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ATRAKCYJNY
LOKAL DO WYNAJÊCIA
NA BIURO LUB US£UGI

(V4801)

Z dr. Józefem Krajewskim rozmawia³ Bogus³aw M. Borawski
Nawi¹zuj¹c do poprzednich naszych rozmów
chcia³bym kontynuowaæ temat kultury popularnej i
jej wp³ywu na wychowanie. Dzisiaj skupiê siê na
kolejnych zagadnieniach, tj.: kultura instant, prymat zmian i
szybkiego ¿ycia, koniec idea³ów  triumf codziennoci, poczucie mocy i rekonstrukcja wolnoci, kultura upozorowania,
kultura kultu cia³a i seksualnoci, ale zanim, to kilka uwag
ogólnych.
Kultura, ¿ycie spo³eczne  a w tym i wychowanie zawsze
by³o i jest nara¿one na deprecjacjê, wulgaryzacjê i inne formy
niszczycielskiej aktywnoci jednostek lub grup, które za pomoc¹ brutalnych zachowañ, w imiê jedynie komercyjnych celów,
zapewniaj¹ sobie prymitywn¹ egzystencjê. Przyk³ad z ubieg³ego
tygodnia poda³y g³ówne wiadomoci TV.
Ojciec z 15-letnim synem, który po rocznym okresie leczenia
chemioterapi¹ w³anie us³ysza³ od lekarzy onkologów, ¿e pokona³ chorobê nowotworow¹ i mo¿e wróciæ do szko³y, zostaj¹ napadniêci w drodze do domu.
C.d. na s. 7.

Obwodnica Olecka

W czwartek 24 stycznia Burmistrz Wac³aw Olszewski przebywa³ w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Olsztynie.
Spotka³ siê tam z dyrektorem Nicewiczem dla omówienia inwestycji drogowych na terenie gminy. G³ównym tematem by³a
budowa obwodnicy Olecka.
Inwestycja idzie zgodnie z planem. W chwili obecnej na
ukoñczeniu jest dokumentacja budowy. Trwa procedura uzyskania uzgodnieñ rodowiskowych. W roku 2009 zostanie
og³oszony przetarg na realizacjê obwodnicy. Budowa potrwa
dwa lata. rodki na inwestycjê s¹ zarezerwowane z funduszu
tzw. ciany Wschodniej.

Wywiad tygodnia

Wywiad Bogus³awa M. Borawskiego z dyrektorem Zespo³u Szkó³ Technicznych dr Markiem
Góryñskim zamieszczamy na s. 10.

Rys. Krzysztof Kamiñski

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
ZIMOWE PROMOCJE:
NISKIE CENY NA GRES I GLAZURÊ.
GOR¥CE PROMOCJE NA GRZEJNIKI
WOLNOSTOJ¥CE, w tym KONWEKTORY i OLEJAKI
(V71307)

... zapewni³, ¿e ju¿ w lutym ruszy Regionalny Program Operacyjny. Znaczy to, ¿e zostan¹ og³oszone konkursy na uzyskanie rodków pomocy unijnej. Okazuje siê, ¿e nasze województwo wraz z województwem l¹skim pierwsze w kraju rozpocznie realizacjê Regionalnego Programu Operacyjnego.
Marsza³ek przyj¹³ równie¿ zaproszenie Burmistrza do objêcia honorowym patronatem obchodów 450-lecia powstania Olecka.
Pismo w tej sprawie wp³ynie niebawem do Urzêdu Miasta.
Tak wiêc obchody 450-lecia powstania miasta bêd¹ mia³y
dwóch honorowych patronów: Marsza³ka Sejmu Bronis³awa
Komorowskiego oraz Marsza³ka Sejmiku Jacka Protasa.
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

KRONIKA
PO¯ARNICZA

 21 stycznia o 12.56 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ w Czuktach niebezpiecznie pochylone gniazdo bocianie.
 21 stycznia o 15.02 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar sadzy w kominie domu
mieszkalnego w Sedrankach.
 23 stycznia o 7.35 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w lepiu skutki kolizji drogowej.
 23 stycznia o 19.45 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. 1 Maja po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 24 stycznia o 10.52 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Jakach skutki kolizji
drogowej.
 24 stycznia o 10.56 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Jakach skutki kolizji
drogowej.
 25 stycznia o 13.04 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Du³ach skutki kolizji drogowej.
 26 stycznia o 9.05 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ wodê z zalanej piwnicy
domu mieszkalnego przy ul. Wojska
Polskiego.
 26 stycznia o 22.46 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ w Pietraszach powalone na jezdniê drzewo.
 26 stycznia o 23.10 jeden zastêp OSP
Mazury usuwa³ w Dunajku powalone
na jezdniê drzewo.
 27 stycznia o 12.35 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ znad chodnika na osiedlu Siejnik spróchnia³e drzewo zagra¿aj¹ce przechodniom.

