹
znajduje siê niewielki zbiornik retencyjny, przez mieszkañców zwany potocznie stawami; malowniczo po³o¿ony,
w niecce, poród pagórków i wzgórz pochodzenia polodowcowego. Jest pozosta³oci¹ po Jeziorze Bia³ym.
Dawniej w tym miejscu by³y pastwiska. Po okresie zaniedbywania zrobi³y
siê z nich bagna. W 1982 roku gospoZbiornik retencyjny
Wokó³ zbiornika wije siê polna droga,
nadaj¹ca siê do spacerów, wêdrówek i
jazdy rowerem. Mo¿na przechodziæ przez
groble i prowadziæ obserwacje przyrodnicze, a przy tym znakomicie siê relaksowaæ i nabieraæ si³ witalnych. Oprócz
odg³osów przyrody nikt i nic nie zak³óci
spokoju. Mo¿na mia³o powiedzieæ, ¿e
droga wokó³ zbiornika retencyjnego w
Judzikach przypomina oleck¹ wiewiórcz¹ cie¿kê, tylko ¿e jest mniejszych rozmiarów i pozbawiona drzew.
Przy okazji mo¿na zajrzeæ do pa³acu i zobaczyæ dwa wiadukty by³ej kolejki w¹skotorowej w Bia³ej Oleckiej oraz
pozosta³oci dworu w Lenartach.
P³ywaj¹ca wyspa dobi³a do brzegu
darstwo rybackie utworzy³o na nich zbiornik retencyjny, który jest w³asnoci¹
Agencji Rynku Rolnego w Suwa³kach.
Zajmuje powierzchniê 67 hektarów, w tym
oko³o 20 hektarów to p³ywaj¹ce wyspy,
800 metrów stanowi¹ groble. Jest 7 tam,
z których czynna jest tylko jedna. G³êbokoæ zbiornika  7 metrów. Przez zbiornik
przep³ywa rzeka Lega, g³ówna rzeka powiatu oleckiego.
Zbiornik nale¿y do bardzo ciep³ych,
a co za tym idzie, posiada du¿¹ iloæ
planktonu. Hoduje siê w nim liny, szczupaki, karpie, leszcze, okonie, p³ocie, wêgorze, karasie japoñskie. W zwi¹zku z
tym, ¿e nie jest prowadzona intensywna gospodarka rybacka, zbiornik ulega
czêciowo zarastaniu, dziêki temu jest
miejscem lêgowym du¿ej liczby ptactwa
wodnego. Cierpliwy obserwator mo¿e
zobaczyæ tu ³abêdzia niemego, kaczkê
krzy¿ówkê, perkoza dwuczubego, czaplê
siw¹, kaniê czarn¹, kormorana, a nawet
¿urawia, orlika krzykliwego, bobra i pi¿maka amerykañskiego. Króluje tu b³ot-

Bujna rolinnoæ nadbrze¿na
Zbiornik retencyjny (sztuczne jezioro zaporowe)  sztuczny zbiornik wodny, który
powsta³ w wyniku zatamowania wód rzecznych przez zaporê wodn¹. Mo¿e pe³niæ wiele
funkcji, wród których pewne nawet siê wykluczaj¹ (np. funkcja energetyczna i przeciwpowodziowa, funkcja zaopatrzenia w wodê i rekreacyjna). Podstawowe funkcje zbiorników retencyjnych to: gromadzenie wód na potrzeby ludnoci i przemys³u, wykorzystanie
energii wodnej, ochrona przed powodziami lub utrzymanie ¿eglownoci rzeki poprzez
zmniejszenie nieregularnoci przep³ywów wody, wykorzystanie w celach irygacyjnych,
rozwój turystyki, rekreacji i sportu.

