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Wykorzystane
szanse

Mazurskie
Spotkania
z Folklorem

W lipcu ukaza³a siê publikacja Warmia i Mazury  wykorzystane szanse z
rekomendacja wojewody. W opracowaniu tym powiat olecki uzyska³ pierwsz¹
lokatê za wykorzystanie funduszy z
ZPORR (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego). Natomiast w klasyfikacji ³¹cznej z funduszami uzyskanymi przez gminê zaj¹³ 9.
miejsce. W województwie warmiñskomazurskim jest 21 powiatów.
Na realizacjê zadañ powiat uzyska³
10 milionów 356 tysiêcy z³otych. Za pieni¹dze te zbudowano drogê powiatow¹
z Krupina do Wojnas (przez Markowskie), przebudowano ca³kowicie drogê
Olecko  wiêtajno  Dunajek oraz przebudowano i zmodernizowano Szpital
Powiatowy.
Dokoñczenie na s. 5.

Tegoroczne, ju¿ XI Mazurskie Spotkania z Folklorem odbêd¹ siê na Placu
Wolnoci w dniach 15-16 sierpnia.
Program imprezxy zamieszczamy na
str. 18.

Remonty szkó³
powiatowych

Powiat wnioskowa³ do Ministerstwa
Edukacji Narodowej o dotacjê z rezerwy bud¿etowej na remonty swych szkó³,
które ucierpia³y po ulewnych tegorocznych deszczach. Dotacjê tak¹ otrzyma³y Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych oraz Liceum Ogólnokszta³c¹ce. Szko³y otrzyma³y ³¹cznie ponad 110 tysiêcy
z³otych.

Nr 31
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Cena 1,40 z³
WA R T O
P R Z E C Z Y TA Æ
* Dzieñ Kramu  program
zamieszczamy na s. 3.
* Fina³ konkursu Mieszkajmy
piêkniej  s. 4.
* Kartaczewo 2008  program na s. 5.
* Wywiad z Jaros³awem Kuczyñskim, przewodnicz¹cym
Komisji Bud¿etu, Finansów
i Gospodarki Rady Powiatu w Olecku  s. 6.
* Jedwabne  artyku³ Andrzeja Malinowskiego w cyklu
Warto zobaczyæ  s. 10-11.

Rys. Waldemar Rukæ

Arkê Noego zbudowali amatorzy, a Titanica  profesjonalici

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY

CENTRUM HANDLOWE

M.Pietraszewski

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

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

NOWA KOLEKCJA
WZOREM.

MINI

ROLET

ZE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

KRONIKA
PO¯ARNICZA
 28 lipca o 8.15 dwa zastêpy JRG PSP
wyjecha³y do Prostek. Pomaga³y tam
w poszukiwaniu zaginionego dziecka.
 28 lipca o 10.30 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar powsta³y w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej w Judzikach.
 28 lipca o 14.35 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca ratowniczego.
 28 lipca o 16.36 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni w Lakielach.
 28 lipca o 17.00 jeden zastêp OSP Lenarty usuwa³ gniazdo szerszeni w Jakach.
 28 lipca o 18.10 jeden zastêp OSP Wieliczki usuwa³ gniazdo szerszeni w Wieliczkach.
 28 lipca o 18.20 jeden zastêp OSP G¹ski usuwa³ gniazdo szerszeni w Kukowie.

(V38906)

PROMOCJA NA BETONIARKI
135L
899z³
779z³
150L
1459 1269z³

OTWARCIE
SEZONU SZKOLNEGO 2008
Nie szukaj dalej u nas najtaniej.
Zapraszamy!

 28 lipca o 19.15 jeden zastêp OSP G¹ski usuwa³ gniazdo szerszeni w G¹skach.
 28 lipca o 19.55 jeden zastêp OSP Szczecinki usuwa³ gniazdo szerszeni w Szczecinkach.
 28 lipca o 20.30 jeden zastêp OSP Szczecinki usuwa³ gniazdo szerszeni w Szczecinkach.
 28 lipca o 21.00 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni w wiêtajnie.
 29 lipca o 8.31 zastêp OSP wiêtajno
usuwa³ chodz¹cego po drodze warchlaka
dzika.

Sprawcy pobicia
zatrzymani

25 lipca dwóch sprawców pobicia
mê¿czyzny zosta³o odwiezionych do aresztu w Suwa³kach. S¹d zastosowa³ ten rodek zapobiegawczy wobec dwudziestijednoletnich Andrzeja U. Oraz Jaros³awa W. Zatrzymanym grozi kara wieloletniego wiêzienia.

OG£OSZENIE

(L5410)

Centrum Medyczne Zak³ad Opieki Zdrowotnej Olmedica w Olecku sp.
Z o.o. informuje o godzinach pracy szpitalnej pracowni RTG:
* poniedzia³ek-pi¹tek: 800-1800, dy¿ur stacjonarny  realizacja zleceñ planowych (ze skierowaniem)
* poniedzia³ek-pi¹tek: 1800-800 oraz wiêta i dni wolne od pracy  dy¿ur pod
telefonem  realizacja zleceñ lekarskich pilnych (urazy, wypadki)

MORENA

Zak³ad Górniczy Jaki
tel. 0-509-776-769
oferuje

(V23907)

KOPALNIA KRUSZYWA

piasek, ¿wir ze z³o¿a i sortowany
do 32 mm, kamienie otoczaki,
brukowce oraz g³azy ozdobne

Transport, tel. 0-501-266-713

DY¯URY APTEK
 5-8.08.2008r., ul. Zielona 37
 9-10.08.2008r., pl. Wolnoci 7B
 11-15.08.2008r., ul. Zielona 35

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA
od 730 do 1800

OLEJ
OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V34009)

Super Taxi - tel. (087) 520 20 00
Taxi Mixtel. - (087) 520 22 55
Taxi osobowa - tel. (087) 520 17 17
Taxi Plus - tel. (087) 520 14 14
Taxi Z - tel. (087) 520 12 12

(V42603)

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

PIJANI KIEROWCY

 1 lipca patrol policji zatrzyma³ w Kukowie o 14:07 VW Passata. Kieruj¹cy
pojazdem dwudziestosiedmioletni Rafa³ C. by³ pod wp³ywem rodków
odurzaj¹cych.
 3 sierpnia o 0:35 zatrzymano na ul.
Kociuszki BMW. Kierowca, dwudziestoszecioletni Dariusz G., nie
posiada³ uprawnieñ do prowadzenia
pojazdów, we krwi mia³ za 1,9 promila alkoholu.
 Równie¿ tego dnia na ul. Go³dapskiej
patrol policji zatrzyma³ o 0:55 samochód Audi. Kieruj¹ca pojazdem go³dapianka, dwudziestodziewiêcioletnia
Monika T., nie mia³a prawa jazdy, za
to mia³a 1,82 promila alkoholu we krwi.

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:

 Gra¿yna B³adziewicz
 Piotr Klejment
 Andrzej Ladziñski
 Jerzy Makal
 Mariusz Naruszewicz
 Adam Zaremba
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja
PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna
1A
√ 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.

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

!
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OLECKI TERMINARZ

Coverowy zespó³ z Mariampola na Litwie, znany i lubia-

ny nie tylko na terenie ca³ej Suwalszczyzny. Graj¹ g³ównie muzykê poprockow¹. Choæ w swych poczynaniach
muzycznych s¹ nieprzewidywalni, zawsze trafiaj¹ w gust
muzyczny publicznoci.

17:00  kuglarze i szczudlarze  Teatr Form Czarno-Bia³ych
Plama z Suwa³k
18:00  RAMOLSI  Pocztówka z PRL-u

Ramolsi to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespo³ów coverowych na polskiej scenie muzycznej.
Wykonuj¹ najwiêksze przeboje lat 70. i 80. w nowych
rock'n'rollowych aran¿acjach. Charakteryzuj¹ ich
¿ywio³owoæ i spontanicznoæ, a uroku dodaj¹ im
stroje z epoki oraz stylowe peruki.

19:30  losowanie nagrody g³ównej  samochodu osobowego
KIA Picanto
20:00  koncert zespo³u CHRZ¥SZCZE

CHRZ¥SZCZE to jeden z najlepszych i najpopularniejszych zespo³ów w Polsce graj¹cy muzykê lat
60., miedzy innymi The Beatles i The Shadows, czyli
ostrego rock`n`rolla. Zespó³ wystêpuje w niezmienionym sk³adzie od 1997 roku i ma za sob¹ ponad
600 koncertów w Polsce, Niemczech i Austrii.

21:40  pokaz sztucznych ogni

Organizator: Market Budowlany KRAM, www.pwkram.com
Wspó³organizator: Regionalny Orodek Kultury w Olecku MG,
www.przystanek.pl

(V35009)

SALON OWIETLENIA
ul. Grunwaldzka 15

Zapraszamy:
poniedzia³ek-pi¹tek w godz. 10-18
sobota w godz. 10-14

(V37117)

15:00  rozpoczêcie imprezy
15:15  koncert AGE

WYSTAWY STA£E
* Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac
Wolnoci 24
* Wystawa Urz¹d Bezpieczeñstwa w walce z podziemiem
niepodleg³ociowym  siedziba OSA Zamek, plac Zamkowy
* Wystawa plakatu Przystanku Olecko  Galeria Prawdziwej
Sztuki im. Andrzeja Legusa, plac Wolnoci 22
* Wystawa rysunku satyrycznego Witolda Mysyrowicza 
Galeria Pracownia Wies³awa Bo³tryka, ul. Armii Krajowej
5 sierpnia (wtorek)
10.000  Turniej Pi¹tek Pi³karskich dla dzieci
7 sierpnia (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 32
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC
8 sierpnia (pi¹tek)
mija termin nadsy³ania prac fotograficznych na konkurs Doliny Kreatywnej (szczegó³y TO 26/ 546 z 1 lipca)
16.00  Grand Prix Olecka w pi³ce no¿nej pla¿owej  korty
MOSiR
17.00 - Ma³¿eñstwa i ich przekleñstwa  film, kino Mazur
19.00  Martwa rzeka  film, kino Mazur
9 sierpnia (sobota)
* Regaty Delphia 24 Cup  Mr¹gowo
* Piknik Budowlany marketu Budowlanego KRAM na placu
Wolnoci (program w numerze)
17.00 - Ma³¿eñstwa i ich przekleñstwa  film, kino Mazur
19.00  Martwa rzeka  film, kino Mazur
10 sierpnia (niedziela)
* Regaty Delphia 24 Cup  Mr¹gowo
10.00  I Turniej Tenisa Ziemnego o puchar ST Smecz z
Olecka  korty MOSiR
11.00  Grand Prix Olecka w siatkówce pla¿owej  korty MOSiR
15.00  Magiczna kostka  bajka, kino Mazur
17.00 - Ma³¿eñstwa i ich przekleñstwa  film, kino Mazur
19.00  Martwa rzeka  film, kino Mazur
14 sierpnia (czwartek)
17.00 - Ma³¿eñstwa i ich przekleñstwa  film, kino Mazur
19.00  Martwa rzeka  film, kino Mazur
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej
15 sierpnia (pi¹tek)
11.00  Grand Prix Olecka w pi³ce no¿nej pla¿owej  korty
MOSiR

"
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Fina³ konkursu
Mieszkajmy piêkniej
1 sierpnia br. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzêdu
Miejskiego w Olecku odby³o siê podsumowanie IX edycji
konkursu Mieszkajmy piêkniej.
Kierowniczka Wydzia³u Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska, Marianna Kisielska, wrêczy³a nagrody i wyró¿nienia osiemnastu uczestnikom o ³¹cznej wartoci 5600 z³.
Warto nadmieniæ, ¿e oceniano obiekty zg³oszone do konkursu w nastêpuj¹cych kategoriach: domy jednorodzinne, obiekty
u¿ytecznoci publicznej, budynki wielorodzinne, balkony.
Komisja konkursowa po dokonaniu oglêdzin zg³oszonych
obiektów postanowi³a przyznaæ nastêpuj¹ce nagrody:
W kategorii: domy jednorodzinne:
I miejsce - Edyta Domañska z Bia³ej Oleckiej

