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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

15 styczeñ 2008 r .

Gratulacje z okazji osi¹gniêcia miêdzynarodowego sukcesu i otrzymania przez jacht Delphia 33 nominacji
do tytu³u Jacht wiata na rêce
Pana Wojciecha Kota  ca³emu Zespo³owi DELPHIA YACHTS KOT s.j.
 sk³ada z wyrazami szacunku
i powa¿ania
Starosta Olecki
z Zarz¹dem Powiatu Oleckiego
Nowym dyrektorem Regionalnego Orodka
Kultury Mazury Garbate zosta³a...

Marta Je¿ewska

Burmistrz Wac³aw Olszewski przedstawi³ nowego dyrektora pracownikom ROK na oficjalnym spotkaniu, które odby³o siê w ubieg³y wtorek, 15 stycznia w domu kultury.
Czytaj na s. 3.

Wywiad ze Starost¹ Powiatu Oleckiego Stanis³awem
Ramotowskim przeprowadzi³ Bogus³aw M. Borawski

Umiarkowany optymizm
(Czcionk¹ z podkreleniem zaznaczylimy wtr¹cenia redakcyjne)

TO: - Co dobrego bêdzie dzia³o siê w roku 2008?
Stanis³aw Ramotowski:  Przede wszystkim chcia³bym z³o¿yæ
mieszkañcom naszego powiatu najlepsze ¿yczenia noworoczne: zdrowia, spokoju, du¿o szczêcia, pomylnoci i spe³nienia marzeñ.
Jeli mam mówiæ o tym, co siê bêdzie dzia³o, to najpierw
muszê opowiedzieæ o tym, co wydarzy³o siê w roku minionym.
Mamy ju¿ niektóre dane i uwa¿am, ¿e s¹ one pocieszaj¹ce.
Jeli chodzi o bud¿et, to na planowane dochody 36 milionów 731 tysiêcy uzyskalimy dochody 38 milionów 278 tysiêcy z³otych. Wydatki na planowane 34 miliony skonsumowalimy 38,5 miliona. Rozbijaj¹c na dzia³y, na owiatê wydalimy
ok. 14,5 miliona, przy subwencji 13 milionów 971tysiêcy. Pozyskalimy dodatkowe pieni¹dze  787 tysiêcy z³otych. Inwestycje powiatu to kwota 9,5 miliona z³otych. Wk³ad w³asny
wyniós³ 2 miliony 396 tysiêcy z³otych. Jest to oko³o 25,19%
kwoty! Resztê pieniêdzy pozyskalimy z ró¿nych 10. róde³.
C.d. na s. 6-7.
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Cena 1,40 z³

Serdecznie gratulujê Zarz¹dowi oraz Pracownikom firmy Delphia Yachts Kot sp.j.
sukcesu, jakim jest z jednej strony otrzymanie
presti¿owej, amerykañskiej nagrody Import
Boat of The Year, przyznawanej przez magazyn ¿eglarski Cruising Word, z drugiej za
nominacji w kategorii Europejski Jacht Roku
dla produkowanej w Olecku Delphii 33.
¯ycz¹c zas³u¿onego sukcesu na targach
BOOT w Dusseldorfie
pozostajê z powa¿aniem
Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski

Marsza³ek Sejmu
Bronis³aw Komorowski

obejmie honorowym patronatem
obchody 450-lecia powstania Olecka

W rodê, 16 stycznia Burmistrz spotka³ siê z Marsza³kiem
w tej sprawie. Marsza³ek bardzo serdecznie przyj¹³ moj¹ propozycjê. Znam siê z nim ³adnych kilka lat. Kilka razy goci³
równie¿ w Olecku. Wkrótce Kancelaria Sejmu wyle do nas
oficjalne pismo w tej sprawie. Patronat Marsza³ka nada bardzo du¿y presti¿ obchodom. Bardzo cieszê siê z tego, ¿e Pan
Komorowski zgodzi³ siê na ten patronat  powiedzia³ Tygodnikowi Burmsitrz.
C.d. na s. 5.

Nasza rozmowa (4)

Z dr. Józefem Krajewskim rozmawia³ Bogus³aw M. Borawski

Kultura popularna i jej wp³yw na wychowanie
W poprzednich naszych rozmowach staralimy siê zainteresowaæ Czytelników, zachêciæ do dyskusji o
wychowaniu naturalnym w rodzinie oraz o wychowaniu instytucjonalnym w szkole. Dzi proponujemy rozmowê o wychowaniu równoleg³ym  pozaszkolnym i pozarodzinnym, tj.:
telewizja, kino, teatr, kawiarnie, dyskoteki, domy kultury etc.
Obecnie to wychowanie, które mo¿na nazwaæ kultur¹ popularn¹ jest jednym z najwa¿niejszych czynników szeroko rozumianego wychowania  socjalizacji m³odego pokolenia.
Popkultura, która kszta³tuje to¿samoæ m³odzie¿y oraz jej
styl ¿ycia, ma wiêkszy wp³yw na wychowanie ni¿ rodzina i
szko³a.
Dalej czytaj na s. 14.

* 14 stycznia o godz. 11.57 dwa zastêpy
JRG PSP usuwa³y w okolicach Sedrank
zamarzniêtego na lodzie martwego ³abêdzia.
* 17 stycznia o godz. 12.33 jeden zastêp
OSP G¹ski gasi³ po¿ar sadzy w kominie domu mieszkalnego w G¹skach.
* 17 stycznia o godz. 18.10 jeden zastêp
JRG PSP gasi³ po¿ar instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Nocznickiego.
* 18 stycznia o godz. 2.53 dwa zastêpy
JRG PSP, 2 OSP Kowale Oleckie i 1
OSP Sokó³ki gasi³y po¿ar kompleksów
budynków warsztatowo-gara¿owych w
Staczach.
* 19 stycznia o godz. 18.53 jeden zastêp
JRG PSP gasi³ po¿ar mieci w mietniku kontenerowym przy ul. Kolejowej.
* 20 stycznia o godz. 0.30 1 zastêp JRG
PSP usuwa³ w Sedrankach skutki kolizji drogowej.
* 20 stycznia o godz. 17.45 jeden zastêp
JRG PSP gasi³ po¿ar mieci w mietniku kontenerowym przy ul. Kolejowej.
Informacji udzieli³
m³. ogniomistrz Andrzej Zajkowski

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:

 Maksymilian Abakanowicz
 Jakub Gejwert
 Piotr Klejment
 Cezary Ko³akowski
 Jolanta Sobolewska
 Izabela Zdanio

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.

Dy¿ury aptek
 22-27.01.2008r.  ul. Zielona 35
 28.01.-3.02.2008r.  pl. Wolnoci 25

Tygodnik Olecki serdecznie gratuluje stoczni Delphia
Yachts sp.j. z okazji nominowania jej najnowszego typu
jachtu Delphia 33 do tytu³u Jacht wiata.
Stopy wody pod kilem!

Olecki
Big Brother

W ostatnim G³osie Olecka prezes
Telewizji Kablowej Marinex pan Roman Januszewski t³umaczy siê gazecie z
tego, ¿e emitowana w telewizji kablowej
Panorama miasta do tej pory nie spotka³a siê z ¿adnymi negatywnymi opiniami. Takie jednak, bardzo krytyczne,
g³osy nt. tego programu docieraj¹ ostatnio
coraz czêciej do Biura Poselskiego PiS
w Olecku.
Przed dwoma tygodniami w miejsce
kana³u TVN 7 znalaz³ siê w³anie program Panorama miasta, który funkcjonuje tam do tej pory. Oburzeni abonenci s¹ zdziwieni faktem, ¿e tak bez ¿adnej
konsultacji zmienia siê dowolnie kana³y
w tej telewizji kablowej. Poza tym dopiero teraz nie tylko abonentów, ale te¿
innych olecczan i goci naszego miasta,
dociera informacja, ¿e s¹ podgl¹dani.
Gdyby to jeszcze by³o w ramach
wspierania dzia³añ prewencyjnych policji, tak jak chce to ju¿ w tym roku poprzez monitoring wesprzeæ Urz¹d Miejski w Olecku, to jest zrozumia³e i godne
poparcia. Ale dlaczego robi siê to w celach
jedynie komercyjnych, nastawionych na
zysk? Dlatego grupa osób z Olecka podjê³a inicjatywê, aby zbadaæ ten program
pod wzglêdem prawnym. W razie koniecznoci odpowiedni wniosek w tej sprawie skierowany zostanie do Prokuratury Rejonowej w Olecku. Osoby popieraj¹ce ten pomys³ proszone s¹ o kontakt
z Biurem Poselskim J.A. Gosiewskiego
w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 12.
Dariusz Josiewicz,
sekretarz BP PiS w Olecku,
tel. 696-162-241

Gmina sprzeda³a we
wtorek, 15 stycznia
MOP w G¹skach

W przetargu tzw. Miejsce Obs³ugi Podró¿nych kupi³ Pan Tomasz Modzelewski
z Gi¿ycka za 250 tysiêcy z³otych. Nowy
w³aciciel ma zamiar utrzymaæ dotychczasowy sposób wykorzystywania terenu. Prawdopodobnie zostanie zbudowana
tam stacja benzynowa, zajazd i hotel.

W³amanie

W nocy z 17 na 18 stycznia nieznani
sprawcy w³amali siê do sklepu hurtowni elektrycznej Elektryk przy Wojska
Polskiego. £upem bandytów pad³y towary na kwotê 10 tys. z³.

Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które
odbêdzie siê 6.02.2008 r. (roda)
o godz. 18.00 w sali klubowej
Kawiarni ARTS przy Placu
Wolnoci 22.

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

(V71008)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

50% zni¿ka na
 wyprzeda¿ kolekcji
owietlenia
 wyprzeda¿ kolekcji
karniszy o 16 mm

ZAPRASZAMY!
NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA od 730 do 1800
ON
OLEJ
Pb95
OPA£OWY
LPG
Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V3901)
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

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

Dokoñczenie ze s. 1.

Na pocz¹tku grudnia przyszed³
do mnie Marek Ga³¹zka z pismem,
¿e chcia³by rozwi¹zaæ umowê o pracê. Jednoczenie poprosi³ mnie o dyskrecjê i nie podawanie jeszcze do publicznej wiadomoci tego faktu. Ja
bowiem nie mia³em zamiaru tego ukrywaæ.
Mia³em zatem ponad miesi¹c na
przemylenia i szukania nowego
dyrektora. Myla³em o ró¿nych kandydatach. Doszed³em jednak do
wniosku, ¿e najlepiej bêdzie dla ROK,
kiedy kandydatem na dyrektora bêdzie osoba z zewn¹trz: m³oda, prê¿na i ¿eby wywodzi³a siê ze rodowiska m³odzie¿owego. Mylê, ¿e Pani Je¿ewska spe³nia te warunki. Uwa¿am, ¿e nowy
cz³owiek, to i nowe pomys³y, sprawne dzia³anie.
Spotkalimy siê z pani¹ Mart¹ trzykrotnie. Kiedy spotkalimy siê pierwszy raz, by³a bardzo moj¹ propozycj¹ zaskoczona. Ustalilimy czas do namys³u na dwa tygodnie. Przyjê³a
moj¹ propozycjê i od 1 lutego bêdzie oficjalnie dyrektorem
ROK. W chwili obecnej przejmuje obowi¹zki i jest przekazywany maj¹tek instytucji.
Mam nadziejê, ¿e Pani Marta podo³a obowi¹zkom.
Pan Marek Ga³¹zka przechodzi do pracy w Sopocie. Obieca³ jednak, ¿e bêdzie z ROK nadal wspó³pracowaæ  powiedzia³ Tygodnikowi Oleckiem Burmistrz Wac³aw Olszewski.
Szybkoæ, z jak¹ podj¹³em decyzjê w tej sprawie spowodowana jest trosk¹ o przebieg 15. Przystanku Olecko. Aby
odby³ siê sprawnie, ju¿ teraz trzeba zacz¹æ dzia³alnoæ prawn¹
i organizacyjn¹. Z Pani¹ Mart¹ podczas tych trzech spotkañ
przedyskutowalimy sporo spraw zwi¹zanych z Przystankiem.
Musi on staæ siê imprez¹ ponadlokaln¹.

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V71306)

ZIMOWE PROMOCJE:
NISKIE CENY NA GRES I GLAZURÊ.
Posiadamy w sprzeda¿y GRZEJNIKI WOLNOSTOJ¥CE,
w tym KONWEKTORY i OLEJAKI
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

Program 3 PR

Jerzy Kisielewski w³¹czy siê w promocjê Przystanku Olecko. W ubieg³¹ rodê, 16 stycznia Burmistrz spotka³ siê z dziennikarzem. Prawdopodobnym jest, ¿e patronem medialnym imprezy
bêdzie Program 3 Polskiego Radia.

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

PRACA!!!
ZATRUDNIMY SPRZEDAWCÓW
Wymagania: znajomoæ obs³ugi komputera, kasy
fiskalnej, dowiadczenie w handlu.