#

Tygodnik Olecki nr 14 (534)

Kalendarz imion

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

8 kwietnia
Beaty, Cezaryny, Emmy, Emy, Juliany,
Julii, Siecis³awy
Alberta, Amadeusza, Cezarego, Dionizego,
Dionizjusza, Gawry³y, Januarego, Juliana, Marcelego, Rados³awa, Seweryna,
Waltera
9 kwietnia
Dobros³awy, Mai, Marceliny, Marii
Antoniego, Dobros³awa, Dominika, Dymitra, Heliodora, Hugona, Marcelego, Marcina, Wadima
10 kwietnia
Borys³awy, Ma³gorzaty, Maruszki, Michaliny
Antoniego, Apoloniusza, Borysa, Daniela,
Ezechiela, Fulberta, Grodzis³awa, Henryka,
Makara, Makarego, Makariusza, Micha³a, Terencjusza
11 kwietnia
Arlety, Filipiny, Gemmy, Izoldy, Leontyny

Bart³omieja, Filipa, Izaaka, Jaromierza,
Jaromira, Leona, Marka, Rajnera, Stanis³awa
12 kwietnia
Herty, Lubos³awy, Saby, Wiktoryny,
Zenony
Andrzeja, Damiana, Iwana, Juliana, Juliusza, Konstantego, Lubos³awa, Ludos³awa, Wiktora, Wiktoryna, Zenona
13 kwietnia
Hermenegildy, Idi, Idy, Justyny, Ma³gorzaty, Przemys³awy
Artemona, Denisa, D³ugomi³a, Jana, Justyna, Marcina, Przemys³awa
14 kwietnia
Bereniki, Bernadetty, Jadwigi, Julianny,
Justyny, Krzysztofy, Lawinii, Ludwiny,
Marii, Marty, Martyny, Walerii, Weroniki
Berenika, Bernarda, Hermana, Justyna,
Krzysztofa, Lamberta, Maksyma, Tyburcego, Tyburcjusza, Walerego, Waleriana

Wielkie k³amstwo

konstytucji ustroju gospodarczego
wprowadzonego przez reformê roln¹ i
unarodowienie podstawowych ga³êzi
gospodarki narodowej z zachowaniem
ustawowych uprawnieñ inicjatywy
prywatnej?
3. Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic
pañstwa polskiego na Ba³tyku, Odrze
i Nysie £u¿yckiej?
W okresie referendum zaostrzy³a siê
walka klasowa i terror przeciwników nowego ustroju. Mimo to wynik by³ korzystny dla bloku demokratycznego. W referendum wziê³o udzia³ 87 proc. uprawnionych
do g³osowania. Na pierwsze pytanie tak
odpowiedzia³o 68 proc. g³osuj¹cych, na
drugie 77 proc., na trzecie 91 proc.
Teraz wiemy, ¿e zosta³o ono przez
w³adze komunistyczne sfa³szowane.
Wed³ug obecnych badañ Polacy wypo-

Nasz przepis
Sa³atka
á la Waldorf Astoria

Pieczone piersi kurze lub indycze,
ma³a puszka ananasa, garæ orzechów
w³oskich, puszka szparagów, ¾ szklanki
delikatnego majonezu, sok z cytryny,
sól, pieprz, natka pietruszki.
Miêso dzielimy na kawa³ki. Orzechy siekamy.
W dekoracyjnej, najlepiej szklanej salaterce uk³adamy nie mieszaj¹c sk³adniki sa³atki. Tak przygotowane oprószamy sol¹, pieprzem, orzechami i polewamy na koñcu majonezem. Dekorujemy ga³¹zkami zielonej
pietruszki.
Nadaje siê doskonale na przyjêcia i spotkania towarzyskie jako jedno z dañ zimnego bufetu.

#

Oto co napisano w kalendarzu popularnym z roku 1981 o referendum nazywanym potocznie 3 razy Tak:
REFERENDUM LUDOWE 1946 R.
W marcu 1946 r. PPR (Polska Partia
Robotnicza) wyst¹pi³a z inicjatyw¹ rozpisania referendum ludowego, którego
celem by³a orientacja, czy ogó³ spo³eczeñstwa akceptuje przeobra¿enia spo³eczne i polityczne, które mia³y miejsce
w kraju. Wysuniêto trzy pytania:
1. Czy jeste za zniesieniem senatu?
2. Czy chcesz utrwalenia w przysz³ej

p

kupiê

p

Cnota (tak jest bogata) nie mo¿e wzi¹æ
szkody
Ani siê te¿ ogl¹da na ludzkie nagrody;
Sama ona nagrod¹ i p³aca jest sobie
I krom nabytych przypraw wietna w
swej ozdobie
A jeli komu droga otwarta do nieba
Tym, co s³u¿¹ ojczynie W¹tpiæ nie potrzeba
Jan Kochanowski