Spo³eczne Liceum
Ogólnokszta³c¹ce STO w Olecku
og³asza nabór do klasy I

II miejsce - Iwona Iwanowska z Sedrank
II miejsce - Melania Zaborowska z Olszewa
III miejsce - Danuta i Ryszard Kalejta z Olecka
IV miejsce - Maria Zalewska z Olecka
W kategorii: obiekty u¿ytecznoci publicznej:
I miejsce - Zespó³ Szkó³  Os. Siejnik I
II miejsce - Samodzielny Publiczny Zespó³ Zak³adów Opieki
D³ugoterminowej  Olecko Kolonia
III miejsce - Dom Dziecka z Olecka
IV miejsce - Szko³a Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi
z G¹sek
V miejsce - Szko³a Podstawowa nr 1 z Olecka
V miejsce - Zespó³ Szkó³ z Babek Oleckich
W kategorii: budynki wielorodzinne:
I miejsce - Wspólnota Mieszkaniowa z Olecka z ul. Zamkowej
II miejsce - Zefiryna Bokuniewicz z Olecka z O. Siejnik
Komisja przyzna³a cztery równorzêdne III miejsca Paniom:
Kazimierze Barwiñskiej, Halinie Krajewskiej, Elwirze Szczo-

drych oraz Romualdzie Bartnik.
W kategorii balkony I miejsce otrzyma³a Wanda Kozielska z Olecka.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Podstaw¹ zakwalifikowania kandydata jest ukoñczenie gimnazjum oraz wynik egzaminu gimnazjalnego. Przyjêcie kandydatów do Spo³ecznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego STO w Olecku nastêpuje na podstawie
postêpowania kwalifikacyjnego, którego sk³adnikiem jest
konkurs wyników z egzaminów gimnazjalnych i wyników na wiadectwie ukoñczenia gimnazjum.
Przyjêcia kandydatów odbywaj¹ siê wed³ug liczby punktów a¿ do wyczerpania limitu miejsc (16 osób w klasie).
Zapraszamy do Sekretariatu Szko³y po odbiór druków podañ. Zespó³ Szkó³ STO w Olecku, ul. M³ynowa 8.
Tel. 0 87 520 24 18, w godz. 8.00 - 15.00
(L6806)

(V22709)

#
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Wykorzystane szanse

Kartaczewo 2008
Tylko w Go³dapi 9 sierpnia!!!

Konkurs na Najsmaczniejsze Kartacze, Mistrzostwa wiata
w Jedzeniu Kartaczy, wystêpy zespo³ów folkowych oraz stoiska
z produktami regionalnymi z regionu pó³nocno-wschodniej Polski
to najwa¿niejsze atrakcje tegorocznego Kartaczewa, cyklicznej
ju¿ imprezy go³dapskiej, nawi¹zuj¹cej do ziemniaczanych pysznoci  w Polsce nazywanych kartaczami, natomiast na Litwie cepelinami.
Przypomnijmy, ¿e to w Go³dapi pod Piêkn¹ Gór¹ utworzono
przed laty wiatowe Centrum Smakoszy Kartaczy, dlatego i
w tym roku w du¿ej mierze dziêki projektowi Wirtualny przewodnik po krainie EGO realizowanego przez powiat olecki,
go³dapski i e³cki istnieje mo¿liwoæ kontynuacji tej imprezy.
Organizatorem jest Fundacja Rozwoju Regionu Go³dap w
partnerstwie z Domem Kultury w Go³dapi.

Program

9 sierpnia 2008 r.  park w centrum Go³dapi
14.40  otwarcie (m.in. wyjawienie sekretu produkcji kartaczy);
15.00  Mistrzostwa wiata w Jedzeniu Kartaczy;
16.00  koncert folkowego zespo³u Dautenis z Suwa³k;
17.00-17.20  spotkanie uczestników konkursu, przedstawienie zasad, losowanie numerów stanowisk;
17.20-18.30  przygotowanie kartaczy do konkursu;
18.30-19.00  prezentacja i ocena kartaczy przez jurorów;
19.00  og³oszenie wyników;
19.30  Koncert zespo³u Shamrock z Suwa³k (nominowanego m.in. do nagrody Fryderyki 2002)
Przez ca³y czas trwania imprezy na alejkach parku miejskiego bêd¹ ustawione stoiska m.in. z potrawami regionalnymi i rzemios³em ludowym. Bêd¹ te¿ dodatkowe atrakcje, m.in.
dla dzieci. Podczas imprezy przedstawione zostan¹ efekty warsztatów ekologiczno-turystycznych ,,Szlaki turystyczne EGO.
http://www.goldap.pl/

Dokoñczenie ze s. 1.
Równie¿ z tych funduszy zrealizowano w Spó³ce Olmedica projekt Wyposa¿enie Szpitala Oleckiego w sprzêt medyczny i sieæ komputerow¹. Spó³ka uzyska³a na ten projekt
dotacjê w wysokoci 1 210 000 z³otych. W rankingu tym powiat olecki zaj¹³ pi¹te miejsce pod wzglêdem wartoci dofinansowania w przeliczeniu na g³owê jednego mieszkañca. Jest
to 427,12 z³otych.
Dla porównania w powiecie mr¹gowskim uzyskano 656,07
z³, w Elbl¹gu  520 z³otych ale ju¿ w powiecie gi¿yckim  203
z³ote czy w e³ckim  192,22 z³ote.
Pan Starosta i Zarz¹d serdecznie dziêkuj¹ wszystkim pracownikom jednostek powiatu i Starostwa Powiatowego za fachowe przygotowanie i prowadzenie tych projektów. Ostatni
z nich rozliczany by³ w maju. Serdeczne s³owa i gratulacje za
tak piêkny wynik  powiedzia³a Wicestarosta Maria W. Dzienisiewicz.
Oto ranking:
√ powiat olecki  10.356.011,20 z³otych
√ lidzbarski  6.713.461,44 z³
√ gi¿ycki  5.278.060,16 z³
√ e³cki  4.455.142,22 z³
√ wêgorzewski  4.274,428,77 z³
√ ostródzki  2.926.606,53 z³
√ dzia³dowski  2.712.264.83 z³
√ nowomiejski  2.572.863,60 z³
√ ketrzyñski  2.165.856.58 z³
√ i³awski  2.038.558,14 z³
√ nidzicki  1.414.997,11 z³
√ szczytnieñski  940.680,88 z³
√ go³dapski  858.032,90 z³
√ olsztyñski-ziemski  547.210,75 z³
elbl¹ski  440.105,77 z³
Reszta powiatów nie uzyska³a dotacji. W rankingu zaznaczylimy wyniki powiatów ociennych.

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

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

(V43802)

(V35508)

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

przydomowe oczyszczalnie cieków

 panele pod³ogowe I gatunek
2

 15,50 z³ za 1 m

 du¿y wybór owietlenia
(V40705)

WYPRZEDA¯ KABIN
PRYSZNICOOWYCH
Kolektory s³oneczne,

PROMOCJA

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

(V37107)

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

$
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Wywiad z Jaros³awem Kuczyñskim, przewodnicz¹cym
Komisji Bud¿etu, Finansów i Gospodarki Rady Powiatu w Olecku przeprowadzi³ Bogus³aw M. Borawski.

Nasz wywiad

BMB:  Od pewnego czasu podczas
Sesji Rady Powiatu padaj¹ propozycje
zmian w Statucie Powiatu Oleckiego.
Jaros³aw Kuczyñski:  Jest grupa
radnych, którzy pod has³em oszczêdnoci w bud¿ecie staraj¹ siê i zabiegaj¹ o zmianê statutu. Zmiana mia³aby dotyczyæ g³ównie likwidacji etatowego stanowiska wicestarosty. W zamian proponuje siê utworzenie funkcji nieetatowej,
rozliczanej diet¹. Takie rozwi¹zanie zastosowano w pierwszej kadencji Rady
Powiatu. Wtedy funkcjê tê pe³ni³ Wac³aw Sapieha.
BMB:  Mam wra¿enie, ¿e z jednej
strony wygl¹da to dobrze, ale... Stanowisko to wymaga w chwili obecnej wielkiego nak³adu pracy. Kto zgodzi siê ciê¿ko pracowaæ i ryzykowaæ w razie niepowodzeñ swe dobre imiê za symboliczn¹
dietê?
JK:  Rzeczywicie. Sytuacja kiedy
starost¹ nieetatowym by³ Wac³aw Sapieha, by³a specyficzna. By³o to dobre,
oszczêdne rozwi¹zanie w tamtej chwili.
Wac³aw Sapieha by³ emerytem (z przyzwoit¹ emerytur¹) i jako cz³owiek niezwykle
zaanga¿owany spo³ecznie powiêca³ du¿o
wolnego czasu dla pracy w Starostwie,
a otrzymywana dieta z pewnoci¹ nie
rekompensowa³a jego nak³adu pracy. W
obecnej sytuacji nie widzê kandydata,
który spe³nia³by wymagania radnych i
Starosty i zechcia³ spo³ecznie pe³niæ tak¹
funkcjê.
BMB:  Jest to te¿ zwi¹zane z jeszcze innym aspektem: jest to wystawienie swego nazwiska do spo³ecznej oceny. Kandydat musi siê bardzo staraæ.
Czy bêdzie siê tak mocno stara³ za darmo?
JK:  Wed³ug mojej wiedzy, przynajmniej w naszym pó³nocno-wschodnim regionie Polski, nie ma takiej sytuacji ¿eby wicestarosta pracowa³ spo³ecznie.
Wrêcz w powiatach mniejszych od oleckiego s¹ jeszcze dodatkowo, poza starost¹ i wicestarost¹, etatowi cz³onkowie
zarz¹du.
BMB:  Czy s¹ kandydaci na ewentualne nieetatowe stanowisko wicestarosty?
JK:  Nic mi o tym nie wiadomo.
Pomys³ ten nie ma poparcia wród wiêkszoci radnych. Niektórzy wrêcz uwa¿aj¹, ¿e pomys³odawcy zg³aszaj¹cy takie
propozycje dzia³aj¹ na szkodê powiatu.
Radni s¹ w znacznej wiêkszoci za utrzy-

maniem tego stanowiska. Jednak o sposobach zaoszczêdzenia wydatków z bud¿etu powiatu nale¿y rozmawiaæ, a mo¿na je poczyniæ niekoniecznie zmieniaj¹c
statut.
BMB:  Jak radni oceniaj¹ pracê
obecnego wicestarosty w kontekcie
propozycji likwidacji stanowiska ?
JK:  Zadaniem radnych nie jest ocena
poszczególnych cz³onków Zarz¹du Powiatu, ale ocena dzia³ania Zarz¹du jako
ca³oci. Natomiast pracê poszczególnych
osób w Zarz¹dzie, a przede wszystkim
swego zastêpcy, powinien oceniæ Starosta, który  o ile mi wiadomo  jest
bardzo zadowolony z efektów i wk³adu
pracy Pani Marii Dzienisiewicz. Ja podzielam tê opiniê i wiêkszoæ radnych
równie¿.
BMB:  W takim razie komisja statutowa nie powstanie
JK:  W maju ubieg³ego roku pracowa³a komisja statutowa i radni mogli
wnosiæ swoje propozycje zmian do statutu. W chwili obecnej by³oby to dodatkowe obci¹¿enie bud¿etu wydatkami
na diety za posiedzenia, wiêkszoæ radnych jest temu przeciwna.
BMB:  Porozmawiajmy teraz o finansach. W jakim punkcie jest sprawa
wydania przez powiat obligacji?
JK:  Zarz¹d proponuje wyemitowaæ
obligacje w celu przesuniêcia w czasie
sp³at rat kredytów zaci¹gniêtych wczeniej przez powiat. Musielibymy zacz¹æ
je sp³acaæ jeszcze w tym roku. S¹ to bardzo
wysokie raty, co automatycznie ograniczy³oby planowane przez powiat inwestycje.
BMB:  Jakiej wielkoci by³yby to
raty?
JK: W tym roku musielibymy sp³aciæ
oko³o 2 mln z³, w nastêpnych latach
podobnie. Wyemitowanie obligacji niejako przesunie w czasie koniecznoæ
znalezienia tych sum w bud¿ecie, co
umo¿liwi nam staranie siê o rodki unijne. Bez w³asnego wk³adu nie mamy ¿adnych szans na ich pozyskanie.
BMB:  Wiem, ¿e obligacje s¹ doæ
wysokich nomina³ów: ka¿da 5 tysiêcy
z³otych. Czy nie ³atwiej by³oby wydaæ
emisje, np. 100, 500 z³otowe. Mniejsza
wartoæ u³atwi³aby nabycie ich wszystkim chêtnym.
JK:  Wszystkie wyemitowane obligacje wykupi bank i nie bêd¹ one do-