(V76905)

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

oferuje brykiet opa³owy

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

(K1802)

Marta Je¿ewska

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
8.00-15.00  wystawa Czwórka Bez Sternika + 0,5 Medyka
(Andrzej Graniak, Jacek Fr¹ckiewicz, Henryk Cebula, Wies³aw
B. Bo³tryk)  Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, plac
Wolnoci 22.
* Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac
Wolnoci 24
22 stycznia (wtorek)
11.00  Artur i Miminki, film  kino
24 stycznia (czwartek)
9.00  up³ywa termin sk³adania ofert w przetargu og³oszonym prze SM dotycz¹cym malowania klatek schodowych
(szczegó³y TO 2/522, s. 11)
10.00  rozpoczêcie w/w przetargu
10.00  eliminacje powiatowe do wojewódzkiego Turnieju LZS
w tenisie sto³owym, hala ZS Siejnik
11.00  Sposób na rekina, film  kino ROK Mazury Garbate
25 stycznia (pi¹tek)
10.00  Towarzyski turniej koszykówki  hala LO
17.00  Panna Magorium cudowne emporium, film  kino
ROK Mazury Garbate
19.00  Zgon na pogrzebie, film  kino ROK Mazury Garbate
27 stycznia (niedziela)
10.00  Turniej Pi³ki No¿nej Seniorów o puchar Prezesa Czarni Olecki  hale ZST i ZSLiZ (ul. Zamkowa oraz Go³dapska)
11.00  fina³ OLDA, hala LO przy ul. Kociuszki
17.00  Panna Magorium cudowne emporium, film  kino
ROK Mazury Garbate
19.00  Zgon na pogrzebie, film  kino ROK Mazury Garbate
28 stycznia (poniedzia³ek)
17.00  rozpoczêcie kursu dla kierowców w OCSK Jerzego
Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
31 stycznia (czwartek)
up³ywa termin sk³adania materia³ów w Konkursie im. Mieczys³awa Or³owicza (szczegó³y TO 2/522, s. 6
10.00  przetarg na sprzeda¿ Fiata Tempra, Urz¹d Skarbowy,
ul. Wojska Polskiego 7, pokój nr 18 (szczegó³y TO 2/522,
s. 11)
15.00  up³ywa termin sk³adania ofert w przetargu na wynajem Skoczni oraz hotelu Maraton (informacja TO 1/
521, s. 9 i 18)

(V77205)

Nowym dyrektorem Regionalnego Orodka
Kultury Mazury Garbate zosta³a...
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Dokoñczenie ze s. 1.

Marsza³ek Sejmu
Bronis³aw Komorowski

obejmie honorowym patronatem
obchody 450-lecia powstania Olecka
W czwartek, 24 stycznia Burmistrz bêdzie gociem Marsza³ka Województwa Jacka Protasa, któremu równie¿ zaproponuje honorowy patronat.
Nie trzeba ukrywaæ, ¿e tak wysoko postawieni w hierarchii
politycznej honorowi patroni obchodów 450-lecia miasta (marsza³kowie Sejmu i Sejmiku) pozwol¹ na uzyskanie wiêkszego
statusu imprezy oraz uzyskanie na ten cel dodatkowych funduszy.
Na pocz¹tku grudnia Burmistrz spotka³ siê równie¿ z przedstawicielem Ziomkostwa Treuburczyków, dr Maté. Zgodzi³ siê
on wstêpnie na propozycjê uczestnictwa w komitecie przygotowuj¹cym obchody. Stwierdzi³, ¿e bardzo zale¿y Ziomkostwu
na utworzeniu muzeum. Obieca³, ¿e z chwil¹ utworzenia placówki zostan¹ jej przekazane wszystkie mo¿liwe i nadaj¹ce siê
do tego eksponaty.
Komitet organizacyjny zostanie powo³any przez Burmistrza
najprawdopodobniej w okolicach kwietnia br. Do uczestnictwa w komitecie zostan¹ zaproszone osoby maj¹ce pomys³y
na zorganizowanie uroczystoci.
Zale¿y mi, abymy zachowali ci¹g³oæ historii miasta. Od
historii nie uciekniemy  powiedzia³ Burmistrz.
W Lutym br. zostanie podpisana umowa z profesorem Stanis³awem Achrenczykiem na napisanie ksi¹¿ki, która ma roboczy tytu³ Kroniki Olecka. A. Achrenczyk jest dyrektorem
Instytutu Badañ Naukowych w Olsztynie oraz pracownikiem
naukowym Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego.
Ksi¹¿ka bêdzie zbiorem artyku³ów opracowanych przez zespó³
badawczy i dotyczyæ bêdzie historii ziem od prehistorii i samego miasta od jego za³o¿enia w roku 1560.
Ksi¹¿ka uka¿e siê najpóniej na pocz¹tku 2010 roku, czyli
w rocznicê nadania praw miejskich miastu.
Obchody bêd¹ równie¿ uhonorowane okolicznociowym
stemplem pocztowym. Brane jest pod uwagê wybicie okazjonalnej monety.

Ulgowe bilety komunikacji miejskiej

Miasto dofinansuje bilety ulgowe na terenie miasta w wysokoci 50%.
15 stycznia Burmistrz spotka³ siê z w³acicielem Komunikacji Miejskiej. Podczas spotkania ustalono, ¿e miasto dofinansuje bilety zni¿kowe dla dzieci, m³odzie¿y ucz¹cej siê, studentów oraz emerytów i rencistów.
Burmistrz jednoczenie odniós³ siê bardzo krytycznie do
funkcjonowania komunikacji. Wyrazi³ równie¿ nadziejê, ¿e dofinansowuj¹c przejazdy spowoduje poprawienie funkcjonowania komunikacji, a zw³aszcza je¿d¿enia autobusów wed³ug
rozk³adu jazdy. Pod uwagê zostanie równie¿ wziêty nowy rozk³ad
jazdy autobusów.
Na najbli¿szej Sesji Rady Miejskiej Burmistrz wprowadzi
pod obrady projekt uchwa³y, który pozwoli na dofinansowanie biletów ulgowych. Program najwczeniej wszed³by w ¿ycie od pocz¹tku marca. Wtedy równie¿ zostan¹ zweryfikowane rozk³ady jazdy. Dofinansowanie przewidziane jest na
90 groszy do jednego biletu. Obci¹¿y to miesiêcznie bud¿et
miejski oko³o 2500 do 3000 z³otych.
TO sugeruje, by autobusy zatrzymywa³y siê na przystankach,
a nie gdzie za¿ycz¹ sobie znajomi kierowców. Z drugiej strony
sugerujemy kierowcom samochodów, ¿eby u³atwili w miarê swoich
potrzeb poruszanie siê autobusów komunikacyjnych na zat³oczonych ulicach miasta.

www.powiat.olecko.pl

Serdecznie zapraszam na stronê internetow¹ Powiatu Oleckiego www.powiat.olecko.pl. Zachêcam do czytania bie¿¹cych informacji oraz zapoznania siê z wydarzeniami roku ubieg³ego. Szczególnie polecam systematyczne odwiedzanie strony g³ównej oraz zak³adek Gminy, Nowinki konkursowe,
Niepe³nosprawni.
Umieszczone okna w górnej czêci strony internetowej
dotycz¹ przyjêtych strategii oraz d³ugofalowych akcji, np.
Pomó¿my kasztanowcom. Natomiast loga znajduj¹ce siê w
dolnej czêci umo¿liwiaj¹ siêgniêcie do bazy informacyjnej
Zwi¹zku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Powiatów Miast
i Gmin Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana, Punktu Kontaktowego Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji.
W Tygodniku Oleckim w prawie ka¿dym numerze zamieszczone s¹ dwa lub wiêcej tekstów informuj¹cych o dzia³aniach Starostwa Powiatowego w Olecku.
Zapraszamy na www.powiat.olecko.pl
Anna Turowska

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V69710)

Kontakt tel.
(087) 520-22-41
(087) 520-33-02
kom.
0-500-044-685
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Olecka policja
2. w wojwewództwie!

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie podsumowa³a
pracê komend powiatowych za 2007 roku. W realizacji wyznaczonych mierników Komenda Powiatowa Policji w Olecku w
ogólnej ocenie zajê³a 2. miejsce w województwie, o 1,35 punktu za Komend¹ Miejsk¹ Policji w Elbl¹gu i 3,71 punktu przed
Komend¹ Miejsk¹ w Olsztynie. Jest to najlepszy wynik od
kilku ostatnich lat. W poprzednich latach w ogólnej ocenie
KPP w Olecku zajmowa³a:
- w 2006 r  13. miejsce,
- w 2005 roku  11. miejsce.
Komenda Powiatowa Policji w Olecku w 2007 roku okaza³a
siê najlepsza w województwie w wykrywalnoci i zajê³a 4. miejsce
w dynamice. Ogó³em w KPP Olecko wszczêto 812 postêpowañ przygotowawczych  o 330 mniej ni¿ w roku 2006, w tym,
w ni¿ej wymienionych kategoriach:
- w³amania  84, mniej o 23 ni¿ w roku ubieg³ym,
- kradzie¿e  153, mniej o 74 ni¿ w roku ubieg³ym,
- rozboje  5, mniej o 8 ni¿ w roku ubieg³ym,
- kradzie¿e Samochodów - 4 , o 4 wiêcej jak w roku ubieg³ym,
- bójki i pobicia - 17, mniej o 12 ni¿ w roku ubieg³ym,
- kierowanie pojazdami mechanicznymi pod wp³ywem alkoholu art. 178 a KK -J84 - o 57 ni¿ w roku ubieg³ym,
- wypadki drogowe art. 177 kk - 33 mniej o l ni¿ w roku ubieg³ym.
Jak mo¿na zauwa¿yæ, stan bezpieczeñstwa na terenie Olecka

(L302)

Twój l % 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  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.

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

Rozpoczêcie kursu

www.olecko.prawojazdy.com.pl

LEPIEJ HARCERZOWI
NI¯ FISKUSOWI

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

OLECKIE CENTRUM
L
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Olecko, Aleje Lipowe 3
Jerzy Miliszewski
Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800

siê poprawi³. W 2007 r. ogó³em policjanci przeprowadzili
4457 interwencji (o 484 wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym), odnotowano 267 sprawców przestêpstw bêd¹cych pod wp³ywem alkoholu (o 59 mniej ni¿ w 2006 roku), (co stanowi
49,44 % ogó³u podejrzanych). Ogólnie wykonano s³u¿b patrolowych i obchodowych - 2007 r. - 3607 (w 2006r. - 3544
s³u¿b), wiêcej o 63.
Powy¿sze wyniki zosta³y osi¹gniête dziêki du¿emu zaanga¿owaniu wszystkich policjantów Komendy Powiatowej Policji
w Olecku.
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Firma powsta³a 1.03.1991 roku i s³u¿y Pañstwu ju¿ 16
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

stycznia

tel. 520-23-36

EXPRESS SZKOLNY

(K303)

Redakcja Tygodnika Oleckiego zaprasza do wspó³pracy przy redagowaniu Ekspresu Szkolnego wszystkich
uczniów oraz nauczycieli oleckich szkó³. Artyku³y oraz
zdjêcia przyjmowane s¹ w godzinach pracy redakcji.

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

Kolektory

PROMOCJA

 panele pod³ogowe I gatunek

s³oneczne,

 15,50 z³ za 1 m2

przydomowe oczyszczalnie cieków

 du¿y wybór owietlenia
(V3001)

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

(V70309)

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Przytorowa 19, tel. (087) 566 72 98
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Umiarkowany optymizm
C.d. ze s. 1.

W owiacie inwestycje wynios³y 575
tysiêcy z³otych, na inwestycje drogowe
³¹cznie wydalimy 3 miliony 173 tysi¹ce
z³otych. Inwestycje w szpitalu wynios³y
4 miliony 874 tysi¹ce z³otych. Inwestycje nie ominê³y równie¿ Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Zakupilimy, przy wspó³pracy Burmistrza
Olecka i wójtów gmin, ciê¿ki samochód
ganiczo-po¿arniczy za 799 tysiêcy z³otych.
S¹ to liczby pokane i nale¿y cieszyæ
siê, ¿e powiat, który ma k³opoty w zwi¹zku z restrukturyzacj¹ szpitala, przeznaczy³
na inwestycje oko³o 24% dochodów bud¿etowych.
Równie¿ bezrobocie spad³o w przeci¹gu 2007 z 23,6% na 18,9%. To stanowi populacjê oko³o 1000 osób. Z tym wynikiem znalelimy siê w województwie
na trzecim miejscu, jeli chodzi o ranking
powiatów o najmniejszym bezrobociu.
Urz¹d Pracy w ci¹gu roku pozyska³
dodatkowo 3 miliony 559 z³otych. W ten
sposób zosta³ dwukrotnie przekroczony
algorytm przydzielony na pocz¹tku 2007
roku.
Pomoc Spo³eczna pozyska³a 1 milion
172 tysi¹ce z³otych. G³ównie by³y to inwestycje w Domu Dziecka  586 tysiêcy,
Domu Pomocy Spo³ecznej  115 tysiêcy
z³otych, Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie  471 tysiêcy. Dziêki pozyskaniu tych funduszy znacznie poprawi³y siê
warunki bytowania podopiecznych tych
jednostek. W ci¹gu 2007 roku wydalimy
oko³o 900 tysiêcy na pomoc osobom niepe³nosprawnym, dla oko³o 900 osób potrzebuj¹cych z powiatu.
Problemem w dalszym ci¹gu by³ szpital. W 2003 roku zad³u¿enie szpitala
wynosi³o 10,4 miliona z³otych. W chwili
obecnej jest to oko³o 2,4 miliona z³otych.
Od wrzenia 2008 r. pozostanie tylko jeden wierzyciel z kwot¹ 1,4 mln z³ i z mo¿liwoci¹ sp³aty do koñca 2015 r.
Fundusze unijne i ich wykorzystanie
przez nasz powiat za rok 2006 oceni³ ranking opublikowany we Wspólnocie w
grudniu 2007 roku. Wród 318 powiatów
zajêlimy 15. miejsce. Jest to najlepsza
pozycja wród powiatów naszego województwa oraz województwa podlaskiego.
TO: - Co by³o przedmiotem rankingu?
SR:  Wysokoæ pozyskanych funduszy unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkañca. Uwa¿am, ¿e wszystkie wyniki,
o których mówiê, s¹ dobre. Osi¹gnêlimy
je dziêki zaanga¿owaniu pracowników
Starostwa i podleg³ych mu placówek.