Przys³owia
i powiedzenia
 W kwietniu nasienie miej, orz, bronuj i siej.
 Jak skowronek zawiergoli, myl¹
ch³opi o roli.
 Kiedy mokre role, nie chod z p³ugiem w pole.
 Tradycja ludowa i staropolska powszechnie uwa¿a³y grzmoty, burze
kwietniowe za prognozê urodzajnego roku. Podobnie kwietniowe niegi
dawaæ mia³y zdrowie trawie i zwierzêtom.
 Ciep³a deszcze w kwiecieñ rokuj¹
pogodn¹ jesieñ.
 Kwiecieñ, gdy deszczem plecie, mniej
wystroi w kwiecie.
 Kwiecieñ kiedy jest suchy nie daje
rolnikowi otuchy.
wiedzieli siê w przyt³aczaj¹cy sposób
przeciwko zmianom, które komunici chcieli
narzuciæ. Opisywana w notatce walka
klasowa równie¿ zosta³a sprowokowana
terrorem w³adz komunistycznych. W
aparacie terroru wobec polskich patriotów czynny udzia³ wzi¹³ kontrwywiad
sowiecki.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
p

sprzedam

p

wynajmê

inne

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

p

x1

p

x2

p

x3

p

x4

p

x?

Podpis: .................................................................................................................
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* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V1713
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
K16802
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V9009

* Centrum  hotel, tel. 0-87-520-12-00
V12926
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
A810
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59

D@RKOMP

* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V17103
* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko,
tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
A910
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
V17123
* wesela, przyjêcia, imprezy okolicznociowe, tel. 0-87-52040-50
V12906

US£UGI

ADLER

RA
TY
!

(V7110)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V7810

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

Meble stylowe, antyki,
d¹b, orzech, sKÓRA i inne

G¹ski 22 m 3, tel. 0-606-993-688

(V19002)
(V14406)
(V14506)

* angielski, korepetycje, tel. 0-513-384-822
V21901
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K16303
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L2604
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V15205
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L1905
* biuro rachunkowe, bieg³y rewident Danuta Jaworowska, Olecko,
ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713, 0-87-520-44-98
A2717

BUDOWLANE US£UGI
 BUDOWA DOMÓW!

* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533

V70620

* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V10708
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V21401
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L15106
Kwalifikowany certyfikat elektroniczny (wymagany przez ZUS
od 21 lipca 2008)  oprogramowanie, sprzêt, integracja
z P³atnikiem. MTL Creation, 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11

tel. (087) 520-01-89

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

V10408

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V21101
* Hit-Tech, komputery, naprawa, sprzeda¿, tel. 0-87-520-05-15 V21201
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V15305
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V10308
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L15206
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V13026

* mikropo¿yczki 0%, (087) 520-18-17

Agencja Kredytowa KORZYCIK

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.

* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V11607

Olecko, ul. Kopernika 10, tel. 0-604-571-902
Transport na terenie powiatu oleckiego  GRATIS!
ul. Kolejowa 31
Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,
chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

Plac Wolnoci 15A, tel. (087) 520-10-89

V4322
V16703

OKNA  nowy salon, aleje Lipowe 1B
(Centrum Handlowe IMPPULS, I piêtro)

(V16304)

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy na krêgle od 1200 do 2200

KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
SERWIS GSM, KASY FISKALNE

tel. (087) 737-80-40; 0-728-387-720
NAJNI¯SZE CENY W REGIONIE
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V18812
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V16903
PRODUCENT ODZIE¯Y ROBOCZEJ; ARTYKU£Y BHP
Wykonujemy hafty, loga
Go³dapska 22, tel. (087) 520-26-31

(V15904)

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

(V16804)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

(V15105)

* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna. Plac Wolnoci 14,
tel. (087) 520 15 78
V11907
* Mazury - hotel, tel. 0-87-520-40-50
V12916

Przemys³aw Atkielski

(V16204)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V17303

(V18902)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* przesy³ki kurierskie, przewozy, tel. 0-601-159-718

V14206

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V18602)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
A14301

US£UGI
* ryby, tel. 0-504-060-955

%
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OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V8909)

SERWIS OGUMIENIA

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4012)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!