Informacji udzieli³
m³odszy ogniomistrz Andrzej Zajkowski

Wiewiórcza
cie¿ka

... bêdzie reklamowana w telewizji. Olsztyñski oddzia³ zrealizuje film o naszej
atrakcji turystycznej. Film sfinansuje
Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska. Realizacja filmu oraz prezentacja
nast¹pi zapewne w maju br. Film bêdzie
emitowany w 3 Programie TVP.

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Bêd¹ inwestycje

Prezes Warmiñsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Olsztynie
Adam Puza przychyli³ siê do poczynienia inwestycji w oddziale Strefy w Olecku. Ustalenia mówi¹ o tym, ¿e od ulicy
Kociuszki poprzez ulicê Przemys³ow¹ zostanie zbudowana sieæ elektryczna, kanalizacyjna oraz zostanie po³o¿ony asfalt. Decyzja w tej sprawie zapadnie do
koñca lutego.
Mam nadziejê, ¿e Strefa zacznie prê¿niej funkcjonowaæ  powiedzia³ Burmistrz
Wac³aw Olszewski  Za darmo przekazalimy Strefie grunty. Po³owa ich zosta³a ju¿ sprzedana. Zarobi³a na tym Strefa.
Grunty kupi³a Delphia Yachts. Musimy
ich zmusiæ do inwestowania. Poprawi to
atrakcyjnoæ pozosta³ych gruntów. Rozmawia³em równie¿ na temat powiêkszenia Strefy. Prezes Puza by³ zainteresowany zakupem od nas nowych gruntów.
W najbli¿szym czasie rozwa¿ymy tê propozycjê.
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50% zni¿ka na
 wyprzeda¿ kolekcji
owietlenia
 wyprzeda¿ kolekcji
karniszy o 16 mm

Dnia 7 lutego 2008 r. od godz. 8.15
w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Go³dapska 23 organizowany jest pobór krwi
dla honorowych dawców. W zwi¹zku z
tym wszyscy chêtni, którzy s¹ zdrowi i
pe³noletni, mog¹ w³¹czyæ siê w tê akcjê.
H. E. Kasicka

 Piotr Antczak
 Igor Cichonowicz
 Marianna Dryl
 Beata Jurkiewicz
 Jerzy Makal
 Anna ¯mijewska

ZAPRASZAMY!
(V3902)

AUTOMYJNIA od 7 30 do 18 00
ON
OLEJ
Pb95
OPA£OWY
LPG
Sta³ym klientom

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

Dy¿ury aptek

Pobór krwi
w powiecie oleckim

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:

Tel. (087) 520 01 20

wydajemy karty rabatowe!

 18 stycznia o godz. 17.20 patrol policji
zatrzyma³ w golubkach samochód TIR.
Kieruj¹cy nim gdynianin, Bogus³aw G.,
mia³ we krwi 1.32 promila alkoholu.
 22 stycznia o 17.15 patrol policji zatrzyma³ w Drozdowie do rutynowej kontroli Mercedesa. Kieruj¹cy pojazdem
czterdziestopiêcioletni Adam K. mia³
we krwi 1,94 promila alkoholu.
 26 stycznia zatrzymano jad¹ce ul. S³owackiego Audi. Kierowca, dwudziestoszecioletni Bart³omiej J., mia³ we krwi
1,7 promila alkoholu.
 27 stycznia w Cimochach zatrzymano
VW Golfa. Kieruj¹cy samochodem trzydziestojednoletni Pawe³ S. mia³ we krwi
1,7 promila alkoholu.

Nieustaj¹cy konkurs

Wojska Polskiego 18

NAJTANIEJ W MIECIE
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.

Pijani kierowcy

 29.01.-3.02.2008r.  pl. Wolnoci 25
 4-10.02.2008r.  ul. Kolejowa 15

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.