stêpne dla ogó³u.
BMB:  Kiedy powiat bêdzie zobowi¹zany wykupiæ swoje obligacje?
JK:  W latach 20014 - 2021 po oko³o 770 tys. do 1 mln z³.
BMB:  W tym kontekcie chcia³bym
Pana spytaæ o to, jak przedstawia siê
ogólna sytuacja powiatu?
JK:  To doskona³a okazja, ¿eby sprostowaæ niektóre pogl¹dy. Radni opozycyjni wobec zarz¹du przedstawiaj¹ powiat w czarnych kolorach: zarówno stan
obecny jak i perspektywy. Natomiast z
zewn¹trz widz¹ nas i oceniaj¹ bardzo dobrze.
Nasz powiat jest jednym z wyró¿niaj¹cych siê. Wystarczy zapoznaæ siê z rankingiem samorz¹dów w warmiñsko- mazurskim, z raportem wykorzystania rodków
w ramach ZPORR-u.
BMB:  Dla mnie wrêcz spektakularnym osi¹gniêciem by³o uratowanie
szpitala  przekszta³cenie go w spó³kê
bêd¹c¹ w³asnoci¹ powiatu. Widaæ, co
dzieje siê ze szpitalami w ca³ej Polsce.
S¹ to prawdziwe dramaty.
JK:  Jestem radnym w powiecie ju¿
trzeci¹ kadencjê. Znam wszystkie pokonane trudnoci: pocz¹wszy od przejêcia
szpitala wraz z d³ugami i rozbabran¹
budow¹ od wojewody, przeprowadzki z
Jasiek do nowej siedziby, a¿ do przekszta³cenia go w spó³kê i bra³em w tym
czynny udzia³. Szpital w Olecku uratowa³a determinacja poprzedniego zarz¹du powiatu, a szczególnie poprzedniego i obecnego starosty Stanis³awa Ramotowskiego. Jestemy w tej chwili w
doæ dobrej sytuacji. Zainwestowalimy
w budowê i wyposa¿enie ogromne pieni¹dze. Wiadomo, ¿e s¹ tak jak wszêdzie pewne problemy, ale szpital funkcjonuje i s³u¿y mieszkañcom, a taki by³
g³ówny cel, który nam przywieca³.
BMB:  A finanse powiatu i d³ug,
jaki on zaci¹gn¹³?
JK:  D³ug na koniec 2007 roku wynosi³ 11 milionów 380 tysiêcy z³otych, a
powsta³ on w wyniku koniecznoci przejêcia zobowi¹zañ likwidowanego ZOZu, dokoñczenia budowy szpitala, a tak¿e innych inwestycji powiatowych, np.
remonty dróg czy sala gimnastyczna przy
szkole na Zamkowej. Przewidywany jest
jego stopniowy spadek. W 2014 bêdzie
to tylko 6,5 miliona i bêdzie stale z roku
na rok siê zmniejsza³. Procentowy udzia³
d³ugu w dochodach jest w tej chwili na
poziome 30%. Z chwil¹ wydania obligacji zwiêkszy siê do 32,88%, za to w 2009
spadnie do 28%.
BMB:  Takie zad³u¿enie jest bezpieczne?
JK:  Tak. Jest normalne i przede
wszystkim nie grozi ¿adnymi konsekwencjami.

%
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BMB:  Czy móg³by Pan opowiedzieæ o przewidywanych inwestycjach
powiatu, w których bêd¹ wykorzystane rodki unijne? Czy powsta³a ju¿ grupa
ludzi, którzy bêd¹ pisaæ projekty, a mo¿e
ju¿ takie projekty powstaj¹?
JK:  Projekty ju¿ powsta³y i powstaj¹
dalsze. Najwiêkszymi natomiast inwestycjami w najbli¿szych latach bêd¹ inwestycje drogowe w miecie. Jest to przebudowa ca³ego kompleksu ulic: Grunwaldzkiej, Kociuszki oraz Zamkowej,
Mazurskiej, Syrokomli, Norwida, D¹browskiej. Z³o¿ony zosta³ tak¿e projekt na drogê
powiatow¹ Kukowo-Zatyki-Kijewo. W tym
roku, ze wzglêdu na póno og³oszony
konkurs, nie uda siê rozpocz¹æ tych inwestycji. Najwa¿niejsze, aby uzyskaæ
dofinansowanie.
BMB:  Jak powiatowi wspó³pracuje siê z samorz¹dem gminnym w Olecku?
JK:  Z tego co mi wiadomo, ¿adnych oficjalnych kontaktów miêdzy Rad¹
Powiatu, a Rad¹ Miejsk¹ w tej chwili nie
ma. By³y natomiast dwa posiedzenia
wspólne komisji zdrowia w czasie, gdy
by³o zagro¿one funkcjonowanie szpitala, gdy lekarze mieli z³o¿yæ wypowiedzenia.
Natomiast jeli chodzi o Zarz¹d Powiatu i Burmistrza, to cis³ej wspó³pracy i

wzajemnej pomocy nie widzê. Choæ nie
mogê powiedzieæ, ¿e wspólnie nic nie
robimy. Miasto wspó³uczestniczy w niektórych inwestycjach powiatowych, szczególnie drogowych, np. droga ze Szczecinek do Krupina na odcinku do Reczek
Wielkich.
BMB:  Rady w chwili obecnej, gdy
czeka nas rewolucyjna modernizacja
miejskich ulic, powinny zacieniæ wspó³pracê.
JK:  Uwa¿am, ¿e czas najwy¿szy.
Nie pamiêtam ¿eby w historii istnienia
powiatu radni miejscy zapytali o zdanie
radnych powiatu w sprawach dotycz¹cych np. inwestycji miejskich. Przecie¿
Olecko jest czêci¹ powiatu i bardzo interesuje nas to co dzieje siê w miecie.
Powinnimy wspólnie ustaliæ priorytety
i kierunki dzia³ania, zarówno miasta, jak
i powiatu. Powiat przy planowaniu inwestycji, np. drogowych, w pierwszej kolejnoci pyta gminy o ich propozycje.
BMB:  Dlaczego powiat tak ma³o
swego bud¿etu przeznacza na dzia³ania promocyjne?
JK:  Nie jest tego tak ma³o. Wydaje mi siê, ¿e powiat widaæ: widaæ w internecie, wydawane s¹ ulotki reklamowe, jestemy te¿ cz³onkiem kilku organi-

Bardzo ciekawie czêæ wakacji spêdza m³odzie¿ z powiatów e³ckego, go³dapskiego i oleckiego. W projekcie Wirtualny przewodnik po krainie EGO uczestnicz¹ uczniowie z Polski, Rosji i Ukrainy.

Warsztaty FotoEkoTur w E³ku

zacji maj¹cych za cel promocjê regionu,
na przyk³ad Lokalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie EGO Kraina
Bociana. Rozpoczêto projekt promocyjnoturystyczny Wirtualny przewodnik po
krainie EGO finansowany z funduszy
norweskich za blisko 1 mln z³.
BMB:  W chwili, gdy rozmawiamy,
trwa Przystanek Olecko  powiat móg³by
w³¹czyæ siê w tê imprezê. Wspó³finansowaæ niektóre imprezy czy warsztaty.
JK:  W poprzednich latach przekazywalimy na Przystanek kwotê 1200
z³. Przekazujemy rodki na Gratkê dla
nastolatka, Spotkania z folklorem. Przystanek jest przedsiêwziêciem, które
powo³ali do ¿ycia pracownicy domu kultury przy du¿ym zaanga¿owaniu miasta. O ile mi wiadomo, nie mielimy w
ogóle propozycji wspó³pracy. Sami za
nie chcemy podejmowaæ dzia³añ i wchodziæ
w kompetencje.
BMB:  Z tego co wiem, by³y ju¿
takie pozytywne próby. Na przyk³ad w
trakcie jednego z Przystanków pokazano wiejskie wesele, które organizowane jest w Gi¿ach.
JK:  Tak wiêc widaæ, ¿e powiat jest
otwarty na ka¿d¹ wspó³pracê.
Projekt przebiega w bardzo mi³ej i
sympatycznej atmosferze. Jestemy zadowoleni, ¿e mo¿emy braæ udzia³ w tak
wa¿nym przedsiêwziêciu dla naszego
regionu EGO, jednoczenie rozwijaj¹c
swoje zainteresowania.

Tekst i foto:
www.egoturystyka.pl

Od 30 lipca do 3 sierpnia w E³ku odby³y siê warsztaty
FotoEkoTour. Podczas zajêæ w Centrum Edukacji Ekologiczniej poznalimy zasady zrównowa¿onego rozwoju i podstawy ochrony bioró¿norodnoci. Dowiedzielimy siê jakie
ptaki szybuj¹ po naszym niebie i jak rozró¿niæ tropy zwierz¹t na szlaku. Eksperci przekazali nam wiedzê na temat podstaw
fotografii cyfrowej oraz obróbki graficznej zdjêæ. Korzystamy z wysokiej jakoci sprzêtu do obs³ugi nawigacji GPS,
lustrzanek cyfrowych i laptopów.
Bêd¹c w E³ku oddajemy siê ró¿nym rozrywkom: zwiedzamy miasto, piewamy przy ognisku i bawimy siê na koncertach. Podczas zajêæ integracyjnych poznajemy siebie oraz
kulturê i tradycje innych narodów.
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(15)

Dziennik

U³an Bator  Mandalgovi, Mongolia, 13.07.2007 r.
Po bardzo skromnym niadaniu i wypiciu kawy bez cukru,
pod hostel przyjecha³ UAZ z Sorenem  Amerykaninem (Hawajczyk) i Erk¹  Mongo³k¹, która jest piêkna i elokwentna.
Przez telefon komórkowy rozmawia³a z kim po rosyjsku 
pomyla³em wtedy, ¿e z porozumiewaniem siê z ni¹ nie bêdzie
problemów. Zapakowalimy siê i w drogê. Ze sob¹ wieziemy
jedzenie, wodê, worek warzyw, konserwy, makaron, ry¿, s³odycze.
Z U³an Bator wyjechalimy o godz. 8.30. Tu¿ za stolic¹
przy lotnisku (malutkie, skromniutkie, jeden pas startowy)
zatankowalimy 73 litry za 54 tys. tugrików. Tutaj kierowca
jednego z samochodów zobaczy³, ¿e jestemy biali i zagai³
po rosyjsku, ale powiedzia³ tylko jedno s³owo w formie pytania: charaszo?

Jurty w zajedzie
Najpierw jechalimy asfaltem, ale po 15 km asfalt siê skoñczy³
i zaczê³a siê mongolska rzeczywistoæ. Mapy nie s¹ potrzebne w Mongolii, bo nie ma dróg, ani znaków drogowych. Instynkt. Jazda na pamiêæ! I tak jecha³ nasz kierowca. Mijalimy
niewiele samochodów. Mongolski transport to prywatne busy,
autobusiki czy UAZ-y, które zabieraj¹ pasa¿erów najpierw z
przystanku, a póniej spod umówionych jurt. I jad¹, jad¹
nawet kilka dni, a za nimi ciany py³u.
Nasz kierowca jecha³ po wybojach i czêsto dodawa³ gazu.
Na pocz¹tku radowa³o to nas, bo podskakiwalimy a¿ pod
sufit, póniej zaczê³o ju¿ tylko denerwowaæ, zw³aszcza ¿e przejechalimy w takich warunkach 290 km. Ale za to jakie pejza¿e Wspania³e bezdrzewne pustkowia i ogrom przyrody 
warto za nie by³o cierpieæ niewygody podró¿y. W³anie z
tego wzglêdu przyje¿d¿a siê najczêciej do Mongolii.
Py³. Wszystko zakurzone, w³osy, ubranie, plecaki, namioty. Tr¹by powietrzne. Step powoli przechodzi³ w pó³pustynie,
które tutaj króluj¹. W Mongolii stepy zajmuj¹ 55% powierzchni
kraju, lasy  15%, tereny górskie  30%. Ale stepy to nie
tylko sielanka. Ich u¿ytkowanie staje siê zgub¹  34 mln zwierz¹t hodowlanych (14,4 na jednego mieszkañca)  w Polsce
22 mln (1,7 na jednego mieszkañca). Stepy pustynniej¹, wkracza na nie Pustynia Gobi (1/3 powierzchni kraju). Zim¹ na
stepie utrzymuje siê gruba warstwa niegu  w 2000 roku z