Sklep ogrodniczy TWÓJ OGRÓD

ul. Kociuszki 39
Ponadto wykonujemy us³ugi: glebogryzark¹, kosiark¹, wykaszark¹ i pi³¹ motorow¹. Tel. 0-698-150-133

(V17004)

* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V14306

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V11807
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.
V2113
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5205
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K913
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1013
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1513
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3001
* transport ciê¿arowy do 30 ton, wywrotki plandeki, tel.
0-604-514-845
V21701

(V19102)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
CZYNNE CA£¥ DOBÊ
Za³atwiamy wszelkie formalnoci.

Firma rekomendowana przez Polsk¹ Izbê
Przedsiêbiorców Bran¿y Pogrzebowej (PIPBP)

K16902

ul. Sienkiewicza 7, tel. 0-516-610-646

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

(V15005)

Us³ugi lusarsko-spawalnicze
bramy, p³oty, drzwi, przês³a,

WYWÓZ MIECI
(K15505)

* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
K16503
* zaopiekujê siê z sercem osob¹ starsz¹ lub dzieckiem. Posiadam dowiadczenie w pracy z osobami starszymi oraz
dzieæmi, tel. 0-506-675-603
L910
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32 L12805
* zatrudniê dziewczynê w klubie bilardowym, tel. 0-513-433038
V20202
* zatrudniê mê¿czyznê w gospodarstwie rolnym, tel. 0-698021-120
K17002
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
V9608
SPRZEDAM
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
A13703
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
A1109
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
A14201
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
A14002
* dzia³kê budowlana nad jeziorem, Du³y, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V21361
* dzia³kê budowlan¹, Sedramki, WGN Nieruchomoci, tel. 87520-26-12
V21341
* dzia³ki budowlan¹ nad jeziorem, Jaki, od 35 z³ za m. kw.
WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V21311
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K4706
* dzia³ki trzy do przekszta³cenia po 31 arów w zajdach ko³o
Olecka, tel. 0-502-383-541
K15704
* Fiat 126p elx, 1998, opony zimowe, 70.000 km, tel. 0-609535-117
L22519
* jasnobe¿owy garnitur do komunii, tel. 0-605-072-225
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
A13302
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
A13902
* mieszkania trzypokojowe 63m2, mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e,
lokale handlowo-us³ugowe. Oddanie  lipiec 2008.
Tel. 0-604-456-732
* mieszkanie 17 m. kw., Lesk, 52 000 z³otych, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V21301
* mieszkanie 38 m. kw. tel. 0-668-262-153
K17102
* mieszkanie 60 m. kw. Nory, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V21351
* mieszkanie 72 m. kw., III piêtro, tel. 0-513-079-405 K16502
* okna pcv, drewniane, tel. 0-728-387-720
K16004
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V18822
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
A1010
* Pequeot 206, 2005, 21 000 z³otych, tel. 0-510-189-301 V21321
* ryby, tel. 0-504-060-955
A2606
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333A14102
* Skoda Fabia, 1,9TDI, 101 KM, 2000, tel. 0-510-189-301 V21331
* ¿wir, piasek, ziemia  transport, tel. 0-604-514-845 V21711
(V11707)

 przewóz krajowy i zagraniczny
 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe

PRACA c.d.

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364
INNE

* zginê³a suczka owczarek niemiecki, nagroda, tel. 0-601-152-460 L2704
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L12905
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V18832
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 L13005
* potrzebna kobieta do opieki nad starsz¹ pani¹ dorywczo na
soboty i niedzielê, tel. 0-693-841-421
L2005
* sprzedawcê zatrudniê, tel. 0-87-520-26-39
A12705

WYNAJEM
* biura do wynajêcia, Kamienna 1A, tel. 0-602-354-963 K16602
* lokale handlowe po 430 m. kw., parter, do wynajêcia, tel.
0-604-145-272
A1207
* mieszkanie dwupokojowe do wynajêcia, tel. 0-604-915-245 K17201
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
A2207
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L2504
* szukam mieszkania, tel. 0-508-216-250
K16702
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Fundusze dla opor nych (16)
Jak jest?