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

Zapraszam na XIV Sesjê Rady Powiatu w Olecku w dniu 31
stycznia 2008 roku (czwartek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej
(pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwa³ Rady Powiatu i o
dzia³alnoci Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady Powiatu z dzia³alnoci w
okresie miêdzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
7. Informacja z realizacji skarg i wniosków zg³oszonych do Starostwa i podleg³ych jednostek za 2007 rok.
8. Informacja o realizacji programu wspó³pracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarz¹dowymi w 2007 roku.
9. Zatwierdzenie sprawozdania z dzia³alnoci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku przy Starocie za 2007 rok.
10. Podjêcie uchwa³:
a) w sprawie ustalenia wysokoci najni¿szego wynagrodzenia
zasadniczego oraz wartoci jednego punktu w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
b) w sprawie przyjêcia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ stawek dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegó³owe zasady ich przyznawania, szczegó³owy
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doranych zastêpstw, wysokoæ i warunki
wyp³acania nagród i innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach owiatowych oraz opiekuñczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Olecki
c) w sprawie zmiany uchwa³y bud¿etowej na rok 2008
d) w sprawie zawierania porozumieñ i przyjmowania rodków finansowych w postaci dotacji od innych samorz¹dów terytorialnych na zadanie inwestycyjne realizowane przez Samodzielny Publiczny Zespó³ Zak³adów Opieki D³ugoterminowej Olecko Kolonia 4.
e) w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego
Zespo³u Zak³adów Opieki D³ugoterminowej Olecko Kolonia na
wyposa¿enie i modernizacjê budynku.
f) w sprawie zmian bud¿etu powiatu na rok 2008
g) zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wysokoci finansowania zadania inwestycyjnego pod nazw¹: Przebudowa (modernizacja)
Szpitala Powiatowego w Olecku przy udziale innych jednostek
samorz¹dowych.
11. Wnioski i owiadczenia radnych.
12. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania, interpelacje i wnioski
radnych.
13. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski Komisji Sta³ych Rady.
14. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
15. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Marian wierszcz

(V76906)

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
* Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac
Wolnoci 24
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)
1 lutego (pi¹tek)
10.00  otwarcie ofert w przetargu na wynajem Skoczni
oraz hotelu Maraton (informacja TO 1/521, s. 9 i 18)
17.00  Ranczo Wilkowyje, film  kino ROK Mazury Garbate
19.00  Ranczo Wilkowyje, film  kino ROK Mazury Garbate
2 lutego (sobota)
17.00  Ranczo Wilkowyje, film  kino ROK Mazury Garbate
19.00  Ranczo Wilkowyje, film  kino ROK Mazury Garbate
3 lutego (niedziela)
10.00 Olecka Liga Halowej Pi³ki No¿nej  hala LO (ul. Kociuszki)
10.00 Olecka Liga Siatkówki  hala ZST(ul. Zamkowa)
17.00  Ranczo Wilkowyje, film  kino ROK Mazury Garbate
19.00  Ranczo Wilkowyje, film  kino ROK Mazury Garbate
6 lutego (roda)
18.00  zebranie Ko³a Mi³oników Ziemi Oleckiej, sala klubowa kawiarni Arts
8 lutego (pi¹tek)
17.00  Don Chichot, film  kino ROK Mazury Garbate
19.00  Obcy kontra Predator, film  kino ROK Mazury Garbate
9 lutego (sobota)
17.00  Don Chichot, film  kino ROK Mazury Garbate
19.00  Obcy kontra Predator, film  kino ROK Mazury Garbate
10 lutego (niedziela)
10.00 Olecka Liga Halowej Pi³ki No¿nej  hala LO (ul. Kociuszki)
10.00 Olecka Liga Siatkówki  hala ZST(ul. Zamkowa)
17.00  Don Chichot, film  kino ROK Mazury Garbate
19.00  Obcy kontra Predator, film  kino ROK Mazury Garbate

Spotkanie z so³tysami

W czwartek, 17 stycznia Burmistrz spotka³ siê z so³tysami. Podczas zebrania zosta³y so³tysom wrêczone materia³y
potrzebne im do sprawowania ich urzêdu. Burmistrz omówi³
równie¿ tegoroczny plan inwestycji wiejskich. So³tysi za
zadawali pytania dotycz¹cy bie¿¹cych spraw ich so³ectw oraz
funkcjonowania Urzêdu Miejskiego.
Spotkanie takie jest cykliczne i organizowane jest w styczniu
ka¿dego roku. Na koniec Burmistrz zaprosi³ wszystkich przyby³ych do dworku Mazurskiego na uroczysty obiad.

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

oferuje brykiet opa³owy

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

(K1803)
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Listy do redakcji
Olecko, 25.01.2008r.