Trzeba cieszyæ siê z tego, ¿e coraz lepiej
wychodzi nam pozyskiwanie pieniêdzy,
które dobrze wykorzystujemy. Coraz wiêcej
dyrektorów i nauczycieli szkó³ ponadgimnazjalnych jest chêtnych do pisania wniosków o rodki pomocowe.
TO: - Co w takim razie bêdzie w 2008?
SR: - Na ostatniej Sesji w 2007 roku
zosta³ przyjêty bud¿et powiatu na 2008
rok. Planowane w nim dochody to 33,6
miliona z³otych, a wydatki stanowi¹ 33,9
miliona. Inwestycje planowane przez powiat to kwota 3,4 miliona z³otych. W bud¿ecie tym nie uwzglêdnilimy rodków
unijnych, które zdobêdziemy aplikuj¹c do
poszczególnych funduszy. Jeli wemiemy pod uwagê nasz wk³ad  3,4 miliona,
to kwota, któr¹ mo¿emy pozyskaæ, zamkn¹æ
siê mo¿e w wysokoci 13-14 mln z³.
TO: - W co g³ównie bêdzie inwestowa³ powiat?
SR: - Przede wszystkim ulice i drogi.
Chcemy, przy wspó³pracy z gminami, realizowaæ program budowy i napraw wystêpuj¹c do RPO (Regionalnego Programu Operacyjnego).
Chcemy równie¿ termomodernizowaæ
pozosta³e budynki publiczne znajduj¹ce
siê pod opiek¹ Starostwa. Chcemy przeznaczyæ na ten cel ok. 6,3 miliona z³otych, w tym oko³o 203 mln wk³ad w³asny. Program ten chcemy realizowaæ przy
wspó³pracy z innymi powiatami, poniewa¿ wartoæ najmniejszego projektu nie
mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 10 milionów. Dotyczy to programu roz³o¿onego na lata
2008-2013.
Bêdziemy równie¿ modernizowaæ budynek warsztatów szkolnych dla potrzeb
dwóch szkó³ zajmuj¹cych siê kszta³ceniem
zawodowym: Zespó³ Szkó³ Licealnych i
Zawodowych oraz Zespó³ Szkó³ Technicznych. (Znajduje siê na terenie ZSLiZ przy
ul. Go³dapskiej). Jest to inwestycja rzêdu
ok. 2,5 miliona z³otych. Mamy ju¿ dokumentacjê i 400 tysiêcy z³otych na wk³ad
w³asny. Tê inwestycjê chcemy zrealizowaæ w przeci¹gu tego roku.
TO: - Jakie drogi obejmie modernizacja?
SR: - Jeli chodzi o drogi, to inwestycje chcemy przeprowadziæ w latach 20082010 (kadencja obecnej Rady Powiatu) i
z mo¿liwoci¹ rozszerzenia na 2011-2013.
TO: - Czy móg³by Pan powiedzieæ
wiêcej o drogach miejskich? Czy kolejnoæ i przede wszystkim lista dróg bêdzie konsultowana z Burmistrzem?
SR: - One ju¿ zosta³y przekonsultowane. Zrobiona jest dokumentacja, b¹d
zostanie ukoñczona jeszcze w tym roku.
Dla tych inwestycji RPO nie stworzy³a

jeszcze regulaminów starania siê o dofinansowania. Z chwil¹, gdy takie programy zostan¹ opublikowane, zaczniemy sk³adaæ wnioski.
TO: - Na jak¹ kwotê ocenia Pan program inwestycyjny Starostwa na lata 20082010?
SR: - Jest to kwota oko³o 24 milionów z³otych.
TO: - Mo¿e móg³by Pan wymieniæ
jakie drobniejsze inwestycje dotycz¹ce
2008 roku?
SR:  Bêdzie to przystanek autobusowy w Judzikach. Powstanie on we wspó³pracy z Burmistrzem. Planujemy równie¿
wykonaæ l¹dowisko dla mig³owców przy
szpitalu. Opracowujemy ju¿ dokumentacjê i bêdziemy tê inwestycjê realizowaæ
wspólnie z Burmistrzem. Budowa chodnika w Norach  450 metrów  we wspó³pracy z wójtem Wieliczek. W tym roku
ukoñczymy równie¿ modernizacjê budynku
PCPR przy ul. Go³dapskiej. Skoñczy siê
te¿ remont Domu Dziecka.
Zainwestujemy równie¿ w bezpieczeñstwo mieszkañców powiatu. Do koñca
stycznia zakupimy ciê¿ki samochód ratowniczo-ganiczy dla oleckich stra¿aków.
W tamtym roku Komenda Powiatowa
Stra¿y Po¿arnej otrzyma³a dwudziestosiedmiometrowy wysiêgnik. Chcemy równie¿
zainwestowaæ w uzupe³nienie sprzêtu dla
Grupy Ratownictwa Wodnego. Program
ten bêdziemy realizowaæ z kilkoma innymi powiatami maj¹cymi grupy ratownictwa wodnego
Planujemy równie¿ rozwój sieci monitoringu w naszych szko³ach. Wspólnie
z gminami, przedsiêbiorcami i instytucjami mamy opracowany program Razem
bezpieczniej. Dwa razy do roku bêdzie
sprawdzana jego skutecznoæ.
Przez program Wrota Warmii i Mazur chcemy przeprowadziæ komputeryzacjê biur Starostwa w celu polepszenia
obs³ugi obywateli.
TO: - Starostwo podjê³o trudn¹ decyzjê w sprawie zamkniêcia internatu ZST.
Wywiad z Pani¹ wicestarost¹ Mari¹ W.
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Dzienisiewicz opublikowalimy. Czy Pan
chcia³by co jeszcze dodaæ do tego tematu?
SR:  Nie zgadzam siê z twierdzeniem,
¿e podj¹³. Jest to tylko uchwa³a intencyjna. Czyli w dalszym ci¹gu mo¿emy i
trzeba rozmawiaæ. Wa¿n¹ spraw¹ jest jak
najlepsze zagospodarowanie internatu przy
ZST jak i tego na Go³dapskiej. Uwa¿am,
¿e rodki pomocowe, które mo¿na uzyskaæ z ró¿nych programów na lata 20082013, pozwol¹ na zmianê, choæ czêciow¹, funkcji tego internatu i pozostawienie go w gestii ZST czy w Stowarzyszenia Zamek. Po prostu: tu trzeba myleæ,
rozmawiaæ, g³ówkowaæ! Internat stanowi
problem. Zad³u¿enie powiatu na koniec
2007 roku wynosi oko³o 11 milionów. Rada
Powiatu zaleca szukanie oszczêdnoci. Przy
za³o¿eniu, ¿e powsta³by jeden internat,
jest to kwota rocznie 140 tysiêcy z³otych
oszczêdnoci. Je¿eli pieni¹dze te pos³u¿¹
jako tzw. wk³ad w³asny do starania siê o
fundusze unijne, daje to 560 tysiêcy z³otych. Apelujê o rozs¹dek, o wspó³dzia³anie w tej sprawie i rozwagê.
TO: - Czy powiat przygotowany jest
do walki o unijne fundusze?
SR: - Powo³a³em ju¿ w po³owie 2007
roku trzy zespo³y. Zespó³ do spraw modernizacji owiaty jest mocno zaawansowany: posiada projekt techniczny budynku
warsztatów. Zespó³ do spraw termomodernizacji budynków u¿ytecznoci publicznej  wykonane s¹ wszystkie audyty.
Zespó³ ds. drogowych pracuje.
Pierwszemu z zespo³ów przewodniczy
Pani Starosta Maria Dzienisiewicz, ja
przewodniczê zespo³owi do termomodernizacji, za zespo³owi drogowemu przewodniczy Pan Sekretarz Starostwa Edward
Adamczyk.
TO: - Chcia³bym jeszcze wróciæ do
d³ugu przejêtego od szpitala. Bardzo
szybko powiat upora³ siê z tym problemem.
SR: - Tak. Sta³o siê tak dziêki zapobiegliwoci pani likwidator. Bardzo przy³o¿y³a siê do pracy, aby zmniejszyæ d³ugi. Korzysta³a z ró¿nego rodzaju programów restrukturyzacyjnych. Bojê siê jednak, ¿e pomimo naszych wysi³ków szpital na powrót zacznie siê zad³u¿aæ... Sytuacja w s³u¿bie zdrowia w kraju jest powszechnie znana. Szpital do koñca 2007
roku funkcjonowa³ bez d³ugów.
Uwa¿am, i zawsze to wszêdzie mówi³em, ¿e iloæ pieniêdzy przeznaczonych
na s³u¿bê zdrowia jest za ma³a. Pieni¹dze
powinny wystarczyæ na: godne wynagrodzenie personelu, nie tylko lekarzy, na
utrzymanie przynajmniej na rednim poziomie lecznictwa oraz na modernizacjê
szpitali. Zmieniaj¹ siê przecie¿ standardy.
TO: - Na tym tle olecki szpital wy-

gl¹da dobrze. W jaki wiêc sposób mo¿e
siê zad³u¿yæ?
SR: - Problem jest w tym, ¿e zarówno
lekarze, jak i pielêgniarki, ¿¹daj¹ podwy¿ek p³ac, które s¹ wiêksze ni¿ mo¿liwoci
szpitala.
My z przejêciem d³ugów szpitala i
za³o¿eniem spó³ki Olmedica trafilimy
w czas. Zaraz za miedz¹, w Suwa³kach,
szpital nie podj¹³ takiej reformy. Olecki
szpital na pocz¹tku 2002 roku mia³ podobny d³ug jak szpital w Braniewie. Dzisiaj szpital w Braniewie ma ponad 20 milionów d³ugu.
Koszty, jakie w zwi¹zku z odd³u¿eniem
szpitala poniós³ powiat, s¹ du¿ym wyrzeczeniem. Pieni¹dze, które id¹ na sp³atê d³ugu, mo¿na by³oby przeznaczyæ na
dokoñczenie remontu starej czêci szpitala lub inne inwestycje.
TO: - Mog³yby iæ na drogi!
SR: - Chocia¿by. Mylê, ¿e spo³eczeñstwo to oceni, czy decyzja o odd³u¿eniu
szpitala by³a s³uszna. Osobicie uwa¿am,
¿e decyzja by³a s³uszna.
TO: - Jakie zagro¿enia widzi Pan
dla wykonania bud¿etu powiatu?
SR: - Od chwili powstania powiatów
istnieje ci¹g³a groba ich likwidacji. Przynajmniej czêci z nich. Ka¿dy kolejny rz¹d
nad tym zagadnieniem pracuje. Faktem
jest, ¿e udzia³ powiatu w dochodach z
podatków jest bardzo ma³y. Podatek PIT
(od osób fizycznych) 10,45%, a CIT (osób
prawnych) a¿ 1,4%. W sumie zadañ przed
powiatami postawiono du¿o, a pieniêdzy
na ich wykonanie jest ma³o.
¯eby wspomóc powiaty, trzeba zwiêkszyæ ich udzia³ w wykorzystaniu pieniêdzy z podatków CIT i PIT, wykorzystuj¹c czêæ pieniêdzy pochodz¹cych z akcyzy paliwa z przeznaczeniem na remont
i modernizacjê dróg.
Mamy równie¿ niewspó³miernie du¿o
dróg do mo¿liwoci ich utrzymania. Z chwil¹,
gdy oddamy pod zarz¹d miasta czêæ ulic,
zostanie nam jeszcze 377 kilometrów dróg.
Zwi¹zek Powiatów Polskich apeluje, aby
czêæ pieniêdzy z akcyzy paliwowej zosta³a przeznaczana na drogi nie tylko
powiatowe, ale i gminne. W chwili obecnej pieni¹dze s¹ wykorzystywane w sposób
nie zawsze zwi¹zany z drogami.
Jest jeszcze jedna sprawa, która wskazuje na wiêksze znaczenie gmin ni¿ powiatów. Burmistrza wybiera siê w wyborach powszechnych. Starostê wybiera rada.
Inne jest zatem umocowanie w spo³eczeñstwie burmistrza, a inne starosty.
Rz¹d te¿, jak co nie wychodzi, to zwala
winê na samorz¹d. Co my mo¿emy zrobiæ
bez pieniêdzy? Choæby w sprawie s³u¿by zdrowia! Rz¹d chce obarczaæ starostów i dyrektorów szpitali za ich zad³u¿enie! A finanse trzyma rz¹d i dzieli, jak mu
wygodniej!