Proszê Pañstwa, ostatni z moich felietonów ukaza³ siê dok³adnie tydzieñ temu,
czyli 1 kwietnia. Jest to doæ niefortunna
data, choæ nie wszyscy siê ni¹, jak wiemy, przejmuj¹. Dlaczego o tym piszê? Byæ
mo¿e kto z Pañstwa móg³by s¹dziæ, i¿
informacja, któr¹ wtedy poda³em jest jakim primaaprilisowym dowcipem. Niestety,
tak nie jest. Fakt, ¿e regionalne konkursy
dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
otwarte zosta³y 31 marca, ale nabór wniosków ruszy dopiero od 12 maja, jest jednak najprawdziwsz¹ prawd¹.
To chyba niedobrze, prawda? Otó¿
niekoniecznie. Oczywicie sytuacja przedsiêbiorców, którzy mieli ju¿ prawie gotowe projekty, a którzy wstrzymuj¹ siê z
rozpoczêciem niezbêdnych im inwestycji,
jest nie do pozazdroszczenia. Jednak¿e
mo¿na te¿ stwierdziæ, ¿e oto w ca³ej sprawie mamy ju¿ jasnoæ. Wszystkie terminy s¹ ju¿ ustalone i og³oszone. Na oficjalnych stronach opublikowano wszelkie niezbêdne dokumenty, takie jak: Szczegó³owy opis osi priorytetowej «Przedsiêbiorczoæ» Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007 - 2013, Regulamin Oceny i Naboru Wniosków, karty ocen formalnej, merytorycznej i strategicznej wniosku oraz
du¿¹ liczbê instrukcji dotycz¹cych wype³niania wniosku, rodzaju koniecznych
do przygotowania za³¹czników, list sprawdzaj¹cych, itp. Dostêpna jest te¿ finalna
wersja generatora wniosków, czyli aplikacji internetowej, w oparciu o któr¹ tworzone bêd¹ wnioski o dofinansowania. Pe³na
jasnoæ. Karty zosta³y odkryte. Ka¿dy
przedsiêbiorca mo¿e teraz zastanowiæ siê,
czy op³aca mu siê podejmowaæ starania
o unijn¹ kas¹, wyruszaj¹c na bój z biurokracj¹, czy te¿ wprost przeciwnie. Zachêcam, by to wszystko obejrzeæ, przemyleæ i przekalkulowaæ. Wszystko to, co
wymieni³em, dostêpne jest oczywicie na
stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury: www.rpo.warmia.mazury.pl/
Napisa³em bardzo optymistycznie o
tym, ¿e tak wiele dokumentów zosta³o
opublikowanych. To oczywicie dobrze,
ale trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e du¿e znaczenie bêdzie mia³a tzw. praktyka oceny
wniosków  z t¹ zapoznaæ siê nie sposób. Kto wie, byæ mo¿e bêd¹ mia³y na
ni¹ du¿y wp³yw tzw. oceny eksperckie.
Jedna z takich ocen zosta³a opublikowana na wymienionej wczeniej przeze mnie
stronie pod niezbyt przykuwaj¹cym tytu³em Pomoc Publiczna w programach

operacyjnych. Wszelkie zainteresowane
tematem funduszy osoby odsy³am do tej
publikacji. To naprawdê bardzo ciekawe
ród³o. Zachêcê mo¿e przyk³adem. Zdaniem autorów tej publikacji, w przypadku, gdy wniosek przedsiêbiorcy zostanie
wstêpnie oceniony merytorycznie i uznany
za zgodny z celami programu, a przedsiêbiorca rozpocznie na tej podstawie inwestycjê, wszelkie wydatki bêd¹ mog³y byæ
uznane za kwalifikowane, nawet jeli
wniosek nie przejdzie oceny merytorycznej. Oczywicie, o ile wniosek zostanie
ponownie z³o¿ony i na kolejnej ocenie
merytorycznej uzyska wymagan¹ liczbê
punktów. Ciekawe, prawda?
Tydzieñ temu obieca³em, ¿e napiszê
kilka s³ów o tym, wed³ug jakich kryteriów bêd¹ oceniane wnioski w ramach
poddzia³ania 1.1.9. Inne inwestycje w przedsiêbiorstwa. Przypomnê, ¿e celem tego
poddzia³ania jest zwiêkszenie konkurencyjnoci przedsiêbiorstw. Zacznê mo¿e od
kryterium efektywnoci ekonomicznej i
finansowej wniosku. Pod pojêciem tym
kryje siê mo¿liwoæ osi¹gniêcia wskaników i rezultatów w trakcie realizacji projektu i utrzymania ich przez 3 lata od zakoñczenia realizacji projektu. Oceniaj¹cy
bêd¹ brali pod uwagê posiadane przez
przedsiêbiorcê zasoby finansowe, ludzkie i techniczne, prognozy zarówno dla
projektu, jak i dla ca³ej bran¿y. Podstaw¹
oceny bêd¹ dane zawarte we wniosku i
biznesplanie. W³aciwe dobranie wskaników, wiarygodne zabezpieczenia i prognozy finansowe oraz wysokie prawdopodobieñstwo sukcesu projektu zapewni¹ nam a¿ 12 punktów. Jeli nasze prognozy i gwarancje bêd¹ mia³y marne podstawy, mo¿emy liczyæ na cztery punkty.
Oczywicie brak podstaw skoñczy siê dla
nas okr¹g³ym zerem.