Andrzej Malinowski
z dwumiesiêcznej
wyprawy
do Mongolii i Chin 2 0 0 7

Burza piaskowa, a po niej deszcz

powodu odciêcia dostêpu do po¿ywienia pad³o 2 mln zwierz¹t gospodarskich. mieræ g³odowa zajrza³a do jurt i domów.
Na obiad zatrzymalimy siê w przydro¿nym zajedzie, który sk³ada³ siê z kilku jurt. Warunki
spartañskie. Zajrzelimy do jednej z nich i zamówilimy posi³ek.
Mielimy godzinê na ogl¹danie
okolicy. Pojechalimy wiêc do
pobliskich ska³ 
góry Baga Gadzrïn chuluu o
wysokoci 1768 m
n.p.m. i nad niewielki zbiornik
wodny. Podziwialimy niewielk¹
stupê  kapliczkê buddyjsk¹ w
kolorach bia³ym i
niebieskim. Stupy
symbolizuj¹ miêStupa
dzy innymi budowê materii, podstawowe elementy z jakich skonstruowany jest
wszechwiat, budowê uniwersum, owiecone cia³o Buddy 
rozumiane jako Naukê i drogê wiod¹c¹ do stanu owiecenia.
Wrócilimy z powrotem do osady. Jedzenie nie by³o jeszcze gotowe. W oczekiwaniu ogl¹da³em owcz¹ we³nê, któr¹
kto wióz³ na sprzeda¿. Mongo³owie wszystko robi¹ z takiej
we³ny (z wielb³¹dziej we³ny te¿): od wk³adek do butów, przez
rêkawiczki, swetry, szaliki, czapki po mêskie kamizelki. Z wielb³¹dziego puchu wyrabiaj¹ ko³dry, a nawet rêczniki. Równie
popularna jest we³na z jaka, a z wyczesywanych wysokogórskich kóz robi¹ miêkkie kaszmiry. Ze sfilcowanej owczej we³ny wykonywane s¹ mongolskie jurty. Mongo³owie ju¿ od

Owcza we³na

'
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najdawniejszych czasów
najliczniej hodowali owce 
to one ¿ywi³y i
odziewa³y
Mongo³ów,
przerobiona na
woj³ok we³na
s³u¿y³a za pokrycie jurt, wozów oraz za
koce. Hodowcy, oprócz biznesmenów, to
najbogatsi ludzie w Mongolii.
Na posi³ek
w jurcie z³o¿y³o siê: makaron,
ziemniaki, kawaMongo³ka przygotowuje posi³ek
³eczki marchwi,
baranina  wszystko sma¿one razem na oleju; herbata z mlekiem i sol¹.
W jurcie na hakach wisia³o baranie miêso. Okaza³o siê, ¿e
wie¿e. Wczoraj zabito owieczkê. Nie ma tutaj lodówek, ani
pr¹du. Miêso suszy siê na s³oñcu, bo nie ma innego wyjcia.
Moje kawa³ki miêsa by³y ¿ylaste i nie mog³em rozgryæ. Czêæ
upcha³em sobie w wolach, jak chomik, a póniej, kiedy by³em ju¿ poza jurt¹, dyskretnie wyplu³em. Soren zjad³ tylko kilka kêsów, nie sz³o mu. Obraca³ tylko oczami. Tomek zjad³
wszystko i siê nawet obliza³. Najlepszy by³ kierowca. W tej
samej misce jad³ obiad i pi³ z niej herbatê. Miêdzy zmian¹
dañ nie umy³ miski. Do herbaty doda³ 4 kawa³ki pomarañczy.
W jurcie fascynowa³o mnie wiele rzeczy m.in. toono 
okr¹g³e okno, dok³adnie porodku okr¹g³ego sufitu. Bêdê jeszcze
nie raz w jurcie  typowym mongolskim domu, wiêc przyjrzê
siê mu dok³adniej. Jurty stoj¹ od siebie rednio co 10-20 km
od drogi. Niektóre w skupiskach po 2-3-5.
Dzisiaj widzia³em kilka or³ów i ¿urawi, a nawet w jaki
sposób Mongo³owie za³atwiaj¹ swoje potrzeby fizjologiczne.
Wychodz¹ kilkanacie-kilkadziesi¹t metrów za jurtê, wyko-

skowa, a zaraz po niej deszcz. Nie da³o siê jechaæ w czasie
burzy, bo bymy zab³¹dzili. Nic nie by³o widaæ. Zauwa¿ylimy jednak psa, co by³o znakiem, ¿e w pobli¿u musi byæ jurta.
By³a. Ze ciany piachu wy³oni³a siê dziewczyna z metalowym
koszem pe³nym suchych odchodów zwierz¹t, które zastêpuj¹
opa³. Dziewczyna szybko wesz³a do jurty, zostawiaj¹c kosz
przed domem i po chwili odchody zaczê³y fruwaæ. Odlecia³y
w nieznane. Siedzielimy w samochodzie i siê bujalimy, bo
tak silny by³ wiatr.
Przed godzin¹ 19. przyjechalimy do Mandalgovi  stolicy ajmaku rodkowogobijskiego. Mandalgovi le¿y 265 km na
po³udnie od stolicy kraju U³an Bator. Mongolia podzielona
jest na 21 ajmaków (województw). Miasteczko prowincjonalne. W centrum Pomnik Lenina. Jest tutaj tylko jeden hotel, w
którym zamieszkalimy. Bylimy te¿ w nim jedynymi goæmi.
Zakwaterowano nas w pokoju 412. W ³azience tylko zimna
woda, ale dobre i to. Na cianie naklejki, w jaki sposób u¿ywaæ prezerwatyw i wk³adek. Widaæ Mongo³owie musz¹ siê
jeszcze wiele uczyæ.
Kierowca przyniós³ do pokoju worek z cebul¹, marchwi¹
i innymi warzywami, elektryczn¹ maszynkê do gotowania, garnki,
kubki, talerze itp. Zapowiada³a siê uczta. I tak by³o. Zajê³a siê
W Mandalgovi

tym Erka. Najpierw obiera³a, póniej my³a, nastêpnie kroi³a,
gotowa³a i poda³a: parówki z warzywami i frytki na niski stó³
 typowo mongolski. Siedzielimy na pod³odze.
Po europejskim posi³ku Soren czyta³ ksi¹¿kê i opowiada³ o swojej pracy w Chinach  uczy angielskiego. Tomek
le¿a³ na ³ó¿ku, a ja rozmawia³em z Erk¹. Bardzo podoba³o siê
mi ³ó¿ko  pomalowane na czerwono z kolorowymi wzorami.
Chcia³bym mieæ takie w domu. Wygl¹da³o jak kufer. W przeliczeniu na polskie pieni¹dze kosztuje tylko 50 z³ (jurta 2000
tysi¹ce, koñ 300).
Kierowca spa³ w samochodzie (z racji oszczêdnoci), a
my na tych piêknych ³ó¿kach. Erka spa³a obok, na wersalce,
czyli w gorszych warunkach.
C.d.n.

Okno toono
puj¹ nog¹ niewielki do³ek, przykucaj¹
i po k³opocie. My
te¿ tak robilimy, bo nie by³o toalet.
Po opuszczeniu gocinnego zajazdu z³apa³a nas burza pia-

Le¿ê na mongolskim ³ó¿ku
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Warto zobaczyæ

Jedwabne

Andrzej Malinowski

W sobotê 16 lutego 2008 r. w sk³adzie: Wojtek Jegliñski, Piotrek Ciuk,
Czarek Lasota, Romek Leniewski i ja
pojechalimy do Jedwabnego, miasteczka
w powiecie ³om¿yñskim. Nie chodzi³o nam
o jego zwiedzanie, bo praktycznie nie by³oby co zwiedzaæ  miasto typowo rolnicze, z 1800 mieszkañcami i wschodnimi domami. 10 lipca 1941 roku miejscowi Polacy (wci¹¿ jest wiêcej pytañ
ni¿ odpowiedzi w tej kwestii, ca³ej prawdy nie poznamy nigdy) dokonali mordu
na co najmniej 340 ¯ydach. W 60. rocznicê pogromu, w obecnoci prezydenta
Aleksandra Kwaniewskiego, ods³oniêto pomnik pomordowanym. W³anie to
miejsce chcielimy zobaczyæ.
Kilka tygodni po zajêciu Bia³ostocczyzny przez wojska hitlerowskie ¿ydowscy mieszkañcy Jedwabnego (w tym
uchodcy z innych miejscowoci) zostali
 przez swych s¹siadów oraz przyby³ych do miasteczka ch³opów z okolicznych wsi  poddani wielogodzinnym torturom i udrêczeniom, a potem zapêdzeni
do stodo³y i tam spaleni ¿ywcem. Ukrywaj¹cych siê (w tym ma³e dzieci), po wytropieniu wrzucano w ¿arz¹ce siê wêgle.
Tylko pojedynczym osobom uda³o siê
wymkn¹æ z ob³awy.
Pogrom w Jedwabnem nie by³ jedy-

nym w tej czêci Bia³ostocczyzny, dosz³o do niego te¿ w W¹soczu Grajewskim i Radzi³owie (bylimy tam).

Miejsce, w którym stoi pomnik znajduje siê na skraju miasta, praktycznie w
polu, ogrodzone niewysokim murkiem w
kszta³cie prostok¹ta z granitowych g³azów. Dok³adnie tutaj sta³a stodo³a. Odnielimy wra¿enie, ¿e miejsce to jest jakby
zapomniane, opuszczone i nikt tu nie zagl¹da.
Sam pomnik jest prosty i schludny,
w kszta³cie graniastos³upa. Na ziemi le¿a³a Gwiazda Dawida, wykonana z ju¿
wyschniêtych ga³¹zek igliwia, sta³o kilka starych zniczy, le¿a³y dwie skromne
wi¹zanki sztucznych kwiatów oraz niewielka sterta kamieni. Kamienie le¿a³y te¿

na pomniku, bo ¯ydzi zamiast kwiatów,
k³ad¹ w³anie kamienie (to zwyczaj z czasów, gdy ¿a³obnicy na pustyni usypywali z nich kurhany). My uszanowali-

my tê ¿ydowsk¹ tradycjê i na pomniku
po³o¿ylimy kamienie.
Na frontowej cianie pomnika umieszczony jest symboliczny fragment spalonej stodo³y  zwêglone deski. Po prawej stronie wyryty napis w jêzyku polskim, hebrajskim i jidysz: Pamiêci ¯ydów z Jedwabnego i okolic, mê¿czyzn,
kobiet, dzieci, wspó³gospodarzy tej ziemi,
zamordowanych, ¿ywcem spalonych w
tym miejscu 10 lipca 1941 roku. Jedwabne 10 lipca 2001 r. Treæ tego napisu
nadal pozostaje przedmiotem sporu i
dalszych konfliktów  nie zostali w nim
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Kamienie zamiast kwiatów.

Frontowa ciana pomnika.
wskazani sprawcy zbrodni.
Po przeciwleg³ej stronie modlitwa za
zmar³ych w jêzyku hebrajskim: El maale rahamim! Bo¿e pe³en mi³osierdzia
daj s³uszny odpoczynek na skrzyd³ach
Twojej obecnoci duszom zamordowanych w Jedwabnem, które posz³y do swojego wiata. Niech znajd¹ odpoczynek
w ogrodzie Edenu.

Obok pomnika znajduje siê, poroniêty
lasem leszczynowym, cmentarz ¿ydowski.
W rogu cmentarza stoi obelisk w kszta³cie macewy z napisem po polsku i hebrajsku: Cmentarz ¿ydowski w Jedwabnem za³o¿ony w XIX wieku /Miejsce wiecznego spoczynku ¿ydów z Jedwabnego i
okolic/ Groby ¯ydów zamordowanych
10 lipca 1941 / (15 Tamuz 5701) / Czeæ
ich pamiêci! i jasna ciana z granitowych bloków, przypominaj¹ca parkan.
Cmentarz ¿ydowski nazywany jest ró¿nie: kierkut, kirkut, kerho³, chercho³ itp.
¯ydzi natomiast to wiête, ale nieczyste
dla nich miejsce, zw¹ najczêciej Bet Olam,
co znaczy Dom Wiecznoci lub Bet Chaim  Dom ¯ycia.