TO: - Ale przecie¿ potrafi³ Pan wyci¹gn¹æ szpital z d³ugów? Inni te¿ to
mogli, ale tego nie zrobili? Widzê w tym
jak¹ logikê.
SR: - Z jednej strony ma Pan racjê.
Jednak taka naprawa jest mo¿liwa tylko
do pewnego poziomu d³ugów. Do tego
musz¹ byæ przekonani pracownicy, a do
realizacji  kilku ludzi wierz¹cych w powodzenie.
TO: - Tak wiêc ka¿dy móg³ w odpowiednim dla siebie czasie siê odd³u¿yæ?
SR: - Mówi¹c jêzykiem sportowym:
stosunkowo ³atwo jest skoczyæ 1,2 metra, a ju¿ znacznie trudniej dla tego który
nie trenuje skoczyæ 1,5 metra. Do pewnego poziomu nasza metoda jest skuteczna,
póniej ju¿ nie...
Jeli pieniêdzy bêdzie ci¹gle za ma³o,
to i nasz szpital nie da rady.
Ale wracaj¹c do innych zagro¿eñ bud¿etu. Dodatkow¹ spraw¹ opóniaj¹c¹ nasze
zaanga¿owanie w pozyskiwanie unijnych
funduszy jest to, ¿e kryteria zostan¹ og³oszone dopiero na prze³omie I i II kwarta³u. Dlatego te¿ na ten rok nie planowalimy zbyt wiele, bo mo¿e byæ le z wykonaniem projektów. Za ma³o jest czasu na
ich realizacjê. Ponadto niejasna jest jeszcze sprawa prefinansowania inwestycji.
TO: - Jak ocenia Pan wspó³pracê z
radnymi?
SR: - Jako przewodnicz¹cy Zarz¹du
Powiatu i sam zarz¹d przygotowujemy i
realizujemy uchwa³y Rady Powiatu. Staramy siê realizowaæ uchwa³y w sposób
jak najlepszy. Dowodem na to jest to, ¿e
w ubieg³ym roku tylko jedna z uchwa³
(81 w ca³ym roku) zosta³a zakwestionowana przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹. Zakwestionowano j¹ z prostej przyczyny  ¿eby dostaæ po¿yczkê w Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej, trzeba by³o mieæ
wiêkszy deficyt.
TO: - Czyli powiat powinien wiêcej
siê zad³u¿yæ?
SR: - Do pewnego poziomu, bo d³ugi trzeba sp³acaæ. Jeli za chodzi o radnych  jedni s¹ bardziej przyjemni, inni
mniej. Naród wybra³ i nale¿y siê z tego
powodu szacunek. Natomiast Rada powierzy³a mi obowi¹zki i dopóki bêdê móg³,
to bêdê je realizowa³. Sytuacja jest ci¹gle
taka, ¿e coraz wiêksze s¹ wymagania i
oczekiwania, natomiast mo¿liwoci s¹
ograniczane, chocia¿by przez rz¹d, który
zleca nowe zadania do wykonania, nie
zabezpieczaj¹c odpowiedniej kwoty pieniêdzy.
S¹dzê, ¿e w sytuacji, w jakiej znalaz³
siê powiat w ubieg³ej kadencji, zrobilimy
du¿o i stworzylimy dalsze mo¿liwoci
inwestycyjne i rozwoju.
TO:  Dziêkujê za rozmowê.
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IV POWIATOWY KONKURS KOLÊD
SZKOLNE KOLÊDOWANIE

11 stycznia 2008 roku o godzinie 10.00
w Regionalnym Orodku Kultury Mazury Garbate odby³ siê IV Powiatowy Konkurs Kolêd. Organizatorem tej wspania³ej
imprezy by³ Zespó³ Szkó³ w Olecku, a
pomys³odawczyniami nauczycielki ze Szko³y
Podstawowej nr 4 z Oddzia³ami Integracyjnymi  Anetta Borawska i Anna Sitko. W przegl¹dzie wziê³o udzia³ 47 uczestników, w tym szeciolatki z Przedszkola z
Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku, a
tak¿e reprezentanci z 7 szkó³ podstawowych (SP1, SP3,SP4 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku, SP Sokó³ki, SP Mazury, SP Wieliczki i SP wiêtajno).
Celem konkursu by³a promocja m³odych talentów, upowszechnianie kolêd jako
wartoci zwi¹zanej z tradycj¹, wymiana dowiadczeñ, integracja rodowisk szkolnych

 budowanie pozytywnych wiêzi, a przede
wszystkim wyra¿enie radoci z przyjcia
na wiat Syna Bo¿ego poprzez piew kolêd. Komisja w sk³adzie: Katarzyna Krajewska-Openchowska, Marta Je¿ewska
oraz Rados³aw Skrodzki, oceniaj¹c walory g³osowe, osobowoæ wykonawcy, muzykalnoæ, intonacjê, poczucie rytmu, dykcjê, ogólny wyraz artystyczny, orzek³a, i¿
poziom wystêpów by³ bardzo wysoki i przyzna³a nagrody oraz wyró¿nienia w poszczególnych grupach (kategoriach), a tak¿e
nagrodê GRAND PRIX konkursu.
1. KATEGORIA 0 i SZECIOLATKÓW:
I miejsce  Zuzanna Warsiewicz (SP1)
II miejsce  Daniel Kahal (SP1)
III miejsce  Malwina Grzanka (SP4)
Wyró¿nienia: Martyna Dêbowska (Przedszkole), Bartosz Karpiuk (Przedszkole)
2. KATEGORIA KL. I-III:
I miejsce  Ma³gorzata Krajewska (SP1)

II miejsce  Magdalena
Waszkiewicz (SP Wieliczki)
III miejsce  Dawid Erpszt
(SP Wieliczki)
Wyró¿nienia: Ola Kosakowska (SP4), Julia Koz³owska (SP4), Agnieszka £azarska (SP4), Dawid
Wasilewski (SP wiêtajno)
3. KATEGORIA KL. IVVI:
I miejsce  Monika Szklarz (SP witajno)
II miejsce  Olga S³owik (SP Wieliczki), Sara Stankiewicz (SP1)
III miejsce  Maciej Steckiewicz (SP
Wieliczki), Ada wiêczkowska (SP3)
Wyró¿nienia  Ewa
Boguszewska (SP4),
£ucja
Szwejser
(SP4), Kamil Fiedorowicz (SP4), Karolina Milewska (SP
Wieliczki), Emilia
Retel (SP3), Konrad
Barszczewski (SP3).
NAGRODA
GRAND PRIX: Klaudia wi¹cka (SP wiêtajno).
Dziêki ¿yczliwoci
sponsorów zwyciêzcom zosta³y wrêczone
cenne i atrakcyjne nagrody, które bêd¹
przypominaæ im o ich wygranej i motywacji do pracy. Wsparcie i ogromne
serce okazali: Burmistrz Olecka  p. Wa-

c³aw Olszewski, p. Bogdan Skórkiewicz,
p. Jan Staniszewski (ufundowa³ s³odki
poczêstunek dla wszystkich uczestników),

Fot.
Ma³gorzata
Micha³owska

ksi¹dz dziekan Mieczys³aw Banek.
Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania dyrektorowi Markowi Ga³¹zce i pracownikom ROK MG za gocinnoæ, a tak¿e nauczycielkom Zespo³u
Szkó³ w Olecku: Katarzynie Fieæko, Emilii
Mas³owskiej i Annie Klimowicz za pomoc przy organizacji konkursu.
Szczególne podziêkowania kierujemy
w stronê p. Krajewskiej-Openchowskiej
i M. Je¿ewskiej za ufundowanie nagród
za wyró¿nienie w kategorii kl. IV-VI.
Ca³¹ imprezê uwietni³ prowadz¹cy
 Jaros³aw Bagieñski (nauczyciel Zespo³u Szkó³ w Olecku), który próbowa³
omieliæ uczestników i dziêki poczuciu
humoru zyska³ ich sympatiê.
Nam pozostaje jedynie z niecierpliwoci¹ oczekiwaæ na kolejny przegl¹d.
Niew¹tpliwie dostarcza on co roku wielu wra¿eñ, emocji i radoci dla uczestników, ich rodziców oraz nauczycieli.
Anna Klimowicz
Nauczycielka Gimnazjum nr 1
z Oddzia³ami Integracyjnymi
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W karnawale
 to s¹ bale!

Zabawy karnawa³owe w przedszkolu to ju¿ tradycja. Ju¿
od rana dnia 9 stycznia w piêknie wystrojonym Przedszkolu z
Oddzia³ami Integracyjnymi w ka¿dej grupie rozbrzmiewa³a muzyka, która zaprasza³a do tañca poprzebierane dzieci w stroje
karnawa³owe oraz rodziców.

Jednak najwiêksz¹ zawsze atrakcj¹ jest pojawienie siê wiêtego
Miko³aja, który przychodzi do przedszkolaków z ogromnym
worem z prezentami, które s¹ zakupywane przez Radê Rodziców. Dzieci wspólnie bawi¹ siê z Miko³ajem, piewaj¹ piosenki, recytuj¹ wiersze, ale jest równie¿ sesja zdjêciowa z wspania³ym gociem (bo kto nie chcia³by mieæ zdjêcia z gociem z
dalekiej pó³nocy). Tañce i zabawy trwaj¹ zawsze do pónych
godzin popo³udniowych.
Teresa Raczy³o

Na dobre zabawa rozpoczê³a
siê tu¿ po niadaniu. Dziewczynki przebrane za ksiê¿niczki, wró¿ki, a ch³opcy  za batmanów, kowboi oraz ró¿ne postacie bajkowe ruszyli do tañca w rytm muzyki.
Od czasu do czasu zabawa by³a przerywana ró¿nymi
konkursami oraz s³odkim poczêstunkiem. Jak przysta³o na
wspania³y bal, nie zabrak³o
równie¿ konkursu na wybór
króla i królowej balu, który
zawsze wzbudza najwiêcej
emocji, szczególnie w grupach
starszych.
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Dzieñ Babci
i Dziadka
W dniu 11 stycznia 2008 w Orodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci G³uchych w
Olecku odby³y siê obchody Dnia Babci i
Dziadka. Z tej te¿ okazji placówka przedstawi³a inscenizacjê bani Kopciuszek. Aktorami byli wychowankowie Orodka, uczniowie wszystkich typów szkó³  ci m³odsi i ci
starsi: Agnieszka Lachowska  Kopciuszek,
Klaudia Koronkiewicz  macocha, Iwona Piszczatowska  córka I, Karolina Jadwiñska 
córka II, Kamil Drozdowski  ksi¹¿ê, Pawe³
Wierzbiñski  król, Magdalena Palczewska
 królowa, Milena Zalewska  wró¿ka i panna, Julita Kêdzierska  ptaszek i panna, Anna
Karwowska  ptaszek i panna, Justyna Domel  myszka, Magdalena Naruszewicz  panna,
£ukasz Piszczak  dworzanin, Pawe³ Chmielewski  herold, Szymon Wilczyñski  ka-

waler, Paulina Go³êbiowska  narrator, Iwona Mo¿ejko  narrator t³umacz jêzyka migowego.
W przygotowanie inscenizacji bani zaanga¿owali siê wychowawcy internatu: Alicja U³anowicz  wspó³opracowanie scenariusza
oraz prowadzenie zajêæ teatralnych, Zofia Klecz
 wspó³opracowanie scenariusza i prowadzenie
zajêæ tanecznych, Gra¿yna Kuczyñska  wykonanie dekoracji, rekwizytów, strojów. Dekoracje namalowa³a w prezencie dzieciom pani
Alicja Luto.
W skompletowanie strojów, zw³aszcza dla
dziewcz¹t, zaanga¿owali siê rodzice wychowanków, za co organizatorzy sk³adaj¹ gor¹ce
podziêkowania. Wychowankowie w³o¿yli bardzo du¿o trudu i pracy. M³odzi aktorzy na
koniec spektaklu zostali nagrodzeni gor¹cymi brawami przez zgromadzon¹ publicznoæ.
Nastêpnie wszyscy udali siê na poczêstunek przygotowany przez organizatorów: Martê
Drawert, Zbigniewa Maliszewskiego i Annê
Ostrowsk¹.