Zarz¹d Powiatu w/m

Uprzejmie informujê, ¿e Komisja Zdrowia, Owiaty i Bezpieczeñstwa Rady Powiatu w Olecku na posiedzeniu w dniu
25 stycznia 2008r. bior¹c pod uwagê sytuacjê finansow¹ Powiatu oraz Spó³ki OLMEDICA zajê³a negatywne stanowisko
w sprawie podwy¿szenia wynagrodzeñ dla lekarzy oddzia³u
ginekologiczno-po³o¿niczego.
Przewodnicz¹cy Komisji Zdrowia, Owiaty
i Bezpieczeñstwa Miros³aw Matusiak
Czy 1 lutego stanie oddzia³ ginekologiczno-po³o¿niczy?

Czekaj¹ na cud irlandzki

Od grudnia lekarze z oddzia³u ginekologiczno-po³o¿niczego
prowadz¹ rozmowy z dyrekcj¹ spó³ki OLMEDICA i Zarz¹dem
Powiatu Oleckiego na temat podwy¿ek. Ich ¿¹dania siêgaj¹, jak
informuje Starosta Olecki Stanis³aw L. Ramotowoski, kwoty
113 tys. z³ brutto na 5 lekarzy, w tym ordynatora tego oddzia³u
Ireneusza Kowalika. Obecnie lekarze zarabiaj¹ tam od 3,5 tys. z³
za umowê o pracê, do 9 tys. z³ miesiêcznie za kontrakt. Ostatni
z³o¿yli wypowiedzenia z pracy do koñca stycznia br. Tak wiêc
istnieje realne zagro¿enie, ¿e od 1 lutego nie bêdzie komu przyjmowaæ porodów w oleckim szpitalu powiatowym.
- Nie mo¿emy spe³niæ tych bardzo wygórowanych ¿¹dañ
p³acowych  mówi starosta Ramotowski. Stanowisko zarz¹du
i dyrekcji spó³ki 25 stycznia na posiedzeniu popar³a te¿ jednog³onie Komisja Zdrowia Rady Powiatu. Dyrekcja OLMEDICA sp. z o.o. poszukuje innych lekarzy do pracy na tym
oddziale.
(jod)

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V4701)

Szanowni Pañstwo!

Powiatowy Punkt Kontaktowy Regionalnego Systemu
Wspierania Innowacji w Olecku oraz Starostwo Powiatowe w
Olecku zapraszaj¹ przedsiêbiorców na spotkanie informacyjne: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury  perspektywy wzrostu konkurencyjnoci oraz innowacyjnoci przedsiêbiorstw w oparciu o rodki pomocowe Unii Europejskiej
Spotkanie odbêdzie siê 1 lutego 2008 roku o godz. 11.00
w sali konferencyjnej (nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku ul. Kolejowa 32.
Udzia³ w spotkaniu jest bezp³atny. Zainteresowane osoby
prosimy o e-mailowe (pk_olecko@rswi-olsztyn.pl) lub telefoniczne (087 5202147 wew. 41) potwierdzenie zamiaru uczestnictwa.
Na spotkaniu zostan¹ omówione mo¿liwoci pozyskania
rodków na rozwój przedsiêbiorstw w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, formy pomocy,
jakiej mo¿e udzieliæ Powiatowy Punkt Kontaktowy w procesie
aplikowania o rodki oraz mo¿liwoci finansowania wk³adu
w³asnego dziêki po¿yczkom udzielanym przez Regionalny
Fundusz Po¿yczkowy. Spotkanie poprowadzi konsultant PPK
RSWI Bartosz Cieluk.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
W rodê, 23 stycznia, odby³o siê spotkanie Burmistrza
Wac³awa Olszewskiego i wiceprzewodnicz¹cego Sejmiku
Wojewódzkiego Edwarda Adamczyka z wójtami gmin ociennych.
W spotkaniu uczestniczyli równie¿ pracownicy gmin odpowiedzialni za pisanie wniosków unijnych. Inicjatywa wysz³a
od Wójta gminy Kowale Oleckie Heleny ¯ukowskiej. Omówiono problemy z wykorzystaniem funduszy pochodz¹cych
z Programu Rozwoju Gmin Wiejskich. Wszyscy wójtowie s¹
zaniepokojeni pónym uruchomieniem Programu. Najwczeniej bêdzie uruchomiony w czerwcu. Problemem okaza³a siê
ochrona rodowiska, a cilej przydomowe oczyszczalnie
cieków. Wójtowie skar¿yli siê na niespójnoæ przepisów
dotycz¹cych tego tematu. Bardzo kontrowersyjne jest równie¿ ocenianie projektów. Wiêcej punktów mo¿e otrzymaæ
gmina tylko dlatego, ¿e na jej terenie jest wiêksze bezrobocie. Tak wiêc zaradni i prowadz¹cy politykê proinwestycyjn¹
zostan¹ ukarani.
Póne rozpoczêcie programu nie pozwoli na rozpoczêcie
inwestycji w bie¿¹cym roku. Procedura rozpatrzenia i nastêpnie
przetargów na wykonanie nie pozwoli na szybkie ukoñczenie
budów.
Uczestnicy spotkania sporz¹dzili dokument zawieraj¹cy
szereg pytañ do twórców regulaminu. Zostanie ono wys³ane
do departamentu rozwoju obszarów wiejskich. Uznali oni bowiem,
¿e kiedy jeszcze nie ma przepisów wykonawczych, mo¿na
spowodowaæ zmiany w regulaminie.