Zespó³ Szkó³ STO

w Olecku og³asza
nabór do Spo³ecznej
Szko³y Podstawowej STO
do klas 0 oraz I

Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO w Olecku jest
szko³¹ niepubliczn¹ o uprawnieniach szko³y publicznej. Nasza szko³a ma na celu wszechstronny rozwój
uczniów i zapewnienie dzieciom bezpieczeñstwa. Dzia³ania dydaktyczno-wychowawcze stawiaj¹ uczniom
etapowe, kierunkowe cele wychowawcze, a tak¿e rozwijaj¹ dociekliwoæ poznawcz¹ ucznia oraz wspieraj¹
jego indywidualne zdolnoci i rozwijaj¹ pasje.
· Klasy licz¹ do 16 osób
· Jêzyk angielski
· Opieka pozalekcyjna
· Zajêcia informatyczne
· Zajêcia ruchowe
· Zajêcia plastyczno-techniczne
· Opieka logopedyczna
· System wspierania ucznia zdolnego
· cis³a wspó³praca z rodzicami
Jednoczenie informujemy, ¿e posiadamy wolne
miejsca w klasach III oraz VI Spo³ecznej Szko³y Podstawowej STO.
Podania mo¿na odbieraæ w siedzibie szko³y:
ul. M³ynowa 8, w godz. 8.00-15.00.
Informacji udziela Sekretariat Szko³y
tel. 0 87 520 24 18.
L46906

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Zmar³ych chowano twarz¹ na wschód
(w kierunku Jerozolimy), ustawiaj¹c kamienie nagrobne, zwane macewami, w
nogach zmar³ego. Ozdoby na ¿ydowskich
macewach maj¹ bardzo bogat¹ symbolikê. Na oczach zmar³ego k³adziono kawa³ki
z pot³uczonego przy obrzêdach pochówku
glinianego naczynia. W ten symboliczny sposób zamykano oczy, by uspokoiæ wzrok, którym siê po¿¹da i zazdroci.
¯ydzi modl¹ siê za swoich bliskich
opieraj¹c g³owy o pionowy kamieñ, tak
jak czyni¹ to przy cianie p³aczu. W tradycji ¿ydowskiej nie ma wiêta zmar³ych,
nie ma te¿ obowi¹zku opieki nad grobem.

Rocznica Powstania
Warszawskiego

Syreny wy³y ale ma³o który z kierowców zatrzyma³ siê, by
oddaæ ho³d bohaterom. By³em w tym momencie na placu Wolnoci
w pierzei obok Magistratu. Ruch odbywa³ siê normalnie, a co
dziwne, najwiêcej samochodów, które w tym czasie przejecha³y, mia³o rejestracjê warszawsk¹.
Bogus³aw M. Borawski

Dom Pomocy Spo³ecznej

W przeci¹gu bie¿¹cego tygodnia odpowiednie s³u¿by skontroluj¹ przygotowywany do otwarcia Dom Pomocy Spo³ecznej na Jakach. Przeprowadz¹ one klasyfikacjê i podejm¹ decyzjê, czy Dom Pomocy przy Zak³adzie Opieki D³ugoterminowej w Jakach bêdzie móg³ funkcjonowaæ. Prawdopodobnie z
koñcem sierpnia lub pocz¹tkiem wrzenia pierwsze osoby zostan¹ przyjête. Docelowo mo¿e tam przebywaæ do 19 osób.

Wolne przejcie
 grodzenie bezprawne

Brzegu jezior nie wolno grodziæ ani sprzedawaæ. Takie pismo przes³a³ Wojewoda Warmiñsko-Mazurski do wszystkich
podleg³ych jednostek. Wszelkie transakcje zawarte w tym temacie s¹ nielegalne.
Wojewoda przypomina, ¿e dostêp do tych wód jest absolutnie w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa i nie mo¿e byæ mowy o
ustalaniu w³asnoci. Ka¿dy ma prawo korzystaæ z linii brzegowej. Pas ten stanowi 1,5 metra brzegu.
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Badania naukowe. We Wszechnicy Mazurskiej w Olecku
od roku akademickiego 2005/06 poprzez kolejne lata, etatowi
pracownicy naukowo-dydaktyczni szeciu kierunków studiów
prowadzonych na Uczelni realizowali nastêpuj¹co:
 16 projektów badawczych w roku akademickim 2005/06
 33 projekty badawcze w roku akademickim 2006/07
 i w bie¿¹cym roku akademickim - 26 projektów badawczych.
Wród tegorocznych stypendystów jest 10 profesorów, 2
doktorów habilitowanych, 13 doktorów i l magister. Tym samym swój wk³ad w rozwój badañ naukowych Wszechnicy ma
kadra wyk³adaj¹ca na trzech wydzia³ach. I tak:
 Wydzia³ Filologii reprezentuje 5 nauczycieli akademickich (z l kierunku studiów - Filologii. któr¹ wyró¿niaj¹ 2 specjalnoci - filologia angielska i germañska)
 Wydzia³ Nauk Przyrodniczych reprezentuje a¿ 16 nauczycieli
akademickich (z 2 kierunków studiów - Ochrony rodowiska i
Wychowania fizycznego) oraz
 Wydzia³ Nauk Spo³ecznych - 6 nauczycieli akademickich
( z 3 kierunków studiów: Administracji, Pedagogiki i Zarz¹dzania).
Powy¿ej przedstawione informacje i iloæ wyników, publikowana przez stypendystów w: wydawnictwie EPISTEME, czasopismach naukowych i materia³ach pokonferencyjnych wskazuj¹
dynamiczny rozwój badañ naukowych realizowanych od trzech
lat w Wy¿szej Szkole na Mazurach.
Baza dydaktyczna: Uczelnia posiada w³asn¹ bazê dydaktyczn¹ zapewniaj¹c¹ kszta³cenie studentów na poziomie szko³y wy¿szej, w sk³ad której wchodz¹ dwa budynki dydaktyczne
o ³¹cznej powierzchni 2800 m2. W sumie dysponujemy w³asnymi 6 salami wyk³adowymi, 11 salami æwiczeniowymi, 2 laboratoriami chemicznymi, 2 pracowniami informatycznymi oraz
l laboratorium jêzykowym
Sale wyk³adowe oraz laboratoria zaopatrzone s¹ w nowoczesny sprzêt audiowizualny, za pracownie specjalistyczne
w odpowiednie wyposa¿enie. W pomieszczeniach komputerowych wszystkie komputery s¹ przy³¹czone do sieci strukturalnej uczelni oraz posiadaj¹ dostêp do Internetu. Posiadamy
w³asny serwer zapewniaj¹cy sta³¹ ³¹cznoæ z sieci¹ wiatow¹.
W celu poprawienia funkcjonowania uczelnia wprowadzi³a optymalne rozwi¹zania, tj. przeniesienie biblioteki, kwestury i dzia-

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe
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

(K28001)

Janusz ¯ero  w³aciciel

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.

³u planowania do budynku w którym znajduje siê dziekanat.
Zaadoptowalimy w³asne pomieszczenia na bibliotekê i
czytelniê, która zosta³a wyposa¿ona w nowoczesny sprzêt informatyczny ze sta³ym ³¹czem intemetowym. W zwi¹zku z tym
dzier¿awa innych budynków nie by³a konieczna. Zbiory biblioteczne licz¹ 23000 woluminów ksi¹¿kowych
Z powodu niskiego standardu Domów Asystenckich WM,
uczelnia, przyjmuj¹c atrakcyjne oferty innych hoteli w Olecku, zrezygnowa³a z dalszego utrzymywania budynku na ul.
Ludowej l oraz dzier¿awy lokali na ul. S³owiañskiej 3
Od padziernika 1992 roku do 2008 r. odprowadzilimy do
Urzêdu Skarbowego ponad szeæ milionów z³otych na podatki oraz ponad 15 milionów z³ sk³adek ZUS.
W latach 1992-2008 uczelnia przeznaczy³a 900 tys. na stypendia (zni¿ki) dla studentów oraz na cele charytatywne, takie jak: dofinansowanie uroczystoci nadania sztandaru szko³om
podstawowym, pomoc powodzianom, rodzinom studentów,
dofinansowanie w sporcie etc.
Na wniosek Spo³ecznego Towarzystwa Owiatowego Ministar Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego wyda³ decyzjê z dnia 31
sierpnia 2007r. o przeniesieniu pozwolenia na utworzenie
Wszechnicy Mazurskiej w Olecku ze Spo³ecznego Towarzystwa Owiatowego z siedzib¹ w Warszawie na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Edukacji z siedzib¹ w Olecku.
Akredytacje. Na szeciu istniej¹cych kierunkach piêæ zosta³o poddanych ocenie Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej
w nastêpuj¹cych latach:.
1) filologia w 2003 r. i w 2008 r.,
2) pedagogika w 2004 r.,
3) ochrona rodowiska studia I stopnia w 2004 r., studia
II stopnia w 2006 r.,
4) zarz¹dzanie i marketing w 2004 r.,
5) administracja w 2005 r.
Uzyskane oceny pozytywne na wszystkich kierunkach
potwierdzaj¹ fakt, i¿ Wszechnica Mazurska spe³nia wszelkie
przepisy i normy szko³y wy¿szej. Od pierwszej akredytacji minê³o
ju¿ piêæ lat, w zwi¹zku z tym zacz¹³ siê okres ponownej kontroli.
Kontrole. 19 grudnia 2006 roku Wszechnica Mazurska
otrzyma³a pozytywn¹ ocenê kontroli NIK za wykorzystanie w
latach 2004-2006 (do 30 czerwca2006r.) rodków publicznych
przeznaczonych na pomoc materialn¹ dla studentów. W dniach
15 listopada do 4 grudnia br. we Wszechnicy Mazurskiej zosta³a przeprowadzona kontrola ZUS w zakresie naliczania i
odprowadzania sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne, zakoñczona ocen¹ pozytywn¹.
C.d.n.
Black Square. Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

Wszechnica Mazurska
 parê liczb (2)

!
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Kalendarz imion

Piêkne
i niebezpieczne

Kolorowe jagody wielu rolin s¹ truj¹ce i nale¿y wyt³umaczyæ dzieciom, ¿e
poza dobrze znanymi jagodowymi przysmakami, takich apetycznych kulek nie
wolno braæ do buzi. Kusz¹co wygl¹daj¹
ró¿nobarwne owoce psianki s³odkogórz,
czerwone konwalie czy zielone owocki
ziemniaków.
Ten poczciwy ziemniak  podobnie
jak jego kuzyn pomidor  nale¿y do rodziny truj¹cych, bo zwiera solaninê. Bulwy
s¹ oczywicie jadalne, lecz nale¿y pamiêtaæ, i¿ truj¹ kie³ki i zielona ³upina
pokrywaj¹ca czêsto bulwy. Nale¿y j¹
starannie usuwaæ przy obieraniu. Gdy
pracujemy w ogródku przy pomidorach,
trzeba starannie myæ rêce.
Niebezpieczne s¹ kwiaty petunii, naparstnicy, orlika, tojadu, zimowita. Wiele trucizn zawiera peonia i powój. Wypicie wody z wazonu, w którym sta³y
konwalie, grozi powa¿nymi nastêpstwami, a dla ma³ych dzieci mo¿e zakoñczyæ
siê mierci¹.
Szkodliwe w³aciwoci maj¹ licie
rabarbaru i uwa¿ajmy, by dzieci pogryzaj¹ce jadalny ogonek nie próbowa³y
dobraæ siê do blaszki liciowej.
Jeli dzieci uskar¿aj¹ siê na bóle brzucha, postarajmy siê ustaliæ, czy powodem nie jest który z tych piêknych, zielonych trucicieli.

munda, Sewera, Seweryna, Sylwiusza,
Wirginiusza
9 sierpnia
Edyty, Ireny, Klary, Klarysy, Rozyny
Jana, Juliana, Mi³orada, Niezamyla,
Rolanda, Romana, Romualda, Ryszarda
10 sierpnia
Amadei, Asterii, Bianki, Bogny, Filomeny, Laury
Amadeusza, Bernarda, Bogdana, Bohdana,
Borysa, Hugona, Laurencjusza, Laurentego, Wawrzyñca, Wierzchos³awa
11 sierpnia
Diany, Diomedy, Filomeny, Hilarii, Klary, Lidii, Ligii, Luizy, Lukrecji, Telimeny,
Zuzanny
Aleksandra, Bernarda, Filona, Gilberta,
Trajana, Tyberiusza, W³odzimierza, W³odziwoja

Nasz przepis
W¹tróbka cielêca
po francusku

50 dag w¹tróbki cielêcej, 3 cebulki dymki, ³y¿ka m¹ki, 4 dag mas³a, posiekana natka pietruszki, sól,
pieprz, kilka ³y¿ek czerwonego wina
W¹tróbkê kroimy na równe plastry, solimy, oprószamy pieprzem i
m¹k¹. Tak przygotowana podsma¿amy. Dodajemy do miêsa pokrojone
drobno cebulki. Usma¿on¹ w¹trobê
wyjmujemy. Do sma¿¹cej siê dalej
cebuli dodajemy wino i chwilê razem
dusimy. Gotuj¹cy siê sos przyprawiamy
do smaku.
Sosem tym polewamy plastry
w¹tróbki. Podajemy z purée z ziemniaków z duszonymi buraczkami.