Równaæ szanse w Monetach
Stowarzyszenie Monety otrzyma³o
grant z Polsko-Amerykañskiej Fundacji
Wolnoci (PAFW) w Regionalnym Konkursie Grantowym  Równaæ Szanse 2007
na realizacjê projektu Historia jednego
podwórka. Projekt jest prowadzony we
wsi Monety od 1 stycznia do koñca czerwca br.
Celem projektu jest zebranie i zachowanie przez m³odzie¿ historii naszych
dziadków poprzez stworzenie warunków
do spotkañ, rozmów i zwrócenie uwagi
na atrakcjê rozmowy z drugim cz³owiekiem, a tak¿e stworzenie mo¿liwoci w³¹-

czenia siê m³odzie¿y w ¿ycie spo³eczne wsi.
Zapraszamy by³ych mieszkañców wsi Monety
do podzielenia siê swoimi wspomnieniami dotycz¹cymi naszej wsi. Bêdziemy równie¿ wdziêczni
za udostêpnienie nam starych fotografii.
Zebran¹ historiê Monet chcemy w czerwcu
opublikowaæ w formie wydawnictwa.
Wszystkich, którzy chc¹ w³¹czyæ siê do realizacji projektu, prosimy o kontakt osobisty w
Monetach nr 16 lub telefoniczny pod numer
0 87 520 40 58 lub 502 063 272.
Zapraszamy te¿ do odwiedzenia naszej strony: www.monety.mazury.pl
Stowarzyszenie Monety
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Wyprawa za ko³o
podbiegunowe 2007

Andrzej Malinowski
Litwa-£otwa-Estonia-Finlandia-Norwegia-Szwecja

(4b)

Norwegia. Przyl¹dek Pó³nocny zdobyty!!!
Prawdziw¹ nadziejê dali wówczas powalonemu narodowi
polscy ¿o³nierze i marynarze w Narwiku, pokonuj¹c u boku
aliantów niemieckiego najedcê.
Zwyciêska bitwa o Narwik nie zmieni³a losów wojny.
By³a zaledwie jej epizodem. Nawet dla mieszkañców miasta
przynios³a jedynie czasowe przerwanie niemieckiej okupacji. Ale dla Polaków, Norwegów i innych podbitych przez
Niemcy narodów Europy te zwyciêskie walki sta³y siê nadziej¹, proroctwem i zaczynem przysz³ego ostatecznego zwyciêstwa.
Bohaterskich ¿o³nierzy Samodzielnej Brygady Strzelców
Podhalañskich oraz marynarzy polskich niszczycieli i transportowców spod Narwiku, wraz z walcz¹cymi obok nich ramiê
w ramiê Anglikami, Norwegami i Francuzami, wspomnielimy dzisiaj. Mielimy przy sobie bia³o-czerwone chor¹giewki.
Taki ma³y polski akcent patriotyczny.

wyszlimy na spacer po okolicy. Na rzece Kautokeinoelva
jeszcze lód i ³odzie na brzegu. W osadzie b³oga cisza i ludzi
jak na lekarstwo.
Osobliw¹ grup¹ etniczn¹ zamieszkuj¹c¹ pó³noc Norwegii, tak jak i Finlandii, Szwecji czy Rosji, s¹ Samowie. Ich
tryb ¿ycia do dzi jest oparty na hodowli reniferów, po³owie
ryb i mylistwie, a wyznawana religia to szamanizm. Centrum kulturalnym norweskich Samów jest w³anie Kautokeino.
Norwegowie lubi¹ prowadziæ aktywny tryb ¿ycia. Za królewski sport uwa¿a siê narciarstwo. Norwegia jest kolebk¹
nart, które w przesz³oci by³y niezbêdnym rodkiem do przemieszczania siê zim¹. Latem masowo uprawia siê turystykê
górsk¹. Z Norwegii pochodzi tak¿e znany u nas bieg na orientacjê.
Od 2 kwietnia w Kautokeino odbywa siê The Saami Easterfestival  tygodniowa impreza kulturalna organizowana w okolicach Wielkanocy. Sk³ada siê na ni¹ wiele
wydarzeñ, promuj¹cych dokonania lapoñskich i norweskich twórców. Oprócz przedstawieñ teatralnych, koncertów i wystaw
Kautokeino. Nasz domek
jest tak¿e festiwal filmowy.
My postanowilimy wspi¹æ siê na najwy¿sze w okolicy wzniesienie i poszwendaæ
siê po tundrze. Czarek ma niez³¹ kondycjê, po górach chodzi sprawnie i wcale
siê nie mêczy, chocia¿ pali papierosy. Spacer po prawdziwej tundrze bardzo spodoba³
siê Wojtkowi, mi zreszt¹ te¿.
Bogactwo mchów, porostów, krzewinek i kar³owatych brzóz. Tundra to bezlene zbiorowisko rolinnoci w zimnym
klimacie strefy arktycznej i wysoko w górach.
W miasteczku zatankowalimy za ostatnie 150 koron. Zosta³o jeszcze 8 koron 
drobne monety z dziurk¹ porodku, wiêc
rozdzielilimy je pomiêdzy siebie.
C.d.n.

Na 2796 km zatankowalimy (11 litrów za 150 koron). Pojechalimy 130 km na po³udnie do norweskiego miasteczka
Kautokeino, typowej prowincji. Droga nr 93. Po drodze przeje¿d¿alimy przez piêkny w¹wóz.
Kautokeino to biedna osada. Przez pó³ godziny szukalimy miejsca na nocleg. W jednym zajedzie by³o tak drogo,
ze ledwie prze³knêlimy linê. I natychmiast siê wycofalimy. Wynajêlimy jednak ma³y domek. Wojtkowi siê on nie
spodoba³, ale by³ tani, tylko 400 koron, wiêc siê w nim zakwaterowalimy. Przez kilka minut szukalimy w³acicieli.
Okaza³o siê, ¿e by³ tylko ich syn, który siedzia³ w piwnicy
domu, gdzie jego rodzice prowadz¹ skromny zak³ad fryzjerski.
Przed domkiem b³oto. W rodku 4 ³ó¿ka, ustawione po
dwa  piêtrowe. Na szczêcie by³ grzejnik. Toaleta i prysznic  p³atny oddzielnie w drugim domku. Skromnie.
Nie chcia³o siê nam siedzieæ w czterech cianach, wiêc

Kautokeino. Wojtek w tundrze
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Otwarcie sezonu
Podlodowego 2008

Uklejka
na Pilw¹gu

Czy to magia ³owiska, czy pragnienie wra¿eñ i emocji, czy po prostu chêæ
spotkania z kole¿ankami i kolegami w Nowym Roku? A mo¿e wszystko razem
spowodowa³o rekordow¹ frekwencjê na
zawodach. 46 osób!!! Piêknie! 13 stycznia nie by³ wiêc organizatorom pechowy. Dopisa³ lód, trochê rybki i cudownie dopisali wêdkarze! W³aciwie to brak
mi s³ów, aby wyraziæ podziêkowanie za
tak liczny udzia³.

Sama iloæ to jeszcze pó³
sukcesu. Jakoæ by³a równie¿
znakomita. S³oneczko umiecha³o siê do nas z nieba a
wêdkarze do siebie ! Przyjemnie jest przeprowadzaæ imprezê, na której nie ma k³ótni,
pretensji i animozji.
A teraz o ³owisku. Jezioro Pilw¹g to piêkne podlodowe ³owisko o prawie równej 2-2,5 metrowej g³êbokoci. Praktycznie na ca³ej linii
brzegowej otoczone jest trzcinami. Dwie wyspy sta³e, kilka nieznacznych górek, zag³êbieñ, masê zatok cypli i
p³ycizn. Doskona³e warunki
dla, przede wszystkim, okonia (¿yje tu równie¿ du¿a
populacja sandacza). Pilw¹g
z racji niewielkiej g³êbokoci
i otoczenia lasu bardzo szybko
zamarza i lód utrzymuje siê

d³ugo. To wielka zaleta podlodowego
³owiska, ale i du¿e niebezpieczeñstwo.
Ogromna presja wêdkarska sprawia, ¿e
coraz trudniej z³owiæ porz¹dnego okonia. Mylê jednak, ¿e gospodarz wody
pan Andrzej Wijas poradzi sobie z tym
problemem i ju¿ nied³ugo ponownie nacieszymy siê garbusami. Potencja³ jest,
poniewa¿ drobnego okonia jest ogromnie du¿o. Nadal jednak Pilw¹g to chyba
najlepsze ³owisko do przeprowadzenia zawodów. Ryby s¹ wszêdzie. W ostatecznoci mo¿na ratowaæ siê jazgarzami, wy³awianie których jest korzystne dla ³owiska, bowiem ich nadmiar doprowadza
do masowego wy¿erania ikry wartociowych ryb. Jazgarz to taki chuligan, jednoczenie kulinarny przysmak i niezbêdny
dodatek to uchy wêdkarskiej.
Ale nie tylko jazgarze ³owilimy. Do
wagi przyniesiono sporo ³adnych oko-
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ni, wiele srebrzystych p³oci, kilka leszczy. Nie by³o le, a przecie¿ wiadomo,
¿e na Pilw¹gu ryby najlepiej bior¹ raniutko i po po³udniu, a my w tych godzinach nie ³owilimy. A oto wyniki:
PODLODOWE OTWARCIE SEZONU
PILW¥G - 13.01.2008 r.
1. Szczepanik Janusz
2615
2. Bagiñski Miros³aw
1830
3. Krajewski Krzysztof
1695
4. Ciszewski Zbigniew
1690
5. Kozak Piotr
1605
6. Zalewski Janusz
1535
7. Bagiñski Waldemar
1505
8. Kowalewski Piotr
1500
9. Galicki Renis³aw
1445
10. Wojsiat Marian
1410
11. Makowski Józef
1235
12. Gorlewski Andrzej
1160
13. Derencz Janusz
1155

14. Chalecki Dariusz
15. Urbanowicz Kamil
16. Sztukowski Andrzej
17. Zaniewski Tomasz
18. Koz³owski Karol
19. Maciejewski Zbigniew
20. Hoci³³o Arnold
21. Walendy Jaros³aw
22. wie¿yñski Dariusz
23. Kopiczko Mieczys³aw
24. Romanowski Stanis³aw
25. Majewska Krystyna
26. £uzdowski Dariusz
27. Gojlik Mieczys³aw
28. Rynkowski Jerzy
29. Gawroñski Tomasz
30. Niewiadomska Barbara
31. Sowulewski Mieczys³aw
32. Sulima Jakub
33. Kozakiewicz Wojciech
34. Anuszkiewicz Robert
35. Gryniewicz Krzysztof
36. Heæman Kazimierz
37. Bielski S³awomir

1150
1065
1045
1015
980
940
890
830
790
750
745
730
670
665
630
585
525
520
465
420
410
375
365
315

43. Sowulewski Bogus³aw
0
Boksz Krzysztof
dyskw.
Szczerbakow Mieczys³aw
dyskw.
Najwiêksza ryba: Chalecki Dariusz - 455g
Sekretarz zawodów: Mieczys³aw Kopiczko

38. Bartosiewicz Kamil
39. Bielecki Adam
40. Skurcz Zbigniew
41. Majchrowski Micha³
42. Jaworowski Krzysztof
43. Nawrocki Robert

285
255
220
185
145
0

Po zawodach, jak zwykle, cieplutki
posi³ek, o który zadbali Basia, Krzy, Wojtek
i inni.
Tu nale¿¹ siê serdeczne podziêkowania
Panu Franciszkowi Andryszczykowi z
Kowali Oleckich za smaczne kie³baski i
Panu Ryszardowi Lewkowskiemu za nagrodê dla najni¿ej sklasyfikowanego zawodnika!
Komisja sêdziowska w sk³adzie Józef Makowski, Tomasz Gawroñski, Jerzy Rynkowski sprawnie przeprowadzi³a
wa¿enie ryb.
Na nastêpne zawody zapraszam, a
terminarz jest bogaty! 26-27 stycznia mistrzostwa Klubu i Ko³a Okoñ a ju¿ 1517 lutego - Jubileuszowe X Podlodowe
Ostatki! Warto tam byæ, zapewniam!
Z wêdkarskim pozdrowieniem
Arnold Hoci³³o
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Nasza rozmowa (4)
Jak utrzymaæ przynajmniej równowagê wp³ywów rodziny, szko³y, Kocio³a z
wychowaniem lansowanym przez popkulturê? Jak znaleæ wspólny  nowy jêzyk
komunikacji z dzieæmi i m³odzie¿¹, za pomoc¹ którego mo¿na bêdzie wdro¿yæ dorastaj¹ce pokolenie do samowychowania,
do refleksji nad samym sob¹? Mo¿e uda
nam siê opracowaæ atrakcyjne formy (nawet zabawowo-rozrywkowe) emergencji 
samodoskonalenia siê. Nad tym zagadnieniem aktualnie pracujê.
Jak nigdy, tak dzi dzieci i m³odzie¿
potrzebuj¹ pomocy, szczególnej troski. Wynika to miêdzy innymi z przyczyn obiektywnych  tzw. zjawisko akceleracji  przypieszonego tempa rozwoju dzieci i m³odzie¿y. To przypieszenie dotyczy procesów poznawczych osobowoci, takich jak:
mylenie, pamiêæ, uwaga, wyobrania, spostrzeganie. Trzyletni Brajan z £odzi ratuje
innych wzywaj¹c stra¿ po¿arn¹, inny 4-latek wzywa pogotowie ratunkowe do swojej mamy, która zas³ab³a  to dowodzi, ¿e
dojrza³oæ procesów poznawczych rzeczywicie nastêpuje szybciej i dynamiczniej ni¿
10 czy 15 lat temu. Obecnie 3-latek myli i
spostrzega tak, jak 5- czy 6-latek sprzed 10
lat. Ale w osobowoci cz³owieka psychologia wyodrêbnia trzy procesy kierunkowe, takie jak: emocje, uczucia, motywacje.
Zjawisko akceleracji dotyczy równie¿
tych procesów  ale w odwrotnym kierunku. Dojrza³oæ procesów emocjonalno
-motywacyjnych postêpuje wolniej  co
czyni z dzieci i m³odzie¿y istoty ma³o odporne na stres, trudnoci dnia codziennego, bardzo delikatnymi i bardzo wra¿liwymi. Dzi dla mnie sytuacja, któr¹ uznajê za
wielki problem  dla mojego dziadka by³a
to gratka. Jak wychowaæ silnych, dzielnych, odwa¿nych? Mo¿e poprzez ukazanie i uwiadomienie nastêpuj¹cych zagadnieñ  wrêcz pal¹cych problemów rzeczywistoci pedagogicznej, takich jak:
- kultura konsumpcyjna;
- kultura instant, czyli ¿ycie w natychmiastowoci (fast food, fast sex, fast car);
- prymat zmiany i szybkiego ¿ycia, (brak
potrzeby stabilnoci u m³odzie¿y, ¿ycie w nieustannej przysz³oci);
- koniec idea³ów  triumf codziennoci,
(powierzchowne postrzegania wiata,
refleksjê nad ¿yciem zast¹pi³a ideologia przyjemnoci);
- poczucie mocy i rekonstrukcja wolnoci  m³odzi ludzie swoje poczucie sprawstwa, mocy, kontroli nad rzeczywistoci¹ w du¿ej mierze uzyskuj¹ poprzez
kontakt ze wspó³czesnymi mediami oraz
przez interakcyjne gry komputerowe, pojawi³a siê te¿ nowa forma wolnoci 
wolnoæ do konsumpcji, czyli wyboru
oferowanego przez rynek i media pakietu produktów, gad¿etów kulturowych
i stylów ¿ycia;
- kultura upozorowania  rzeczywistoæ