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

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

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

28
stycznia

tel. 520-23-36
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Przejcie pod wiaduktem

WYBIERZ JEDN¥ I PRZEKA¯ 1%

Bezpieczne Olecko
Monitoring wizyjny w miecie
W³adze Olecka przygotowuj¹ siê do objêcia monitoringiem
miasta. Planuje siê umieszczenie na jego terenie 10 kamer.
Obecnie trwaj¹ prace przygotowawcze. Otrzymalimy kilka
ofert na wykonanie us³ugi w zakresie:
1) doradztwa, konsultacji i wykonania koncepcji oraz projektu
monitoringu wizyjnego miasta Olecka;
2) przygotowania przetargu, wyboru oferty i nadzór nad wykonawstwem  po odbiór techniczny i przekazanie systemu
w³¹cznie.
W przysz³ym tygodniu odbêdzie siê spotkanie z oferentem, który przedstawi³ najkorzystniejsz¹ ofertê cenow¹ w powy¿szym zakresie.
W bie¿¹cym bud¿ecie gminy Olecko na monitoring miasta
przewidziana jest kwota 80 tys z³. Wiemy, ¿e nie wystarczy na
wykonanie tego zadania  gmina bêdzie aplikowaæ o dofinansowanie tego projektu z zewnêtrznych róde³.

PiS czyci szeregi

17 stycznia br. omiu cz³onków oleckiego Prawa i Sprawiedliwoci zawnioskowa³o do Zarz¹du Okrêgowego PiS w Olsztynie o cofniêcie rekomendacji partyjnej dwóm radnym powiatowym: przewodnicz¹cemu Rady Powiatu Oleckiego Marianowi wierszczowi z Olecka i radnemu Januszowi Hendzlowi z Gi¿.
Wniosek ten cz³onkowie PiS uzasadniaj¹ tym, ¿e by³y lider
PiS w powiecie oleckim M. wierszcz w grudniu ub.r. z³o¿y³
prezesowi ZO PiS w Olsztynie Jerzemu Szmitowi rezygnacjê
z cz³onkostwa w partii, a J. Hendzel wspó³pracowa³ z PSL w
kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu RP.
Jak informuje KP PiS w Olecku, w najbli¿szym czasie, zgodnie
ze statutem, zostanie wybrany nowy pe³nomocnik partii w powiecie
oleckim.
(rodaj)

Podejmij decyzjê i przekaz 1% podatku na wybrana organizacjê pozytku publicznego dzia³aj¹ca w powiecie oleckim.
Uprzejmie informujê, ¿e na stronie www.powiat.olecko.pl
znajduje siê wykaz tych organizacji. Ka¿da z nich zas³uguje
na wsparcie:
Nazwa organizacji
Nr KRS
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi .............................. 0000032763
Stowarzyszenie Pomocna D³oñ w Kowalach Ol. ... 0000032791
Powiatowe Stowarzyszenie Sportowe ................... 0000128526
Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta
i Gmin Ziemi Oleckiej ZDROWE OLECKO ......... 0000179211
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej ......................... 0000210279
Stowarzyszenie Pomocy Spo³ecznej
i Ochrony Zdrowia im. w. £ukasza ..................... 0000216673
Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum
w wiêtajnie ......................................................... 0000247409
ZHP Hufiec Olecko .................................................. 0000271499
www.powiat.olecko.pl