Bartosz Cieluk

Konsultant Regionalnego Systemu
Wspierania Innowacji Warmiñsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Podobnie, jak w przypadku podzia³ania 1.1.7, wprowadzono dwa kryteria, które
zwi¹zane s¹ bezporednio z zatrudnieniem.
Punktowane bêdzie zarówno planowane
zwiêkszenie zatrudnienia, jak i jego utrzymanie. Zatrudnienie bêdzie szacowane w
oparciu o tzw. roczne jednostki robocze
w ci¹gu 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych rok
z³o¿enia wniosku (czyli z ostatniego zamkniêtego okresu obrachunkowego). Liczone wiêc bêd¹ tylko i wy³¹cznie etatowe umowy o pracê. Jeli w projekcie
zagwarantujemy utrzymanie zatrudnienia
dla wiêcej, ni¿ 4/5 naszych pracowników,
to otrzymamy 9 punktów. Jakakolwiek
gwarancja zatrudnienia da nam ju¿ 3 punkty.
Kolejne ³atwe punkty mo¿na uzyskaæ
planuj¹c zwiêkszyæ zatrudnienie. Zwiêkszenie zatrudnienia analizowane bêdzie na
podstawie danych za zamkniêty rok obrachunkowy wzglêdem daty z³o¿enia wniosku w stosunku do ostatniego okresu
realizacji projektu, co do którego zatwierdzono nam sprawozdanie. Jakikolwiek
wzrost redniorocznej liczby etatów zapewni nam 2 punkty. Za zwiêkszenie zatrudnienia o ponad 25% otrzymamy a¿
12 punktów!
Dwa punkty (w ramach ostatniego
kryterium) otrzymamy, o ile nasz projekt
dotyczyæ bêdzie szeroko rozumianego
przemys³u oraz us³ug sanatoryjnych,
odnowy biologicznej, rehabilitacji, us³ug
zdrowotnych, socjalnych, dla ludzi starszych, logistycznych, rachunkowych i
finansowych.
PKK RSWI dzia³a dziêki uprzejmoci
Starostwa Powiatowego w Olecku,
ul. Kolejowa 32 pokój 12.

'
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10. P³omieñ
16
21
11. Zamek
17
17
12. Polonia
17
14
13. Mamry
17
13
14. Motor
17
12
15. Granica
16
7
16 Szczytno
17
4
Natomiast Czarni II zremisowali na
wyjedzie ze Srokowem 6:6.
http://www.czarniolecko.pl/