C.d. ze s. 1.
spo³eczna miesza siê z medialn¹ do granic
nierozró¿nialnoci, rzeczywistoæ wytwarzaj¹ media, ¿ycie spo³eczne staje
siê imitacj¹ rzeczywistoci ekranu;
- kultura kultu cia³a i seksualnoci  przymus udanego ¿ycia seksualnego, natomiast to¿samoæ jednostki jest postrzegana przez pryzmat cia³a;
- amerykanizacja, czyli dominacja amerykañskiej kultury popularnej nad marzeniami nastolatków, entuzjazm dla wytworów kultury amerykañskiej;
- globalny nastolatek  na ca³ym wiecie
to¿samoæ nastolatka jest w wiêkszym
stopniu determinowana przez kulturê
popularn¹ oraz ideologiê konsumpcji
ni¿ przez wartoci narodowe i pañstwowe,
m³odzi ludzie ca³ego globu s¹ bardziej
wzajemnie do siebie podobni ni¿ do pokolenia swoich rodziców;
- generacja X  pozbawiona z³udzeñ m³odzie¿, której reakcj¹ na panuj¹c¹ ideologiê sukcesu jest obojêtnoæ, pasywnoæ i nieufnoæ, Iksy pokazuj¹, ¿e
wcale nie zamierzaj¹ dorosn¹æ, i za nic
maj¹ to, co wiat o nich myli;
- kult sukcesu  ca³kowicie przeciwnie
ni¿ generacja X  przymus sukcesu wywo³ywany presj¹ spo³eczeñstwa, przekazy propagowane przez mass media
g³osz¹: nie mo¿esz byæ nieudacznikiem;
- wychowanie  w któr¹ stronê? (mo¿liwoæ realnego uczestnictwa w kszta³towaniu to¿samoci, marzeñ i ¿ycia
wspó³czesnej m³odzie¿y).
Wy¿ej wymienione zagadnienia stanowi¹
przedmiot badañ wielu wybitnych profesorów, a wród nich prof. Zbigniewa Kwieciñskiego i prof. Bogus³awa liwerskiego, gdzie w ksi¹¿ce pt.: Pedagogika, tom
2, pod ich redakcj¹ prof. Zbyszko Melosik w bardzo naukowy sposób przedstawi³ te problemy. My za wspólnie spróbujemy zastanowiæ siê, czy i w jakim stopniu
te wp³ywy popkultury funkcjonuj¹ w ma³ym rodowisku lokalnym, jakim jest Olecko. Dzi Czêæ pierwsza: Kultura konsumpcji.
Profesor Zbyszko Melosik zwraca uwagê
na fakt, ¿e logika rozwoju kultury wspó³czesnej wyznaczona jest i zdeterminowana przez zjawisko nieograniczonej konsumpcji.
Konsumpcja przejê³a rolê produkcji (wytwarzania, tworzenia)  sta³a siê celem samym w sobie. Tak jakby ludzie istnieli po
to, aby biegaæ po supermarmarketach i
nape³niaæ koszyki kolorowymi produktami. Potrzeba konsumpcji zepchnê³a na dalszy
plan potrzeby dzieci i m³odzie¿y, takie jak.:
potrzeba uznania, potrzeba mi³oci  jeli
mnie kochasz, to musisz mi co kupiæ.
Podstawow¹ ideologi¹ konsumpcji jest
przyjemnoæ i radoæ. Konsument ma prawo
otaczaæ siê produktami, które czyni¹ go
szczêliwym, istnieje tu obowi¹zek bycia
szczêliwym za wszelk¹ cenê. W poprzednich wiekach idea szczêcia  to udane
¿ycie rodzinne, duchowoæ religijna, suk-

ces zawodowy. Wspó³czenie, szczêcie
to euforia supermarketu, natychmiastowa gratyfikacja, udane zakupy, bycie na
czasie, ekstrawagancki, ekscytuj¹cy (filmowo-aktorski) styl ¿ycia. Prof. Zbyszko
Melosik pisze: W ideologiê konsumeryzmu wpisana jest bowiem nieod³¹cznie
kategoria przestarza³oci (wychodzenia z
mody i zu¿ycia), kategoria niespe³nienia
lub raczej niedope³nienia. Konsumentowi
wydaje siê, ¿e ju¿, ju¿ osi¹gn¹³ ostateczny punkt szczêliwoci (najnowsza marka najlepszego samochodu, strój na miarê
najbardziej ekstrawaganckich wymagañ
mody, makija¿ a`la najefektowniejsza gwiazda
filmu). Jednak za chwilê odczuwa, ¿e moment stabilizacji pragnieñ i satysfakcji min¹³ bezpowrotnie i trzeba rozpocz¹æ dalsze poszukiwanie. Schizofrenicznoæ kultury konsumpcji polega przy tym na zwiêkszeniu szybkoci ca³ego cyklu nowoæ-przestarza³oæ. Cz³owiek wchodzi w spiralê, z której nie ma wyjcia. Poszukuje
ci¹gle nowych  zwi¹zanych z konsumpcj¹  wra¿eñ, które pozwalaj¹ mu wierzyæ,
¿e jest na czasie, ¿e on sam nie jest przestarza³y i zu¿yty. ¯yje w ci¹g³ym konsumpcyjnym niepokoju, który staje siê
stanem normalnym i obowi¹zuj¹cym.
Paradoksem i tragedi¹ wychowania jest
osi¹ganie szczêliwoci przy pomocy rodków farmakologicznych. Przyk³adem mo¿e
byæ Prozac  moralnie dwuznaczna tabletka
szczêcia. Chemiczne szczêcie  alkoholizm, narkomania, nikotynizm  to najpowa¿niejsze patologie w wychowaniu.
Wychowywaæ, to znaczy kszta³towaæ
w³aciwe po¿¹dane postawy. Ka¿da postawa
ma trzy komponenty (czêci):
- komponent poznawczy (zebraæ, jak najwiêcej informacji, wiedzy o tym czym,
kim, o zjawiskach, procesach itp.);
- komponent emocjonalno-uczuciowy i
motywacyjny  w rozmowie doros³ych z
dzieæmi i m³odzie¿¹, w dyskusji, na wspólnych spacerach i wszystkich innych sytuacjach wychowawczych, lub samodzielnie
(w drodze samowychowania) wyzwalaæ
uczucia, emocje  prze¿ywaæ  szukaæ
w³asnego ja  kszta³towaæ osobiste opinie, przekonania do konkretnych aktualnie podejmowanych problemów;
- komponent dzia³aniowy, zachowawczy
 polega na tym, ¿e tak ukszta³towan¹
postawê wzglêdem kogo lub czego uwewnêtrzniæ, uznaæ za w³asn¹ i tak¹ reprezentowaæ.
Psychologia kszta³towania postaw jest
bardziej z³o¿ona, ale g³êboko wierzê w to,
¿e wychowanie w rodzinie, w szkole oparte na szlachetnej wspó³pracy wszystkich
ze wszystkimi przyniesie dobre wyniki.
Mam nadziejê, ¿e tych kilka informacji
o ideologii konsumeryzmu pomo¿e nam
ukszta³towaæ w³asne opinie, przekonania i
postawy do kultury konsumpcji, jako bardzo wa¿nego elementu wychowania. Abymy korzystali z dorobku cywilizacji XXI
wieku z rozwag¹.
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Kalendarz imion

Nasz przepis
koktajle
Kakaowy
Bierzemy po 20 ml winiaku (lub
koniaku), br¹zowego likieru kakaowego i mietanki. Podajemy z kostkami
lodu.
Miodowy
Bierzemy po 50 ml miodu pitnego i
toniku. Dodajemy po wymieszaniu 5
ml soku cytrynowego oraz kostki lodu.
Miód z ginem
50 ml ginu, 10 ml p³ynnego miodu,
10 ml wie¿ego soku cytrynowego,
kostki lodu.
Nord Cap
Równe iloci: szkocka whisky, cherry brandy, s³odki wermut (bia³y lub
czerwony), sok pomarañczowy, kostki lodu.
Owocowy
Zmiksowaæ 40 ml czystej wódki, 20
ml contreau, 10 ml soku pomarañczowego, 10 ml soku brzoskwiniowego,
10 ml soku jab³kowego, niewielkie kawa³ki grejpfruta, arbuza i kilka winogron. Koktajl rozlewamy do kieliszków
i wrzucamy do nich kostki lodu.
Rumowy
50 ml rumu bia³ego, 10 ml wie¿ego soku cytrynowego, 10 ml syropu
malinowego, kostki lodu.
S³oneczny
Mieszamy po 60 ml: likieru pomarañczowego, nektaru morelowego i soku
pomarañczowego. Dodajemy kostki lodu.

ny, Tacjany, Tatiany, Tiny, Tycjany
Jana, Mi³osza, Mi³owita, Paw³a, Tacjana
26 stycznia
Lutos³awy, Normy, Pauli, Pauliny, Wandy
Emanuela, Lutos³awa, Micha³a, Polikarpa, Przybys³awa, Roberta, Skarbimierza,
Skarbimira, Teodora, Tworzymira, Tymoteusza, Tytusa
27 stycznia
Angeli, Angeliki, Anieli, Ilony, Ingrid
Jana, Jerzego, Juliana, Lotara, Przemys³awa, Przybys³awa
28 stycznia
Agnieszki, Amalii, Amandy, Anieli, Armandy, Berty, Kariny
Augusta, Augustyna, Jana, Juliana,
Karola, Krzesis³awa, Lecha, Leszka, Piotra, Radomira, Rogera, Tomasza, Walentego, Walerego, Waleriusza

PRZEPISY BABUNI

Kiedy zniszczy³a rêce codziennymi
pracami, najlepiej siêgnij do dawnych,
domowych sposobów pielêgnowania
d³oni.
Oto przys³owiowy przepis babuni na
krem miodowo-rumiankowy: 3 ³y¿ki utartego wosku, ³y¿ka lanoliny w p³ynie,
1/2 szklanki oliwy, 2 ³y¿ki mocnego naparu z rumianku (2 saszetki na szklankê
wrz¹tku), 2 ³y¿eczki miodu, szczypta sody
oczyszczonej.
Wymieszaj wszystkie sk³adniki w
naczyniu ¿aroodpornym i podgrzewaj,
póki wosk siê nie stopi. Przelej p³yn do
s³oiczka. Gdy przestygnie, wymieszaj
ponownie. Wcieraj krem w rêce przed
pracami w ogrodzie (dopilnuj, by dosta³
siê równie¿ pod paznokcie, a nie zgromadzi siê tam ziemia) i za³ó¿ bawe³niane
rêkawiczki. Gdy skoñczysz, umyj d³onie
i znowu na³ó¿ krem.