S T U D E N T

Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych realizuje program pn. ,,STUDENT . W ramach programu ze rodków PFRON, udzielana jest pomoc finansowa dla
osób niepe³nosprawnych na pokrycie kosztów nauki w szkole wy¿szej. O przyznanie pomocy finansowej w ramach programu mog¹ ubiegaæ siê osoby z orzeczonym znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoci.
Szczegó³owe informacje na temat Programu i druki wniosków mo¿na uzyskaæ w Warmiñsko-Mazurskim Oddziale PFRON,
Starostwie Powiatowym w Olecku (ul. Kolejowa 32, pok. nr
3) oraz na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl
H. Kasicka, www.powiat.olecko.pl

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

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

Firma powsta³a 1.03.1991 roku i s³u¿y Pañstwu ju¿ 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
(K304)

Burmistrz Wac³aw Olszewski uzyska³ zapewnienie dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia³u Olsztyñskiego, ¿e zostanie zrealizowany postulat budowy
przejcia dla pieszych w wiadukcie kolejowym. Inwestycja bêdzie
realizowana z funduszu Bezpieczeñstwo na drogach.
Przejcie bêdzie budowane jako tunel z boku wiaduktu i
bêdzie realizowane wraz z chodnikiem prowadz¹cym do osiedla Siejnik. Rozwi¹zanie takie poprawi znacznie bezpieczeñstwo pieszych. Decyzja w tej sprawie zostanie podjêta w ci¹gu obecnego tygodnia.

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
(V3002)

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

(V70310)

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

6

Tygodnik Olecki nr 3 (523)

Konferencja
Finansowe wsparcie ze rodków Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych zatrudnienia osób
niepe³nosprawnych

15 stycznia 2008 r. w Starostwie Powiatowym w Olecku odby³a siê konferencja Finansowe wsparcie ze rodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych zatrudnienia osób niepe³nosprawnych .
Na konferencjê przybyli pracodawcy zamierzaj¹cy zatrudniæ i ju¿ zatrudniaj¹cy osoby niepe³nosprawne, osoby niepe³nosprawne prowadz¹ce i zamierzaj¹ce wkrótce rozpocz¹æ dzia³alnoæ
gospodarcz¹ oraz osoby niepe³nosprawne
bezrobotne i poszukuj¹ce pracy, zainteresowane podjêciem pracy.
Przyby³ych na spotkanie powita³a
Maria Dzienisiewicz  Wicestarosta
Olecki. Powiedzia³a, ¿e praca dla osób
niepe³nosprawnych jest rzecz¹ bardzo
wa¿n¹, ma nadziejê, ¿e konferencja pozwoli spojrzeæ na kwestie zatrudnienia
osób niepe³nosprawnych z nowej perspektywy i zachêci do zatrudnienia lub
te¿ zwiêkszenia obecnej liczby zatrudnienia pracowników niepe³nosprawnych
w zak³adach pracy na terenie powiatu
oleckiego.
Stanis³aw Dziemian  Dyrektor PCPR
w Suwa³kach podkrela³, i¿ zatrudnienie dla osób niepe³nosprawnych jest
bardzo wa¿ne, bowiem daje tym osobom rodki finansowe na ¿ycie, op³aty
i leczenie. W ramach programu EQUAL na terenie powiatu oleckiego zatrudnione s¹
2 osoby
niepe³nosprawne po kryzysie psychicz-

nym.
Szczepan Wroñski  Dyrektor Wydzia³u Dofinansowañ Rynku Pracy w Pañstwowym Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych w Warszawie poinformowa³ zebranych, ¿e od 1 stycznia 2008 r. wchodz¹ w ¿ycie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o
rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych
wprowadzaj¹ce nowe wsparcie zatrudnienia osób niepe³nosprawnych.
Ze rodków Funduszu o refundacjê sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne i dofinansowanie do wynagrodzeñ
skorzystaæ bêd¹ mogli pracodawcy zatrudniaj¹cy co najmniej 25 pracowników
w przeliczeniu na pe³ny wymiar czasu
pracy i osi¹gaj¹cy wskanik zatrudnienia osób niepe³nosprawnych w wysokoci co najmniej 6% oraz pracodawcy
zatrudniaj¹cy mniej ni¿ 25 pracowników
w przeliczeniu na pe³ny wymiar czasu
pracy, bez wzglêdu na wskanik zatrudnienia osób niepe³nosprawnych.
Refundacja obowi¹zkowych sk³adek
na ubezpieczenie spo³eczne przys³ugiwaæ bêdzie równie¿: osobom niepe³no-