5 sierpnia
Karoliny, Kary, Marii, Normy, Stanis³awy
Abla, Eligiusza, Emila, Karola, Mariana,
Oswalda, Stanis³awa, Sykstusa, Wenancjusza, Wirgiliusza, Wirginiusza
6 sierpnia
Berty, Oktawii, S³awy, Wincenty
Agapita, Dominika, Jakuba, Januarego,
Nas³awa, Niegos³awa, Oktawiana, Stefana, Sykstusa, Wincentego
7 sierpnia
Alberty, Donaty, Doris, Doroty, Dory,
Klaudii, Licynii, Olechy
Alberta, Dobiemierza, Donata, Edmunda, Kajetana, Konrada, Licyniusza, Olecha, Rajmunda, Seweryna, Sykstusa
8 sierpnia
Carmen, Doroty, Izy, Seweryny, Wirginii
Cypriana, Cyriaka, Dominika, Emila,
Emiliana, Niegos³awa, Niezamys³a, Raj-

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

F kupiê

£ód, gdy pop³ynie za
daleko, mo¿e zawróciæ;
s³owa, gdy posz³y za daleko, ju¿ nie wróc¹.
Przys³owie malajskie

PRZYS£OWIA
 Gdy w sierpniu z pó³nocy dmucha,
nastaje zwykle posucha.
 Gdy z pocz¹tku sierpnia spieka, tedy
d³ugo zima bêdzie.
 Sierpieñ, ten spoczynku nie chce daæ,
bo ka¿e oraæ i siaæ.
 Jak d³ugo w sierpniu wiatr wieje, tak
d³ugo miej siedlaczku, o ¿niwach nadziejê.
 Sz³a winia przez zbo¿e, nie powiedzia³a Szczêæ Bo¿e.
 Talent prawdziwy wczeniej czy póniej na wierzch wyp³ywa.
 Umiesz prawdê mówiæ? Naucz siê te¿
jej s³uchaæ.
 Wiedza daje pokorê wielkiemu, dziwi
przeciêtnego, nadyma ma³ego.
 W³asne cierpienia ucz¹, ¿e nikomu nie
mo¿na robiæ przykroci.

Kaczor Donald

... ma na drugie imiê Fauntleroy.

wie¿e jajko

... po zanurzeniu w osolonej wodzie
natychmiast opada i zostaje na dnie, niewie¿e unosi siê w wodzie i wynurza.

Du¿o nas

Obecnie na wiecie ¿yje wiêcej ludzi
ni¿ zmar³o ich od pocz¹tków ludzkoci.

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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* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V34409
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
A17507
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna. Plac Wolnoci 14,
tel. (087) 520 15 78
V41804
(V44602)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

(V30110)

PUB PIWNICA

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

* budowlane (rabaty dla wspólnot), tel. 0-666-913-713, 0-87520-40-49
V39006
* budowlano-remontowe us³ugi, wnêtrza-kompleks, tel.
0-509-910-090
K24206
* budowlano-remontowe us³ugi, wykoñczenia, stany surowe,
dachy i izolacje, elewacje, tel. 0-502-274-232
K26204
* budowlane us³ugi, tel. 0-606-993-688
V47101
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07V1730
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
V34709
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88

D@RKOMP

V41105

Przemys³aw Atkielski

(V34509)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

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.

* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V32410
* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko,
tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
A17407
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2,
tel. 0-604-184-868
V32420

V40805

(V28712)

* zespó³ muzyczny HYBRYDY, wesela, studniówki, imprezy okolicznociowe, tel. 0-512-948-641, 0-508-732-894 K26104

US£UGI

(V29810)

(V22714)

Wynajem samochodów na ró¿nego rodzaju uroczystoci:
luby, chrzyty, studniówki, rocznice, zjazdy; BMW-7, Hamer H-2.
Tel. 0-608-33-59-60.

ADLER

RA
TY
!

(V22509)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V38806

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V35908
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel.
(087) 520-05-15.
V36408

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

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

* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V44002

* AGD  ch³odnictwo, naprawa, ul. Zielona 29, tel. 0-87-52033-66, 0-508-723-894
K26004

Agencja Kredytowa KORZYCIK
chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

(V34209)

ul. Kolejowa 31

Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L7904
(V42903)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
V216010
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L5609
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V43902
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L8401

V40505

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L8203
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V42803
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47

tel. (087) 520-01-89

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

* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50

K17817
V41005

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V36208
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L6706
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.
V38706
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V41904
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11

V38506
V32110

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V34019
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V31910

US£UGI

#
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OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

Sklep DOM

Pl. Wolnoci 5A
s.c.
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4429)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!

* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-520-23-14V43103
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V41704
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L7405
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.

V2130

* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5222
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K930
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1030
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27202
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1530
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L8103
* transport ciê¿arowy do 30 ton, wywrotki plandeki, tel.
0-604-514-845
K23008
* transport, przewozy regionalne, przeprowadzki, tel. 0-601159-718
V44302

(V22209)

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)

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

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

(V43602)

(V34309)

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

(K27302)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

INNE
* poszukujê zadbanej kobiety w wieku 45-50 lat, cel towarzysko-matrymonialny, tel. 0-721-587-468
K26602
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
A18402
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V34039

PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 A18502
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421
L3313
* przyjmê do pracy na budowie, tel. 0-512-265-569
L8302
* przyjmê ucznia do masarni, tel. 0-691-407-184
V45801

PW Goliat zatrudni do opieki nad
odnow¹ biologiczn¹, dobre warunki pracy,
K25804
tel. 0-508-097-578
* roznoszenie ulotek, Olecko i okolice, tel. 0-600-041-438 V44202
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
A168019
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L7205
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
A18602
* zatrudniê krawcowe, tel. 0-662-112-100
L7505
* zatrudniê mê¿czyznê w gospodarstwie rolnym, tel. 0-698021-120
K27602
Zatrudniê osobê do prowadzenia si³owni (mile widziane uprawnienia instruktorskie), wymagane czynne uprawianie sportu, np. kulturystyki. Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe Goliat, tel. 0-508-097-578
K25904
SPRZEDAM
* 2 hektary, Kijewo, uzbrojona, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
K26802
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
A17109
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
A16610
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-0111
A16510
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
A18005
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
A18203
* dzia³kê budowlan¹ Babki Oleckie, 30 arów, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-25-12
K26902
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
K27002
* dzia³kê budowlan¹ w Jakach, 0,76 ha, tel. 0-600-942-569 V37127
* dzia³kê us³ugowo-gara¿ow¹ w Szczecinkach, 7 arów, tel.
0-512-492-957, 0-605-545-324
K27502
* dzia³ki budowlane nad jeziorem Jaki, od 35 z³ za m.kw.,
WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
K27102
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K27402
* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem, Zabielno, tel. 0-87-52026-12
K27202
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
A17805
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
A17905
* mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, mo¿liwe pe³ne wykoñczenie.
Oddanie  lipiec 2008.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500), 0-604-456-732

(K42004)

SERWIS OGUMIENIA

(V38406)

* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
A18303
* ryby, tel. 0-504-060-955
V42204

* mieszkanie 17 m.kw., Lesk, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
K27302
* mieszkanie 38 m.kw., wiêtajno, tel. 0-87-521-55-30 K26702
* mieszkanie 38,5 m.kw., tel. 0-504-288-818
K27701
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
K227402
* mieszkanie 46,5 m.kw., tel. 0-503-011-169
K27901
C.d. SPRZEDAM na s. 16.
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C.d. SPRZEDAM
* mieszkanie 60 m.kw. Nory, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
K227502
* mieszkanie, Bia³ystok, 63 m.kw. IV piêtro, tel. 0-87-520-4040, 0-721-734-856
L8003
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V34029
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
V37037
* ryby, tel. 0-504-060-955
V42214
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333A17009
* ziemia rolna, 3,79 hektara, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
K27602
* ziemia rolna, 8,5 hektara, 2 z³ za m.kw., WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
K27702
* zió³ka na raka, tel. 0-667-269-708
K27801
* ¿wir, piasek, ziemia  transport, tel. 0-604-514-845 K23108
STOWARZYSZENIE RODZICÓW OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH I OSÓB WSPIERAJ¥CYCH PRZY
WARSZTACIE TERAPII ZAJÊCIOWEJ W OLECKU
ZAPRASZA
Chêtne osoby niepe³nosprawne (od 16 roku ¿ycia) do wziêcia
udzia³u w warsztatach: stolarskich, krawieckich, ceramicznych,
gastronomicznych, informatycznych, tkackich
Wszystkie osoby mog¹ skorzystaæ z porad:
doradcy zawodowego, prawnika, rehabilitacji ruchowej.
Warsztaty i poradnictwo trwaj¹ od 01.08.2008 r. do 31.12.2008 r.
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
0 87 520 49 45, 0 665 587 611
Projekt wspó³finansowany jest przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo³ecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Gusiew-Olecko  przyjazd ok. 20.00
Tel. 0-504-065-770

(087) 520 40 29
(A17606)

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

oferuje brykiet opa³owy
w atrakcyjnej cenie
Telefon kontaktowy: (087) 520 30 53
OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TO¯SAMOCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane,
ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock.Oprogramowanie, sprzêt, integracja z P³atnikiem, wdro¿enia, wszystko w
siedzibie klienta.
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

(K24006)

OG£ASZAMY NABÓR
DO SZKÓ£ DZIENNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2008/2009:

TECHNIKUM (4-letni cykl kszta³cenia w nastêpuj¹cych zawodach):
- technik informatyk
- technik ekonomista
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
3-letni cykl kszta³cenia na podbudowie gimnazjum
BEZ OP£AT CZESNEGO !!!
Nasze atuty to:
- maksymalnie 24 uczniów w klasie
- wieloletnie dowiadczenie w kszta³ceniu m³odzie¿y i
doros³ych
- wyselekcjonowana kadra pedagogiczna z wysokimi
kwalifikacjami
- w³asna, dobrze wyposa¿ona i spe³niaj¹ca wymogi bhp
baza dydaktyczna
- przyjazna atmosfera, sprzyjaj¹ca rozwojowi intelektualnemu
- wsparcie doradcy zawodowego
- zapewniamy wachlarz szkoleñ zawodowych w ramach projektów z funduszy unijnych
- zajêcia pozalekcyjne dostosowane do potrzeb i zainteresowañ uczniów
Informacje i zapisy:
W sekretariacie szkó³ ZDZ w Bia³ymstoku z/s w Olecku,
ul. Armii Krajowej 22A
tel. 087 5202635, 087-5200090; 0605545324
e-mail: olecko@zdz.bialystok.pl ; www.zdz.bialystok.pl

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800

4

sierpnia
tel. 520-23-36

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V33909)

(V37007)

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
Olecko-Gusiew  odjazd o 13.30

WYNAJEM
* lokal do wynajêcia Kopernika 10, tel. 0-604-184-868V32430
* lokal us³ugowy do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa, tel. 0-604557-693
L8501
* lokale do wynajêcia, ul. Kociuszki, tel. 0-609-738-148
V43203
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
A18104

%
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T³umaczenie z niemieckiego dziêki staraniom Ko³a Mi³oników Ziemi Oleckiej
dzia³aj¹cego przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Przypisani Pó³nocy. Przedruki  za zgod¹ Ko³a.

Nadzieja

Autorstwa Christiana Günthera
Chcê mieæ nadziejê, nadzieja zwyciê¿a!
Cierpliwoæ jest moj¹ moc¹,
Opanowanie mieczem mym.
Kto siê broni pogard¹,
W k³ótni dokonuje cudów,
A¿ ulegnie przemocy i z³u.
Ja chce mieæ nadziejê, nadzieja zwyciê¿a!

mieszkanie nauczyciela, do którego nale¿a³y tak zwane pokoje do nauki.
Nauczyciele po 1918 roku:
Gustav Albat, ur. 18.8.1880, 91918-1926
Potem 1 nauczyciel w Sokó³kach Max Petereit 1926-1933
Willi Hoffmann, ur. 28.2.1902 1933-1944. Zagin¹³ w latach
1944/45

Chcê mieæ nadziejê bez strachu!
Szczêcie miesza karty tak samo
Teraz trochê gorzej dla mnie,
Tylko pocieszam siê, ¿e lepsze nadejdzie
Spokojnie czekam.
Fa³sz, szczêcie i wróg mêczy mnie!
A ja chcê przecie¿ mieæ bez strachu nadziejê!