22 stycznia
Anastazji, Dominiki, Niki, Wiktorii
Anastazego, Dobromys³a, Dominika,
Doriana, Gaudencjusza, Gaudentego, Mateusza, Teodora, Wiktora, Wincentego,
Witos³awa
23 stycznia
Fernandy, Marii, Mariki, Rajmundy,
Wrocis³awy
Fernanda, Ildefonsa, Jana, Klemensa,
Rajmunda, Seweriana, Wrocis³awa, Zelmy
24 stycznia
Eryki, Felicji, Mileny, S³awy
Chwaliboga, Chwalibora, Felicjana, Feliksa, Franciszka, Rafa³a, Roberta, Tymoteusza
25 stycznia
Dolores, Elwiry, Gabrieli, Ireny, Katrio-

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

F kupiê

Wiem: s³oñce jutro wzejdzie i znowu
zaganie
Jak dzisiaj. Czyli¿ wiedzy potrzeba
mi wiêcej?
Niech dusza siê rozchmurzy, niech
umiech dzieciêcy
Poigra na jej wargach!
Jan Kasprowicz

Przys³owia
i powiedzenia
 Dziadek ukocha, babka utuli i wnet
siê wnusia rozczuli. (23 stycznia)
 Dziadek z pola, babcia ze wsi, oboje
siê razem zeszli. (23 stycznia)
 Dziadka kochamy, gdy z nim bywamy. (23 stycznia)
 Poma³o, dziadkowie, skaczcie, bo ma³o
w torebeczkach macie. (23 stycznia)
 Prêdzej dziad orzech zgryzie, ni¿ upart¹
babê przeprze. (23 stycznia)
 Szlachcic z dziada pradziada. (23 stycznia)
 ladem za dziadem, a Bóg dopomo¿e. (23 stycznia)
 Wprowadzi³ go na dziadków ogródek. (23 stycznia)
 Zgubi³ dziad torbê  nie p³aka³, znalaz³  nie skaka³. (23 stycznia)
 Kiedy Pawe³ (25 stycznia) siê nawróci,
zima na wspak siê odwróci.

Karczoch

Ma niewielkie wartoci od¿ywcze, ale
ceniony jest bardzo za smak. M³ode karczochy po ugotowaniu zjada siê w ca³oci. W starszych najsmaczniejsze jest tzw.
serce. Naj³atwiej kupiæ w Polsce karczochy w zalewie lub konserwowane. Rolina nadaje siê do sa³atek i zapiekanek.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne

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

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

Podpis: .................................................................................................................
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PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

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

PUB PIWNICA

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

(V1203)

(V78604)

PIZZA NA TELEFON

* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V2302
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L26404
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
V2312

US£UGI

ADLER

RA
TY
!

(V70409)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
K23309

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

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

Olecko, ul. Kopernika 10 (piwnica), tel. 0-604-571-902
Transport na terenie powiatu oleckiego  GRATIS!
(V3801)

Agencja Kredytowa KORZYCIK
ul. Kolejowa 31

Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,
chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

tel. (087) 520-01-89

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

(V77005)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K503
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L26004
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V78504

BIURO RACHUNKOWE

(K203)

Franciszka Jegierska
ul.
Zielona
35/2 19-400 Olecko
Us³ugi w zakresie:
 ksiêgi rachunkowe (pe³na ksiêgowoæ)
 kadry i p³ace
 rozliczenie z ZUS i US
 ksi¹¿ka przychodów i rozchodów oraz rycza³t
Tel. 0-604-439-634; 0-509-382-995

* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30

L24307

(V73407)

D@RKOMP

Przemys³aw Atkielski

(V4001)

* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V71508

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

Plac Wolnoci 15A, tel. (087) 520-10-89
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.

V73907

* fundusze inwestycyjne OFE, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V69810
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V78304
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V73207
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L25405
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V77305
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V70609
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V73807
* kompleksowe us³ugi lubne, Foto Centrum, tel. 0-87-52014-00
K25704
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V4201
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L25305
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V75806
* mikropo¿yczki 0%, (087) 520-18-17
V4311
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V1602
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V3911
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V2002
PRODUCENTODZIE¯Y ROBOCZEJ;ARTYKU£YBHP
Wykonujemy hafty, loga
Go³dapska 22, tel. (087) 520-26-31

(K403)

* Centrum  hotel  tel. 0-87-520-12-00
V76016
* CoolTura, ul. Partyzantów 6, tel. 0-662-181-662, LOKAL
DLA WYMAGAJ¥CYCH
V79903
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V69610
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* KOALA  bar, kuchnia tradycyjna, plac Wolnoci 14, tel.
0-87-520-15-78
V76306
* Mazury  hotel, tel. 0-87-520-40-50
V76026

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V3201)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V71408)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V2402

* biuro rachunkowe, bieg³y rewident Danuta Jaworowska, Olecko,
ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713, 0-87-520-44-98
V75706
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V1702

(V70509)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V78205
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V75906

US£UGI
K902
K1002
K1502
L24706
V70419

(V3701)

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)

* mieszkania trzypokojowe 63m 2, mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e,
lokale handlowo-us³ugowe. Oddanie  sierpieñ 2008.
Tel. 0-604-456-732

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

K2601

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

(V59716)

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

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

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

(V78404)

(K24205)

WYWÓZ MIECI

KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L26204
* kupiê gara¿ po³o¿ony w okolicach ul. Zielonej. Tel. 0-501263-133
L26504
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V3921
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 L26304
* potrzebna opieka do starszej, chorej osoby, z zamieszkaniem, tel. 0-502-710-196
K4301
* potrzebna pomoc do opieki nad starsz¹ pani¹, tel. 0-693841-421
L203
* sprzedawcê zatrudniê, tel. 0-87-520-02-12
V77315
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
L26104
* zatrudniê kucharkê z dowiadczeniem, tel. 0-87-523-03-03 L402
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
K23707
* zaopiekujê siê z sercem osob¹ starsz¹ lub dzieckiem. Posiadam dowiadczenie w pracy z osobami starszymi oraz
dzieæmi, tel. 0-506-675-603
L26604
SPRZEDAM
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
A101
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L103
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L23408
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L25505
* dzia³ka, Kukowo, 0,5ha, 100 000 z³. WGN Nieruchomoci,
tel. 0-510-189-301
K2301
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
A301

* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m.kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L22809
* perfumy FM, tel. o-664-976-022
V2602
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 A401
Zimowa promocja  notebook 1999 z³, raty
MTL Creation,
tel. 600936589, www.mtl.olecko.pl
WYNAJEM
(L21011)

* Transport, bus+przyczepka. TANIO, tel. 604-571-902.

K19518

SPRZEDAM (c.d.)
* dzia³ka budowlana, Olszewo, 0,5ha, 75 000 z³. WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
K2101
* dzia³ka budowlana, Sedranki, 2600m2, 130 000 z³. WGN
Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
K2201
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K1102
* Fiat 126p elx, 1998, opony zimowe, 70.000 km, tel. 0-609535-117
L22509
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
A201
* kwotê mleczn¹ 45 tys. litrów, tel. (087) 521-34-65
K2001
* mieszkanie 17 m2, Lesk, 58000 z³. Tel. 0-510-189-301. WGN
Nieruchomoci.
K2401
* mieszkanie 72,4 m2, Sk³adowa, tel. 0-87-520-00-11
K1901
* mieszkanie bezczynszowe, 82 m.kw., Olecko, tel. 0-501-514614
K1702

* do wynajêcia od 1 marca pomieszczenia biurowo-us³ugowe,
parter, I piêtro, ul. Kamienna nad Lewiatanem, tel. 0-602354-963
V503
* do wynajêcia pomieszczenie 320 m. kw. na dzia³alnoæ gospodarcz¹ lub magazynow¹, tel. 0-887-144-335
K1302
* lokal dla fryzjerki, kosmetyczki, tel. 0-507-077-359
L25605
* mieszkania do wynajêcia od 38 do 72 m. kw., tel. 0-604-145272
L24407
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L24906
* przyjmê 2 osoby na stancjê, tel. 0-510-931-921
K2501
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L25904
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L26704
* szukam gara¿u do wynajêcia w okolicach ul. Zielonej, tel.
0-501-263-133
L26804
* szukam mieszkania, tel. 0-506-396-376
K1602

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V3001)

* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562

V2102

(V103)

* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.
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Fundusze dla opor nych (7)

URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE
Informacja na temat przekazywania przez urzêdy skarbowe 1 % podatku nale¿nego na rzecz organizacji po¿ytku
publicznego a rok podatkowy 2007
Ustaw¹ z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw ( Dz. U. nr 217, poz. 1588) zosta³a
wprowadzona zmiana zasad zasilania kont organizacji po¿ytku publicznego 1% podatku nale¿nego wynikaj¹cego z zeznañ podatkowych sk³adanych przez osoby fizyczne.
Jej celem by³o uproszczenie mechanizmu przekazywania
1% przez darczyñców polegaj¹ce na tym, aby urz¹d skarbowy, a nie podatnik, dokonywa³ wp³aty na rachunek bankowy organizacji po¿ytku publicznego, o co wielokrotnie postulowano w latach ubieg³ych.
Zmiany zasad przekazywania 1% podatku na konto organizacji po¿ytku publicznego odzwierciedla konstrukcja zeznañ
formularzy podatkowych.
Przy sk³adaniu zeznañ podatkowych za rok 2007 podatnik, który chce podzieliæ siê 1% swojego podatku z organizacj¹ po¿ytku publicznego, nie musi sam dokonywaæ wp³aty
na konto tej organizacji, a jedynie w sk³adanym przez siebie
zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-

nadziejê s³u¿yæ Pañstwu pomoc¹ w ubieganiu siê o rodki unijne. Zawsze mo¿na te¿ zadzwoniæ do punktu konsultacyjnego dzia³aj¹cym przy WMARR lub
do którego z jedenastu innych znajduj¹cych siê na terenie naszego województwa. Ka¿dy ma³y lub redni przedsiêbiorca mo¿e tam uzyskaæ informacje nie
tylko o mo¿liwoci zdobycia unijnych
pieniêdzy, ale i o naszych rodzimych
instrumentach oraz uzyskaæ porady odnonie podstawowych zagadnieniach
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci
gospodarczej. I to wszystko za darmo
(oczywicie plus koszty rozmowy telefonicznej, zawieraj¹ce VAT). Numerów
nie bêdê podawa³ ale zapewniam, ¿e w
Internecie bardzo ³atwo je mo¿na odszukaæ.
Gdy ju¿ zszed³em na kwestie osobiste, pozwolê sobie zaprosiæ Pañstwa na
spotkanie informacyjne odnonie mo¿liwoci ubiegania siê od dofinansowanie przedsiêwziêæ gospodarczych. Spotkanie odbêdzie siê 1 lutego 2008 roku
o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej
Starostwa. Wierze, ¿e bêdê móg³ przekazaæ pañstwu wiele przydatnych informacji, i to takich z pierwszej rêki. Wspomina³em ju¿ o tym, ¿e WMARR ma w
naszym województwie og³aszaæ konkursy
dla przedsiêbiorców oraz dzieliæ unijne
dofinansowanie. W tym samym tygodniu, na który zaplanowa³em spotkanie,
odbêdê szkolenie wewnêtrzne i wierzê,
¿e w koñcu zostan¹ ujawnione konkrety. Kto mia³by je znaæ, jeli nie eksperci
WMARR-u?

38) podaæ wysokoæ wnioskowanej (zadeklarowanej) wp³aty,
która nie mo¿e przekroczyæ kwoty odpowiadaj¹cej 1% podatku
nale¿nego oraz dane pozwalaj¹ce na w³aciwe zidentyfikowanie organizacji po¿ytku publicznego, tj. jej nazwê oraz numer
wpisu do Krajowego Rejestru S¹dowego.
Podatnik ma prawo wybraæ tylko jedn¹ organizacjê, z zamieszczonych w wykazie og³oszonym do koñca roku podatkowego w drodze obwieszczenia przez Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej wraz z Ministrem Sprawiedliwoci (Monitor Polski
z dnia 31 grudnia 2007 r. nr 99, poz. 1078).
Przekazanie kwoty na rzecz organizacji po¿ytku publicznego mo¿e nast¹piæ, je¿eli podatnik wp³aci³ nale¿ny podatek w
terminie (brak zaleg³oci podatkowej) i zeznanie podatkowe zosta³o
z³o¿one przez podatnika, przed up³ywem terminu okrelonego
dla z³o¿enia tego zeznania.