Pi³ka no¿na

Czarni Justyna-Vêgoria 1:1

W rozegranym w dniu 6.04.2008r.
meczu, po pierwszej bezbarwnej po³owie
i drugiej walecznej w wykonaniu Czarnych, na boisku w Olecku, pad³ remis
1:1. Bramke dla Czarnych zdoby³ Szarnecki.
Czarni mecz rozpoczêli w sk³adzie:
G¹siorowski, Wasilewski Micha³, Pietkiewicz, Ryszkiewicz, Sadowski, Wyszyñski, Cwaliñski, Strychalski, Jarmo³owicz,
Kubas, Drozd. O pierwszej po³owie najlepiej jak najszybciej zapomnieæ. W 22
minucie Vêgoria po dorodkowaniu zdoby³a bramkê i by³o 0-1. Czarni w tej po³owie stwarzali wra¿enie zagubionych, nie
maj¹cych recepty na grê. Jeli dodaæ do
tego, ¿e praktycznie grali na stoj¹co, to
mamy ca³y obraz gry naszej dru¿yny.
Dopiero w drugiej po³owie, gdy nastapi³y 3 zmiany (zszed³ Drozd, Sadowski Kubas, a na boisku zobaczylismy Szarneckiego, Rytwinskiego i Jegliñskiego
Marcina), obraz gry uleg³ zmianie  Czarni
zaczêli walczyæ o ka¿d¹ pi³kê i zyskali
przewagê, brakowa³o tylko strza³ów na
bramkê Vêgorii. Wyrównuj¹c¹ bramkê
zdoby³ Szarnecki. Wydawa³o siê, ¿e kwesti¹ czasu jest zdobycie nastêpnego gola
przez Czarnych, jednak mecz zakoñczy³
siê remisem. Szkoda, ¿e Czarni nie zagrali ca³ego meczu tak jak drug¹ po³owê.
Wyniki 18. kolejki
Motor Lubawa - Sokó³ Ostróda
2:2
Start Dzia³dowo - Zatoka Braniewo 2:0
Polonia Pas³êk - Huragan Mor¹g 0:5
MKS Szczytno - Concordia Elbl¹g 1:1
Czarni - Vegoria
1:1
Zamek - P³omieñ
1:0
Granica - Mr¹govia
0:4
Mamry - Jeziorak
2:1
Tabela po XVIII kolejce:
1. Jeziorak
17
41
2. Huragan
17
39
3. Vêgoria
17
36
4. Start
17
33
5. Mr¹gowia
17
33
6. Zatoka
17
33
7. Concordia
17
31
8. Czarni
17
23
9. Sokó³
17
22

Mimo niesprzyjaj¹cej aury, kibiców nie zabrak³o.
TERMINARZ OTWARTYCH TURNIEJÓW TENISA ZIEMNEGO
KORTY MOSiR OLECKO - SEZON 2008
Wszystkie turnieje rozpoczynaj¹ siê o godz. 10.00. Zapisy do godz. 9.55.
Cztery turnieje nocne rozpoczynaj¹ siê o godz. 19.00
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 298

Witam Pañstwa po ca³ych siedmiu
dniach rozstania. Cieszê siê bardzo na
takie wspólne wyczekiwanie.
Najbardziej w zesz³ym tygodniu ucieszy³ mnie list skierowany do mnie. Dziêkujê bardzo. Trochê to po³askota³o moj¹
dumê. Muszê tylko ustosunkowaæ siê co
kilku spraw. Nie pisa³em nigdy, ¿e jestem niezale¿ny partyjnie. Jestem wrêcz
ukierunkowany sympati¹ w jedn¹ stronê, i to d³u¿ej ni¿ trwa istnienie tej strony. I, niestety, jestem niezaanga¿owany
politycznie: nic ode mnie w polityce nie
zale¿y... tyle, ¿e pogadam czy popiszê.
Wiem doskonale, ¿e w naszym kraju
obowi¹zuj¹ tzw. zasady s³usznoci. Opiera siê to na tym, ¿e przyjmuje siê co
jako s³uszne czy najs³uszniejsze, czyli tzw.
s³uszne pogl¹dy. Z regu³y s³usznym
pogl¹dem jest to, co s³yszymy wokó³
siebie, bo powtarzaj¹ to tzw. autorytety,
media, otoczenie itd. Za autorytet uznawane s¹ tylko te, i przede wszystkim te
osoby, co powtarzaj¹ tylko te akurat s³uszne pogl¹dy. Zasada s³usznoci jest
wszechobecna. Ludzie maj¹ potrzebê bycia
w³anie w tym s³usznym miejscu i to wp³ywa na s³usznoæ ich pogl¹dów, choæby
osobicie i prywatnie zaprzeczali temu.
To dziwne, ¿e wiele osób uwa¿aj¹cych,
¿e wyg³aszaj¹ tylko s³uszne pogl¹dy
poza s³uszn¹ grup¹ po prostu, bo serca
mówi¹ co zupe³nie innego, oficjalne uwa¿anego za nies³uszne.
W ka¿dej wiêkszej grupie istnieje d¹¿enie do tzw. systemu s³usznoci: Jeli

Ziemia
poetów
Roman Zmorski (1822-1867)
O mronym ranku
Bladolica
Czarownica
Biegunowych pustych mórz,
Zawita³a
Zima bia³a
W bujnej ziemi z³otych zbó¿.
Kraj, z wieczora
Jeszcze wczora
Têsknego pe³en uroku,
Oniemia³y,
Trupio bia³y,
Z porannego wstaje mroku.