Szko³y wiejskie w powiecie Olecko/
Prusy Wschodnie i ich nauczyciele
(czêæ 7)
Szko³a w Zawadach

Ernst Regge, Lüdenscheid
Za³o¿enie wsi: wie rolnicza, za³o¿ona we wtorek
po Wielkanocy 1541 roku.
Zmiana nazwy Sawadden na Schwalgenort 16 lipca
1938 roku.
Czêci miejscowoci:
Hohenau, rozbudowa Stacz, spalona w 1919 roku, dobudowana w 1931, od 1938 roku czêæ Schwalgenort (Zawady)
Ilgenthal, za³o¿ona 11.11.1708 roku jako wie szkatu³kowa
Ma³e Zawady, za³o¿one 25.1.1705 jako wie szkatu³kowa
Leniczówka Szwa³k
Liczba mieszkañców: 340 (1938 rok)
Jednoklasowa szko³a
Liczba uczniów: 72 (1925 rok), 57 (1938)
Dzia³ka szkolna: 12,5 morg
Wed³ug informacji uzyskanych z prywatnych materia³ów
w Zawadach przeprowadzano ju¿ w szkole zajêcia lekcyjne
przed 1800 rokiem. Ówczesny nauczyciel Fritz Paulin mia³
prawo do zamieszkania w szkole królewskiej. Od 1888 roku
wspomniany jest nauczyciel Emil Klaar a na pocz¹tku XX
wieku nauczyciel Paprotka, którego imiê nie jest znane i nie
wiadomo, jak d³ugo ci dwaj nauczyciele dzia³ali w szkole w
Zawadach.
Podczas I wojny wiatowej m³odsi nauczyciele trafiali do
wojska, na ich miejsca musieli pojawiæ siê starsi koledzy, którzy nie podlegali ju¿ obowi¹zkowi s³u¿by wojskowej. Normalny tryb dzia³ania szko³y wprowadzono bezporednio po zakoñczeniu wojny. Nie mo¿na dok³adnie stwierdziæ, kiedy wzniesiono pierwszy budynek szko³y, ale musia³o to siê staæ ju¿
oko³o 1800 roku. W latach 1924-25 budynek szko³y przebudowano i powiêkszono. Znajdowa³o siê w nim 5-pokojowe

Szko³a w Zawadach - 1938
Nauczyciel Gustav Albat wróci³ jako ranny ¿o³nierz z wojny, o¿eni³ siê w Zawadach. Z jego ma³¿eñstwa z Mari¹ Weiß
pochodzi troje synów. Pierwszy z nich umar³ we wczesnym
dzieciñstwie. Podczas gdy drugi syn ¿yje w Kassel jako emerytowany nauczyciel, trzeci nie powróci³ z wojny, uznano go
za zaginionego. W padzierniku 1926 roku Albat przeprowadzi³ siê do Sokó³ek, gdzie zosta³ pierwszym nauczycielem w
dwuklasowej szkole. W 1938 roku przeniós³ siê jeszcze dalej,
do Czerniachowska, aby umo¿liwiæ swoim synom uczêszczanie do szkó³ wy¿szych.
Nauczyciel Petereit tak¿e by³ ¿onaty. Ma³¿eñstwo mia³o
chorego lub upoledzonego syna. Z powodów osobistych
równie¿ ten nauczyciel przeniós³ siê w 1933 roku do Sokó³ek.
Utrzymywa³ jednak swoje prywatne kontakty z Zawadami. Nie
wiemy jednak nic o jego dalszych losach.
Znacznie wiêcej mo¿na opowiedzieæ o okresie, w którym
naucza³ Willi Hoffmann. Urodzi³ siê w Czerniachowsku 28 lutego 1902 roku, 1 kwietnia 1933 roku przyby³ do Zawad. Jako
¿e by³ kawalerem, zaopatrzony by³ przez swoj¹ owdowia³¹ matkê
i siostrê. 29 wrzenia 1933 roku o¿eni³ siê z Auguste Schröder
z Dobrowolska. lubu udzieli³ im rektor i kantor Parowka, sprawuj¹cy tak¿e funkcjê urzêdnika stanu cywilnego, w urzêdzie
stanu cywilnego w Cichych. Ma³¿eñstwo dochowa³o siê dwóch
córek Brigitte i Gizeli.
Willi Hoffman by³ pe³nym zaanga¿owania i skutecznym
pedagogiem. Przekazywa³ nie tylko wiedzê, ale umia³ tak¿e w
zadziwiaj¹cy sposób zmotywowaæ swoich uczniów do nauki i
wspó³pracy. Kiedy to by³o mo¿liwe, udziela³ szczególnie uzdolnionym uczniom indywidualnych lekcji. Przy wielkoci pokoju lekcyjnego nie udawa³o siê tego zrobiæ podczas regularnych zajêæ w szkole, dlatego spotyka³ siê z uczniami po po³udniu. Nale¿y tu przede wszystkim wymieniæ naukê gry na
skrzypcach.
C.d.n.
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XI Mazurskie Spotkania z Folklorem
Olecko, 15-16 sierpnia 2008r.

Program

15 sierpnia 2008 r. (pi¹tek)
18.00  zabawy dla najm³odszych i trochê starszych, konkurs
piosenki ludowej
19.00  koncert Zespo³u Pieni i Tañca Przodkowianie (Kaszuby)
20.00  koncert Zespo³u Pieni i Tañca (Malbork)
21.00  koncert zespo³u Gordon Massive W jamajskich rytmach (Holandia)
16 sierpnia 2008 r. (sobota)
18.00  zabawy dla najm³odszych trochê starszych, konkurs
piosenki ludowej
19.00  koncert zespo³u folklorystycznego z Alitusa (Litwa)
20.00  wystêp Teatru Tañca WPS Okno na wiat  wspó³czesne impresje taneczne inspirowane kultur¹ ró¿nych narodów
20.30  koncert kapeli ludowej (Olsztyn)  wspólna zabawa
taneczna

Listy do redakcji
Skocznia

Lubiê pospacerowaæ nad brzegiem naszego jeziora, lubiê
te¿ czasem zajrzeæ na Skoczniê na jaki soczek czy sch³odzone piwko. Pomimo, i¿ jestem tubylcem, tak czyniê ju¿ od
wielu lat. W tym roku najemcy tego¿ lokalu usi³uj¹ usilnie
odwieæ mnie od tych przyzwyczajeñ. W piêknej zabudowie
Skoczni brud, ¿eby nie powiedzieæ m³odzie¿owym slangiem
syf okrutny. Pod sto³ami i ³awkami pajêczyny nie zbierane
od wiosny, sto³y nie wiem czy widzia³y jak¹ szmatê przynajmniej raz w tygodniu. A przecie¿ najemcy, którzy byli w poprzednich latach, dbali o czystoæ. Wytarte by³y kilkakrotnie
nie tylko sto³y, ale zawsze widzia³em jak po ka¿dym kliencie
opró¿niano popielniczki, ba, nawet zmiatano i wycierano na
mokro posadzkê, gdy tylko pojawi³o siê tam za du¿o piasku.
Obecnie posadzka zarasta brudem, puszkê po piwie widzia³em le¿¹c¹ w tym samym miejscu od dwóch dni, tyle¿
samo sta³a pobita w k¹cie szklanka po piwie.
Jak mamy pretendowaæ do miana miasta turystycznego,
po co id¹ce w tym kierunku wysi³ki w³adz i wyk³adane na ten
cel pieni¹dze, skoro nie mo¿na zadbaæ o ten reprezentacyjny
dla naszego miasta skrawek ziemi? Czy zatrzyma siê tu choæby na chwilê turysta  bez wzglêdu na to, czy bêdzie to rodak
czy kto z zagranicy  jeli bêdzie musia³ wytrzeæ sobie ³awkê
i  chyba najlepiej ³okciem  kawa³ek sto³u? I te sprzedawczynie za lad¹  nieruchliwe, jakie takie lekko pi¹ce, patrz¹ce na klienta jakby by³ kosmit¹ i ¿ycie chcia³ odebraæ.
Jeli nie mo¿na wyegzekwowaæ od najemcy choæby minimum porz¹dku, a raczej tylko zwyk³ej, niezbêdnej w tym przypadku czystoci, jeli nie mo¿na znaleæ do postawienia za
lad¹ kogo, kto nie odstraszy swoim zachowaniem potencjalnego klienta, to mo¿e lepiej ten punkt zamkn¹æ?! Bêdzie po
prostu mniejszy wstyd...
Olecczanin
(nazwisko i imiê do wiadomoci redakcji)

Listy do redakcji
Dla kogo urz¹d?

W dniu 28 lipca wybra³ymy siê z kole¿ank¹ z³o¿yæ wniosek o zasi³ek rodzinny. Okaza³o siê. I¿ biuro w dniach 28 i 29
lipca jest nieczynne. Tymczasem wnioski nale¿y sk³adaæ do
31 lipca! Dla kogo wiêc jest to biuro i czy tak powinno byæ?
Czytelniczka

KONKURS FOTOGRAFICZNY
PEJZA¯ POLSKI

ZA£O¯ENIA KONKURSU
1. Zwrócenie uwagi na piêkno polskiej przyrody, miast i wsi
oraz zarejestrowanie zmian zachodz¹cych w wyniku dzia³ania si³ natury, jak i ingerencji cz³owieka.
2. Mo¿liwoæ zaprezentowania prac oraz konfrontacji z innymi uczestnikami konkursu.
REGULAMIN KONKURSU
1. W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ wszyscy fotografuj¹cy
zawodowo i amatorsko.
2. Ka¿dy autor mo¿e nades³aæ do omiu prac w formacie
15x21 do 70x90 cm wykonanych dowoln¹ technik¹.
3. Prace nagrodzone w innych konkursach nie mog¹ braæ
udzia³u w konkursie Pejza¿ Polski
4. Op³atê za uczestnictwo w wysokoci 30 z³. ( koszty pocztowe i organizacyjne ) nale¿y przes³aæ na konto Kêtrzyñskiego Centrum Kultury z dopiskiem Konkurs Fotograficzny. Konto: Bank BPH Oddzia³ w Kêtrzynie nr 42 1060
0076 0000 4017 6000 0149
Dowód wp³aty nale¿y przes³aæ wraz ze zdjêciami.
5. Organizatorzy nie ponosz¹ odpowiedzialnoci za uszkodzenie prac lub ich zaginiêcie w czasie przesy³ki.
6. Ka¿da praca musi byæ na odwrocie opisana: imiê i nazwisko autora, adres i telefon kontaktowy.
7. Do przesy³ki nale¿y do³¹czyæ prace w formie cyfrowej, CD
lub DVD. Fotografie mog¹ byæ wykorzystane w celach rozpropagowania konkursu.
8. Terminarz konkursu:
- nadsy³anie prac do dnia 20 padziernika 2008 roku na
adres: Kêtrzyñskie Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 24A,
11-400 Kêtrzyn
- otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wrêczenie nagród
nast¹pi 11 listopada 2008 roku o godz. 17 00
9. Nagrody: I, II, III miejsce oraz wyró¿nienia. Jury przys³uguje prawo innego podzia³u nagród.
10. Oceny prac dokona Jury powo³ane przez organizatora.
11. Nades³anie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacj¹ powy¿szego regulaminu.
ORGANIZATOR: Kêtrzyñskie Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 24A 11-400 Kêtrzyn, tel./fax. 0-89 751 25 53
e-mail: kck.ketrzyn@neostrada.pl

'
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XVI OLECKI OTWARTY MARATON P£YWACKI  26 lipca 2008r.
Chochlik nie pi. Zafundowa³ nam tym razem wyniki maratonu z ubieg³ego roku. Przepraszamy i poni¿ej zamieszczamy aktualne, tegoroczne wyniki.
KOMUNIKAT KOÑCOWY
XVI OLECKIEGO OTWARTEGO
MARATONU P£YWACKIEGO
Olecko, 26.07.2008.
Maraton rozegrany zosta³ na jeziorze Oleckie Wielkie.
D³ugoæ maratonu wynosi³a jak co roku - 4,5 km.
Temperatura wody - 22 0C
Temperatura powietrza 270C
Do maratonu zg³osi³o siê 17 osób, ukoñczy³o 16 osób.
Sêdzia g³ówny  Andrzej Kamiñski (MOSiR Olecko)
Sêdzia techniczny  Jerzy Sulima (WOPR Olecko)
Lekarz  Olmedica sp. zoo Olecko
Spiker  Romuald Wojnowski (Olecko)
Asekuracja zawodników  ratownicy WOPR Olecko
WYNIKI KOÑCOWE
1. Rurak Pawe³, 88r., Suwa³ki, AZS Warszawa  56,20
2. Pulwin Pawe³, 92, Bia³ystok, Olimpia Poznañ  1:00,20
3. Ho³aczkiewicz Pawe³, 93, Pu³awy, Wis³a Pu³awy  1:02,28
4. Kordala Maciej, 93, Suwa³ki, MUKS Suwa³ki  1:06,13
5. Kaczmarek Marcin, 77, AZS UW Warszawa  1:07,56
6. Zalewska Agnieszka, 92, Suwa³ki, MUKS Suwa³ki  1:09,38
7. Rzadkowski Daniel, 94, Suwa³ki, MUKS Suwa³ki  1:12,54
8. Koz³owski Jakub, 92,Wroc³aw,MKS Jowena Wroc³aw  1:14,46
9. Sajkiewicz Zbigniew, 57, W-wa, ZZ PC KGP W-wa  1:16,54
10. Rurak Jakub, 92, Suwa³ki, MUKS Suwa³ki  1:19,55
11. Godziejewska Anna, 67, Olsztyn, Kormoran Olsztyn  1:23,24
12. Niewiñski Juliusz, 95, Bia³ystok  1:23,28
13. Baranowski Artur, 91, Bia³ystok  1:28,10
14. Neumann Jerzy, 44, Poznañ, SSI Start Poznañ  1:31,30
15. Biel Zbigniew, 51, Warszawa, Stajnia Gordejki  2:09,20
16. Klimko Jacek, 74, Go³dap  2:18,10
- Marianek Agnieszka, 85  wycofa³a siê
Zwyciêzca otrzyma³ ³ód wios³ow¹ ufundowan¹ przez Stoczniê
Jachtow¹ DELPHIA YACHTS OLECKO p.p. WOJCIECHA
i PIOTRA KOTÓW.