Tygodnika Oleckiego, ul. Zielona
37
czynna: poniedzia³ek, roda, czwartek, pi¹tek
w godzinach 1200 -1700
(we wtorek nieczynna)
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Drodzy Pañstwo co wreszcie zaczyna
siê dziaæ. Wielkie otwarcie zbli¿a siê ju¿
wielkimi krokami. Ruszy³y w³anie pierwsze
konkursy w ramach regionalnego programu operacyjnego przygotowanego dla
województwa l¹skiego. Wierzê, ¿e w lad
za l¹skiem pójd¹ kolejne regiony i ¿e
bêdê móg³ og³osiæ pañstwu z dawna
oczekiwan¹ wieæ o tym, ¿e kasa ju¿ czeka,
trzeba po ni¹ jedynie umiejêtnie siêgn¹æ.
A jak z t¹ kas¹ bêdzie? Trudno czy
³atwo? W biurokracji ³atwo to raczej nie
jest nigdy, jednak¿e chcê wierzyæ, ¿e trudnoci zwi¹zane z przygotowaniem wniosku na konkurs nie bêd¹ demoniczne i
przedsiêbiorca bêdzie w stanie sam lub
w oparciu o niewielk¹ pomoc sobie z nimi
poradziæ. Wierzê, ¿e bêdzie to ciê¿ki kawa³ek chleba, ale jednak do ugryzienia i
prze¿ucia. Dlaczego o tym wspominam?
Pewnie jak grzyby po deszczu pod ka¿dym krzaczkiem pojawiaæ siê bêd¹ osoby proponuj¹ce za niewielkie pieni¹dze
(czytaj skromne kilka tysiêcy z³otych)
napisanie projektu i z³o¿enie go do w³aciwej instytucji. I co z nimi zrobiæ? P³aciæ czy nie p³aciæ. Decyzjê musz¹ ju¿ podj¹æ
Pañstwo sami.
Wytyczne konkursowe, wzory wniosków i procedury ich oceny wci¹¿ skrywa mg³a biurokratycznej tajemnicy, jednak¿e czasem nawet w gêstej mgle wprawne oko dostrzec mo¿e jakie kszta³ty. Chcê
wierzyæ, ¿e wnioski dla przedsiêbiorców
staraj¹cych siê o wsparcie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
nie bêd¹ nadmiernie skomplikowane, czyli
poradzi sobie z nim ka¿dy kto np. po-

trafi wype³niæ PIT. Ministrowie, marsza³kowie i inne wielkie g³owy obiecuj¹
upraszczanie i rozjanianie. Konkluduj¹c. Dadz¹ sobie Pañstwo z tym radê
sami jeli sprawa zostanie potraktowana z nale¿yt¹ powag¹. Proces poprawnego wype³nienia wniosku okazaæ siê mo¿e
czasoch³onny i pracoch³onny. Mo¿e jednak
wiêc zaufaæ specjalicie? Rachunek ekonomiczny pozostawiam Wam.
Muszê jednak przestrzec, ¿e zapewne pojawi¹ siê nie tylko specjalici, ale i
naci¹gacze obiecuj¹cy z³ote góry, a tych
proszê unikaæ jak ognia. Proszê zawsze
pytaæ o kwalifikacje, osi¹gniêcia, mo¿liwoæ kontaktu z wczeniejszymi klientami. Warto te¿ pamiêtaæ o tym, ¿e ¿aden, nawet najlepszy, specjalista nie napisze
projektu sam. To od przedsiêbiorcy w
95% przypadków pochodziæ bêdzie pomys³ i to przedsiêbiorca najlepiej zna silne
i s³abe strony swojej firmy. Kto przygotowuj¹cy wniosek bêdzie potrzebowa³
ca³ej masy danych i kto ich bêdzie musia³
mu dostarczyæ.
Warto równie¿ pamiêtaæ, i¿ dzia³a wiele
instytucji, których celem jest upowszechnienie wiedzy odnonie mo¿liwoci pozyskiwania rodków oraz wiadczenie
bezp³atnej pomocy w procesie ubiegania siê o unijn¹ kasê. Jedn¹ z takich
instytucji jest oczywicie WarmiñskoMazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, która zakorzeniona jest w ka¿dym
z powiatów naszego województwa poprzez punkty kontaktowe Regionalnego
Systemu Wspierania Innowacji. Pozwolê sobie przypomnieæ, ¿e jestem pracownikiem takiego w³anie punktu i mam

Redakcja

P³aciæ czy nie p³aciæ?

Bartosz Cieluk

Konsultant Regionalnego Systemu
Wspierania Innowacji Warmiñsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
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Taekwondo
LUKS HIDORI Olecko
najlepszym klubem sportowym
w naszym powiecie
Co roku Ministerstwo Sportu prowadzi
ranking klubów sportowych. Punktacja
jest prowadzona na podstawie wyników
na Mistrzostwach Polski i mistrzostwach
makroregionalnych w ró¿nych kategoriach wiekowych. Nasi zawodnicy zdobyli 33 punkty wyprzedzaj¹c Klub Karate i Czarnych Olecko, zdobywaj¹c wiêcej punktów ni¿ pozostali razem. Wynik
ten zawdziêczamy zdobyczom medalowym Dominiki Olszewskiej  mistrzyni Polski Juniorów M³odszych i cz³onkini Kadry Polski Juniorów Polski 2008,
Martynie Kotowskiej, Danielowi Olszewskiemu, Izabeli Gorlo  zdobywcom br¹zowych medali na Mistrzostwach Polski
Juniorów.
W tym roku mamy ambicje na wiêksz¹ zdobycz punktow¹ i medalow¹ oraz
na wystêp Dominiki Olszewskiej na
Mistrzostwach wiata Juniorów.

Zawodnicy HIDORI n
a gali sportu w Olsztynie
Marsza³ek Województwa i Warmiñsko-Mazurska Federacja Sportu do Olsztyna zaprosi³a naszych zawodników:
Dominikê Olszewsk¹, Daniela Olszewskiego, Izê Gorlo i Martynê Kotowsk¹
na spotkanie najlepszych sportowców
naszego województwa. Zaproszeni zostali mistrzowie i medalici Mistrzostw
Polski. Zawodnicy oraz trenerzy: Dorota i Tomasz Miszczak otrzymali nagrody oraz pami¹tkowe statuetki.
Gratulujemy i ¿yczymy sukcesów w
roku 2008.

Szachy
W poszczególnych kategoriach
sklasyfikowano:
1) w kategorii ch³opców:
1. Kamil Gryglas (SP3)
2. Jakub Mrozowski (SP3)
3. Jakub Sobczak (SP3)
2) w kategorii dziewcz¹t:
1. Patrycja D³u¿niewska (Szko³a
Spo³eczna)
2. El¿bieta Markowska (SP3)
3. Gabryela Jegliñska (SP3)

14 stycznia 2008 odby³y siê

XI Otwarte Mistrzostwa
w Szachach
Szko³y Podstawowej nr 3
im. Jana Paw³a II w Olecku

W turnieju startowali uczniowie ze Szko³y Spo³ecznej,
SP 1 oraz SP 3.
Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
od 1300 do 1600 (póniej tylko fax): (0-87) 520 02 30, tel kom. w godz. 900-2000: 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm.
Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski. Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH.
Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-1700. Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

Znowu minê³o kilka dni, a konkretnie siedem. Tak jak ju¿ o tym dyskutowalimy: czas biegnie nieub³aganie i nic
tego nie mo¿e zmieniæ. Tak ju¿ jest.
Wspomnia³em o dyskusji? Wspomnia³em. Niestety, ale w tym felietonie ma
ona formê monologu jednej osoby. Tak
jak dyskusje rz¹du z protestuj¹cymi.
Nie bêdziemy sobie jednak g³owy
zawracaæ tzw. sprawami temporalnymi,
czyli zwi¹zanymi z czasem. Nas interesuje to, co dzieje siê na wiecie i wokó³
nas.
Od zesz³ego
tygodnia niewiele
siê zmieni³o. Nadal
jestemy Europejczykami i nasz kraj
ma tych samych
s¹siadów co dwa i
wiêcej tygodni
temu. Czyli niewiele
siê zmieni³o nasze
po³o¿enie geograficzne. No... mo¿e
mamy teraz d³u¿sze
dni, ale zwi¹zane
jest to bardziej z
astronomi¹ ni¿ naszym po³o¿eniem.
Czyli mo¿na powiedzieæ, ¿e to, co nas
otacza, to normalnoæ.
Nienormalna jest tylko polityka. Oczywicie, to trzeba lubiæ, by tym siê fascynowaæ. Im cz³owiek wiêcej interesuje siê polityk¹, tym bardziej czuje, ¿e jest
to wiat dla wariatów. Fajna sprawa. Teraz
nie mam za bardzo czasu by ogl¹daæ relacje z Sejmu, ale jest to bardzo ciekawa
sprawa. Tyle dzieje siê tam ciekawych
rzeczy. Nie same relacje, ale to co dzieje
siê poza sal¹ obrad. Te korytarze, schody, okna, gabinety. Dla wielu wygl¹da
to jak jeden wielki cyrk... Bo jest to cyrk,
teatr, czy ca³kiem niez³a sztuka. Sk¹d u
ludzi takie przekonanie o tym, ¿e jest to
jedna wielka szemrana opera mydlana i
s¹ robieni w konia przez wszystkich polityków? Sk¹d u ludzi taka opinia, ¿e politycy s¹ na drugim miejscu skorumpowania zaraz za lekarzami z lekk¹ przewag¹ nad urzêdnikami? W³anie dziêki telewizji, radiu i prasie. Ludzie widz¹ na
sali sejmowej, ró¿nych debatach telewizyjnych i radiowych, jak ró¿ne strony
sceny politycznej skacz¹ sobie do oczu.
Jest to walka prawie na mieræ i ¿ycie.
Czasem niewiele brakuje by sobie rzu-

cono siê do garde³. Ludzie lubi¹ takie
jasne i klarowne sytuacje. Ale czasem,
a nawet bardzo czêsto, kamery czy mikrofony pokazuj¹ jak ci sami politycy w
chwilê póniej prawi¹ sobie komplementy,
mówi¹ do siebie zdrobniale po imieniu,
klepi¹ siê po ramionach itd. Niby proste
i ludzie gesty, ale jednak nasza wiadomoæ robi mam psikusa i po prostu odczuwamy niechêæ do takich ludzi. Jedna
wielka ob³uda, k³amstwo i ogólnonarodowe robienie w konia. K³óci siê to jednoczenie z nasz¹ wizj¹ bardzo czêsto
powtarzan¹ w wypowiedziach szarych
obywateli: by w polityce by³a zgoda i

Partia bêd¹ca Mekk¹ i wizytówk¹ polskiej klasy inteligenckiej po prostu nie
ma nawet pomys³u jak realizowaæ w³asne zamierzenia. Rzeczywistoæ przeros³a pompowane przez wiele miesi¹ce wizje i ambicje... St¹d ta coraz czêciej eksponowana z³oæ, nerwy i... apele do
opozycji by da³a rz¹dziæ demokratycznie wybranym rz¹dz¹cym. To s¹ dopiero jaja! Mo¿na wrêcz zacytowaæ m¹droæ
ludow¹: zapomnia³ wó³ jak cielêciem by³.
Ponad dwa miesi¹ce rz¹dzenia i takiej
rotacji na stanowiskach, jak¹ obecnie mamy,
nie by³o ju¿ dawno. W samym MON przez
ostatnie dwa miesi¹ce powo³ano i zdymisjonowano a¿ piêciu wiceministrów.
Wicepremier ze strony ludowców, który
jeszcze kilka miesiêcy temu za poprzednich rz¹dów p³aczliwym g³osem mówi³ w
TV by rz¹d rozmawia³
z protestuj¹cymi i
strajkuj¹cymi, dzi
prosto w oczy mówi,
¿e z takimi siê nie rozmawia. Genialne plany na ocalenie s³u¿by zdrowia, szkolnictwa okaza³y siê kolejnymi fanaberiami i
wymys³ami nie do realizacji. Z coraz wiêkszym prawdopodobieñstwem mo¿na powiedzieæ, ¿e komisje specjalne, które w za³o¿eniach mia³y
staæ siê s¹dami kapturowymi nad poprzednikami, bêd¹ postrza³ami w nogê pomys³odawców. Wszelkie próby podporz¹dkowania komisji, by te udowodni³y z góry
przyjêt¹ tezê o winie i karze, zaczynaj¹
byæ mieszne i zbyt wyranie podkrelaj¹ zwyk³¹ chêæ zemsty, a nie dowiedzenia siê prawdy. Jeszcze parê tygodni i bêdzie widaæ jak jest to mieszne.
Do¿ynanie watahy coraz bardziej zaczyna przypominaæ klepanie siê gazetami po plecach. Dziwne, ¿e nawet wielcy
PRZECIWNICY, których do niedawna by³o
pe³no w mediach, dzi jakby ze wstydem i wyrazem w oczach co mymy
narobili, doæ rzadko zabieraj¹ g³os w
dyskusjach.
Osobicie bardzo wierzê w Pañstwa
zdrowy rozs¹dek i m¹droæ. Wiem, ¿e
nie dacie siê og³upiaæ i sami wyci¹gacie
prawdê i oceniacie rzeczywistoæ tak¹,
jaka ona jest, a jak¹ siê innym podaje
na tacy.
PAC
Interes... Rys. Wies³aw B. Bo³tryk
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zrozumienie. Wychodzi na to, ¿e sami
jestemy ob³udni. I dlatego nie lubimy
tego, co sami wiemy i rozumiemy, ale
nie zgadzamy siê z w³asnym zdaniem i
wizj¹. Dlatego do polityki podchodzimy
z obrzydzeniem i negatywnym nastawieniem.
Osobicie tylko mogê powiedzieæ: z
czego siê miejecie? Sami z siebie siê
miejecie... Gdy kilka miesiêcy temu w
wielkim ogólnonarodowym zrywie inteligencji kciukowej (tej od SMS-ów)
dokona³a siê zmiana rz¹du, która mia³a
byæ, teoretycznie, na lepsze, pisa³em, ¿e
bardzo szybko przyjdzie rozczarowanie.
Przysz³o bardzo szybko. Wspania³a Wizja Lepszego Jutra okaza³a siê zwyk³ym
blefem. W³adza dla ludu miast, wsi, osad
oraz czêci obywateli zamieszka³ych miêdzy
miastami, wsiami i osadami by³a fikcj¹.
Puszyste i wielkie plany okaza³y siê
programem, którego nawet pomys³odawcy
nie realizuj¹, bo nie maj¹ pojêcia jak to
robiæ. D³uga ³awka specjalistów, których
tak eksponowano przez kilka miesiêcy,
okaza³a siê w rzeczywistoci taboretem.