sprawnym prowadz¹cym dzia³alnoæ
gospodarcz¹ oraz niepe³nosprawnym
rolnikom i rolnikom zobowi¹zanym do
op³acania sk³adek za niepe³nosprawnych
domowników.
Halina Kasicka wskaza³a nowe mo¿liwoci wsparcia finansowego ze rodków PFRON udzielanego pracodawcom
przez starostê. Do nich zaliczyæ nale¿y
refundacjê kosztów utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepe³nosprawnej, a tak¿e przystosowania stanowiska,
refundacjê 60% kosztów wynagrodzenia i sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne. Poinformowa³a osoby niepe³nosprawne bezrobotne i poszukuj¹ce pracy o
mo¿liwoci otrzymania dotacji od starosty na podjêcie dzia³alnoci gospodarczej, rolniczej, a tak¿e na wniesienie
wk³adu do spó³dzielni socjalnej.
Marzena Konopko przedstawi³a formy pomocy udzielanej osobom niepe³nosprawnym przez Powiatowy Urz¹d
Pracy, do których zalicza siê szkolenia,
sta¿e, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe, roboty publiczne, prace
spo³ecznie u¿yteczne, jednorazowe rodki
na podjêcie dzia³alnoci gospodarczej,
porednictwo pracy, poradnictwo zawodowe.
Sporz¹dzi³a: H. E. Kasicka
www.powiat.olecko.pl
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Nasza rozmowa (5)
C.d. ze s. 1.
Na w³asnym osiedlu, w bia³y dzieñ, grupa
uzbrojonych w kije bandytów gazem obezw³adni³a ojca i pobi³a do nieprzytomnoci
syna tak, ¿e dzi znowu walczy o ¿ycie.
Sk¹d siê bior¹ takie wciek³e bestie?
Mylê, ¿e wszyscy powinnimy dezaprobowaæ choæby najmniejsze przejawy agresji
u dzieci i m³odzie¿y. Ukazywaæ, ¿e agresja
jest najbardziej wstydliwym, wrêcz zwierzêcym zachowaniem. Mo¿e trzeba odkurzyæ jedno z ludzkich uczuæ, jakim jest
wstyd, i na tym uczuciu budowaæ relacje
miêdzy ludmi.
Karol Darwin twierdzi³, ¿e Wstydliwoæ to najbardziej charakterystyczna i
najbardziej ludzka z ludzkich cech.
Placjusz za uzna³, ¿e Kto utraci³ wstyd,
tego mo¿na uznaæ za straconego. Jan Pawe³ II g³osi³ i naucza³ Nie bójcie siê s³aboci cz³owieka ani jego wielkoci! Cz³owiek
zawsze jest wielkim, tak¿e w s³aboci...., a
zatem wybierzmy siê w podró¿ w poszukiwaniu w³asnego ja  w³asnej to¿samoci. Mo¿e uda siê Tobie te¿ ustaliæ wizerunek w³asnej osoby studiuj¹c poni¿ej podane tendencje napotykane w popkulturze.
Kultura instant
czyli ¿ycie w natychmiastowoci, bardzo typowe dla naszych czasów: fast food,
fast sex, fast car. Potrzeba, nawyk i koniecznoæ natychmiastowego konsumowania wszelkich dóbr i us³ug. Znaczenie s³owa fast (w jêzyku angielskim szybki)
najlepiej symbolizuje teraniejsz¹ rzeczywistoæ. Przedmioty, które obrazuj¹ wspó³czesn¹ kulturê to: danie w 5 minut, gor¹cy kubek, wszelkiego rodzaju bary szybkiej
obs³ugi, kuchenka mikrofalowa itp. Fast
sex, to koniecznoæ natychmiastowej satysfakcji seksualnej, seks przypadkowy,
spontaniczny bez zobowi¹zañ i zaanga¿owania emocjonalnego, w rezultacie niebezpieczny ze wzglêdu na AIDS. Kultura typu
instant, to równie¿ szybka i nieograniczona komunikacja, któr¹ umo¿liwiaj¹: telefony komórkowe, Internet, fax, autostrady,
samoloty itp. To daje nam poczucie, ¿e
mo¿emy skontaktowaæ siê z ka¿dym o
dowolnej porze, mo¿liwoæ dostêpu do
ró¿nych miejsc. Odleg³oæ nabra³a innego znaczenia, szczególnie wród m³odzie¿y, która oczekuje natychmiastowoci.
Prymat zmiany i szybkiego ¿ycia. Poprzednie pokolenia mia³y poczucie zagubienia w odniesieniu do zmian, które nastêpowa³y znacznie wolniej ni¿ dzi. M³odzie¿ wspó³czesna przystosowuj¹c siê traktuje nieustanne zmiany, jak co naturalnego i normalnego, natomiast ich brak
wywo³uje u nich frustracjê i panikê, ¿e
nic siê nie dzieje. Mo¿na zaobserwowaæ
³atwiejsze i szybsze nawi¹zywanie du¿ej
iloci kontaktów, jednak ich charakter jest
powierzchowny, chwilowy i czêsto anonimowy. M³odzi ludzie nie boj¹ siê zmiany, czekaj¹ na ni¹ z niecierpliwoci¹, optymizmem i zainteresowaniem. Na stabilnoæ
patrz¹ ze sceptycyzmem i podejrzliwoci¹,