inni tak mówi¹, to co musi w tym byæ.
Energia grupy jest tak wielka, ¿e zawsze
wymusi s³usznoæ JEDYN¥ S£USZNOÆ. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e Szanowny Pan mocno zaakcentowa³ niezale¿noæ panów Rywiñskiego i Piaseckiego tylko dlatego, ¿e szukaj¹ oni b³êdów i wypaczeñ rz¹dów PO-PSL. Dla Pana
ta niezale¿noæ jest jak najbardziej w¹tpliwa dlatego, ¿e nie pada z ust tej dwójki
krytyka PiS. Muszê napisaæ, ¿e tu siê
Pan myli. Przejrza³em archiwum audycji
na stronach TVP i mogê napisaæ o tej
pomy³ce z pe³nym przekonaniem. Po prostu ich niezale¿noæ zosta³a podwa¿ona, ¿e nie krytykuj¹ tylko PiS. Takiego podejrzenia o brak niezale¿noci i
niezaanga¿owania na pewno u Pana nie
maj¹ np. artyci sceny kabaretowej mówi¹cy i krytykuj¹cy tylko PiS. W jedynie s³usznej grupie s³usznych pogl¹dów uchodzi to za obiektywizm. Bardzo przepraszam, ale zdajê sobie sprawê, ¿e dzi NIEZALE¯NOCI¥ by³aby
tylko i wy³¹cznie krytyka PiS.
Nie jestem niezale¿ny..., chyba ¿e
chodzi o to, ¿e jest to niezale¿noæ od
nikogo. Zawsze podkrela³em, ¿e mam
swoje NIEZALE¯NE pogl¹dy. Bo s¹ one
ca³kowicie niezale¿ne do mody, nacisków
grupy, czy wymogów chwili. To jest moja
niezale¿noæ i zarazem niezmiennoæ
pogl¹dów.
Wracaj¹c do mojego ukierunkowania, to mam bardzo radosny stosunek
do poczynañ obecnego rz¹du. Chyba
tylko wielcy optymici lub ludzie silnie
przekonani o swojej silnej s³usznoci s¹
zadowoleni. No có¿. Zgodnie z ³aciñskim
powiedzeniem, ¿e kto pije  pi, kto pi

- nie grzeszy, wiêc kto pije jest wiêtym
 dobra opinia tego rz¹du opiera siê na
tym, ¿e nic konkretnego nie robi. Ciê¿ko
zrobiæ co le nic nie robi¹c. Jest to pewna
droga do sukcesu. Spora masa wiêtych,
ludzi uznanych za autorytety, po prostu
nic w ¿yciu nie zrobi³a. Za mêdrców uchodz¹ ludzie, którzy nic nie mówi¹. Podczas gdy wiêkszoæ milczków rzeczywicie nie ma nic m¹drego do powiedzenia.
Czy jestem obiektywny? Na pewno
nie, ale jak wiêkszoæ ludzi staram siê
taki byæ. Dlatego mogê spokojnie napisaæ o ostatnich wystêpach Ministra
Spraw Zagranicznych Radka Sikorskiego: WIELKIE BRAWA. Jak widaæ to co
uchodzi³o za z³o jeszcze parê miesiêcy
temu, czyli stanowczoæ i przeciwstawianie
siê ogó³owi, by³o uwa¿ane za niedopuszczalne prowadzanie polityki zagranicznej. Za wzór dyplomacji uwa¿ano godzenie
siê na wszystko i uk³adnoæ wobec wszystkich. Polityka twardych warunków uchodzi³a za niegrzeczn¹ i kartoflan¹. Tak by³o?
By³o. Dzi Minister MSZ mówi stanowcze nie temu co stwierdzaj¹ rz¹dy Francji i Niemiec, ¿e nie bêdzie rozszerzania
NATO o takie kraje jak Ukraina i Gruzja.
Mo¿e wreszcie skoñczy siê opowiadanie, ¿e polityka PiS by³a czym z³ym, skoro
obecny rz¹d zaczyna otwarcie przyjmowaæ to, czego dokonali jego poprzednicy. Mo¿e wreszcie polityka z³oci ukrywana pod mask¹ mi³oci bêdzie odchodzi³a w niebyt.
Z niecierpliwoci¹ czekam na kolejny tydzieñ i kolejne spotkanie z Pañstwem.
Mo¿e nie dokonamy wielkich zmian, ale
co pogadamy, to nasze.
PAC