Pi³ka no¿na

1 sierpnia rozegrano turniej pi³ki no¿nej pla¿owej. Zg³osi³y
siê trzy dru¿yny: Astapczenko Tim (kap. Daniel Nowak), Byle
Co (kap. Mateusz Koncewicz) oraz Stare Ramole (kap. Micha³ Zieliñski).
Pierwsza dru¿yna wygra³a wszystkie mecze i ca³y turniej. 2.
miejsce zajê³a dru¿yna Byle Co. Zwyciêzcy grali w nastêpuj¹cym sk³adzie: D. Nowak, P. Sulima, £. Wir¿yñski, P. Matwiejczyk, T. Koz³owski.

Tenis ziemny
3 sierpnia zosta³ rozegrany kolejny turniej tenisa ziemnego.
Tym razem walczono o sêkacz. Wystartow³a rekordowa iloæ
uczestników (32 osoby) z ca³ej Polski. Turniej zakoñczy³ siê o
godz.20.30. W finale zagrali Robert Pop³awski z Go³dapi i Robert Usarek z Suwa³k. Po bardzo zaciêtym meczu zwyciê¿y³
Pop³awski, pokonuj¹c przeciwnika 6-7, 7-6, 7-5. Trzecie miejsce
zdoby³ Dariusz Karniej z Olecka.

Nagrody otrzymali trzej pierwsi, dwie najlepsze kobiety,
dwaj uczestnicz¹cy niepe³nosprawni: Zbigniew Sajkiewicz i
Jerzy Neumann oraz najm³odszy (Niewiñski Juliusz) i najstarszy uczestnik maratonu (Jerzy Neumann).
KOMUNIKAT KOÑCOWY
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU SIATKÓWKI
PLA¯OWEJ MORENA
O PUCHAR BURMISTRZA OLECKA
Olecko, 27.07.2008.
Sponsor tytularny  Firma MORENA OLECKO
Sponsor wspomagaj¹cy  SPORT SPONSORING MENAGER
WARSZAWA
Sêdzia g³ówny  Antoni Kolasiñski (Augustów)
Spiker zawodów  Dariusz Karniej (Olecko)
Miejsca zawodników:
1. Mariusz Szlejter  £ukasz Augustynowicz (Gi¿ycko)
2. Szymon Wrzyszcz (Olecko)  Krzysztof ¯abiñski (Warszawa)
3. Robert Wajszczuk  Damian Za³êski (Bia³ystok)
4. Arkadiusz Gij  B³a¿ej Mas³owski (Gi¿ycko)
5-6. Bartosz Zdrajkowski  Sebastian Romañczuk (Bia³ystok)
Maciej Michalski  Tomasz Poskier (Olsztyn)
7-8. Tomasz Tomaszewski  Karol Went (Bydgoszcz)
Andrzej Paszkowski  Hubert Paszkowski (Go³dap)
9-12. Roman Dobreñko  Pawe³ Klimaszyñski (Olecko)
Przemys³aw Mieronowicz  Andrzej Skórski (Gi¿ycko)
Mateusz Chyl  Adam Winckiewicz (Olsztyn)
Andrzej Wo³kowycki (E³k)  Artur Popko (Warszawa)
13-16. Dawid Kie³t  Damian Wojdy³a (Przemyl)
Pawe³ Kroll  Adam Kapeliñski (Bydgoszcz)
Andrzej Walicki  Jaros³aw Swoboda (Bia³ystok)
£ukasz Szwinto  Wojciech Kêdzierski (Gi¿ycko)
17-22. Grzegorz Dani³owicz  Piotr Fejfer (Olecko)
Krzysztof Niemiec  S³awomir Niemiec (Strzy¿ów)
Cezary Górski  Przemys³aw Rowiñski ( Sedranki)
Piotr Zaj¹c  Rafa³ Gamragiewicz (Gi¿ycko)
Jacek Walicki  Jakub Æwiklewski (Warszawa)
£ukasz Ferenc  Piotr Soko³owski (Cimochy)
23. Wiktor Che³miñski  Robert Michniewski (Ostro³êka)
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od 1300 do 1600 (póniej tylko fax): (0-87) 520 02 30, tel kom. w godz. 9 00-2000: 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. 12 00-17 00. Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.



Tygodnik Olecki nr 31 (551)

Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

Witam Pañstwa po ca³ym tygodniu
rozstania. D³ugo? A nie... Jak zwykle. No
có¿. Obowi¹zuj¹ca nas norma to tydzieñ
licz¹cy siedem dni i tego siê trzymamy od
pewnego czasu.
Co tam Panie w polityce. Ano, ró¿nie.
Przede wszystkim moje sympatie nadal
bojkotuj¹ jedn¹ telewizjê. Obie strony mówi¹,
¿e nic na tym nie straci³y. Rzeczywicie...
Nic nie straci³y. O stratach na razie nie
by³o mowy bo i tak s¹ wakacje. W wakacje powinno siê w ogóle bojkotowaæ telewizjê. Szkoda czasu na przygl¹danie siê
szk³u w czterech cianach. Lepiej patrzeæ
z kolegami na szk³o gdzie na wie¿ym
powietrzu. Zdrowo i przyjemnie, jak doborowe towarzystwo.
Nasi pos³owie masowo wyjechali odpoczywaæ i zbieraæ si³y przed dzia³aniami
we wrzeniu. To bêdzie bardzo ciê¿kie ¿ycie wiêc w tej chwili musz¹ siê dobrze
zrelaksowaæ i odnowiæ. Co prawda jest nawet
taki jeden, który stwierdzi³, ¿e z diety poselskiej nie da siê wyjechaæ na urlop za
granicê i go po prostu nie staæ... Prawdziwa bieda. Za prawie dziesiêæ tysiêcy z³otych goæ ma problemy finansowe. Mo¿e
powinien rzuciæ ten zawód i wzi¹æ siê za
jaki bardziej op³acalny. Szkoda mi cz³owieka. Jeszcze bardziej jestem zdziwiony, ¿e to cz³owiek ze strony tych, co z
nimi sympatyzujê. Có¿... G³upota nie wybiera i objawia siê w ró¿nych miejscach.
Niech siê zajmie hodowl¹ jedwabników
czy pieczarek.
Co tam wiêcej... Jak na sezon ogórkowy, to bardzo ma³o. Nie wiem czy to tylko

z powodu tego, ¿e wiat wokó³ nas normalnieje, czy dlatego, ¿e ludziom ju¿ siê
niewiele chce.
Sam wicepremier z partii dodanej do
koalicji rz¹dz¹cej zaczyna narzekaæ, ¿e jest
tylko dodatkiem czy przek¹sk¹ na talerzu
wyrywanym sobie przez dwie najwiêksze
partie. Trochê mnie to dziwi, ¿e dopiero
to zauwa¿y³, a inni o tym mówili ju¿ od
dawana. Okrelano to na sposób doæ
gastronomiczny: przystawka... A wicepremier
tego nie wiedzia³. Tyle lat w ró¿nych rz¹dach i w³adzach, a nie ma pojêcia gdzie
jest jego miejsce. Mo¿naby pomyleæ, ¿e
w polityce jest od niedawna lub by³ wiadomoci¹ nieobecny.
No, ale mo¿e przejdmy do dobrych
wiadomoci. Od nowego roku znikn¹ z
naszych ulic plakaty mówi¹ce o poborze
do wojska. Ju¿ nie bêdzie potrzeby kombinowania lewych zwolnieñ, wiadectw
lekarskich, chorób znanych tylko specjalistom czy wielbicielom encyklopedii medycznych. Znikn¹ komisje poborowe z³o¿one z ludzi, którzy decydowali jak g³upia
ma byæ nasza armia. Przede wszystkim nie
mog³a byæ m¹drzejsza od osób zasiadaj¹cych w tych komisjach. Jak kto chcia³
wiedzieæ jak na przyk³ad wygl¹da g³upi
oficer, to wystarczy³o pójæ na tak¹ komisjê. Wojsko chyba specjalnie dobiera³o sobie takich geniuszy do pracy przy
poborze i we wszelkich komisjach uzupe³nieñ. Oczywicie nie wszyscy byli tacy
genialni, zdarza³o siê, ¿e byli tam i bardzo m¹drzy ludzie, którzy raczej woleli siê
nie wychylaæ i strugaæ tzw. g³upa. Doskonale ich rozumiem. Jeli pracowali w
takiej grupie intelektualnej, to ich b³êdem

by³oby wykazanie siê wy¿szym poziomem
inteligencji. Na pewno nie pracowaliby
w takich miejscach. W Polsce s¹ miejsca, gdzie okazywanie inteligencji i wiêkszej wiedzy mo¿e okazaæ siê bardzo powa¿nym b³êdem. Ale wracaj¹c do zakoñczenia obowi¹zkowych poborów do wojska, to nale¿y siê cieszyæ. Wojsko ju¿ od
pewnego czasu wybiera³o sobie tylko tych,
którzy siê nadaj¹ do s³u¿by mundurowej,
wiêc ta rezygnacja to tylko formalnoæ.
¯o³nierz ju¿ dawno w naszym kraju powinien byæ tylko i wy³¹cznie zawodowy:
dobrze wyszkolony, op³acany i mog¹cy
oddaæ wojsku wiele lat swojego ¿ycia.
Akurat ten pomys³ cieszy, ¿e armia zrezygnowa³a z obowi¹zku szkolenia tzw
miêsa armatniego.
Co tam jeszcze z dobrych wiadomoci
jakie ostatnio obiegaj¹ nasz kraj. Dobr¹
wiadomoci¹ jest taka, ¿e bogacimy siê
strasznie. Tak w swoich pismach stwierdza Unia Europejska. I w zwi¹zku z tym
bogaceniem siê ju¿ nied³ugo piêæ województw w Polsce ju¿ nie bêdzie mia³o dotacji z UE na rozwój dróg, szkolnictwa itd.
Ludzie zarabiaj¹cy w nich maj¹ tak dobrze,
¿e nie warto ju¿ w nich wk³adaæ z³amanego szel¹ga. Nie wiem jak oni wyliczaj¹ redni¹, bo jak znam ¿ycie i statystykê, to jak
na piêciu jeden zarabia dwadziecia piêæ
tysiêcy miesiêcznie i reszta po tysi¹cu 
to statystycznie ca³a pi¹tka zarabia po piêæ
tysiêcy osiemset z³otych na g³owê. Statystycznie wypada to niele, ale w praktyce
to takie statystyczno-ró¿owe nie jest.
Do zobaczenia i us³yszenia za tydzieñ.
Bêdziemy znowu odkrywali jak nam dobrze w tym kraju. A co! Zawsze to lepiej
ni¿ narzekaæ.
PAC

Rys. Waldemar Rukæ
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