nie odczuwaj¹ jej potrzeby, s¹
zorientowani na krótkotrwa³oæ.
Koniec idea³ów  triumf
codziennoci. Czas idei min¹³, ¿ycie sk³ada siê z drobnych, codziennych wydarzeñ, momentów, czynnoci, które
sta³y siê celem samym w sobie. M³odzi
ludzie, poch³oniêci swoimi fascynacjami i
osi¹ganiem przyjemnoci, staraj¹ siê unikaæ rozmów na powa¿ne i trudne tematy.
Ciesz¹ siê ¿yciem, chwil¹, delektuj¹ siê
drobiazgami, natomiast, wiat postrzegaj¹ bardzo powierzchownie, pytania egzystencjalne przesta³y mieæ dla nich sens.
Refleksjê nad ¿yciem i poszukiwaniem jego
sensu zast¹pi³a ideologia konsumpcji i przyjemnoci.
Poczucie mocy i rekonstrukcja wolnoci. Mo¿liwoæ swobodnego, nieograniczonego poruszania siê po stronach internetowych, lub wyboru dowolnego sporód wielu kana³ów telewizyjnych daje
m³odym ludziom poczucie sprawstwa, mocy,
kontroli nad rzeczywistoci¹  kto ma pilota
telewizyjnego w rêkach, ten ma w³adzê.
Nie dopuszczaj¹ do siebie myli, ¿e mog¹
byæ manipulowani przez media, wierz¹, ¿e
to oni nimi steruj¹. Dodatkowo umacniaj¹
siê w swoich przekonaniach dziêki interaktywnym grom komputerowym, w których maj¹ ogromn¹ w³adzê i moc. Czêsto
uwa¿aj¹, i¿ prawd¹ jest to, co siê sprawdza, co pozwala iæ do przodu.
Poczucie mocy, pojawi³o siê równie¿ z
nieograniczonego dostêpu do ka¿dego
zak¹tka wiata poprzez media, czy mo¿liwoæ szybkiego fizycznego przemieszczania siê. Znaczenie terytorialnoci zmniejszy³o siê, wczeniej, to gdzie bylimy definiowa³o zakres dowiadczenia ¿yciowego, obecnie nie ma zwi¹zku miêdzy miejscem fizycznym, a spo³ecznym.
Pojawi³a siê te¿ nowa forma wolnoci, która dla m³odzie¿y nie oznacza wolnych wyborów do parlamentu, czy wolnoci s³owa itp.  oni czuj¹ siê wolni maj¹c mo¿liwoæ nieograniczonego wyboru
z du¿ej iloci produktów oferowanych przez
rynek, wyboru ró¿nych mo¿liwoci spêdzania wolnego czasu, dostêpu do ró¿nych gad¿etów, dowolnej zmiany stylów
¿ycia (wolnoæ do konsumpcji).
Kultura upozorowania
System wartoci u m³odzie¿y w ogromnej
mierze kszta³tuj¹ mass media, to im m³odzi ludzie zawdziêczaj¹ wiêkszoæ swoich
dowiadczeñ ¿yciowych. Telewizja i Internet
nie odzwierciedlaj¹ realnej rzeczywistoci, one j¹ tworz¹, natomiast ¿ycie spo³eczne staje siê imitacj¹ rzeczywistoci
ekranu. Telewizyjne pozory, fikcje i pseudowydarzenia staj¹ siê wa¿niejsze od prawdziwego ¿ycia, mieszaj¹ siê z nim do granic nierozró¿nialnoci.
Telewizja przyci¹ga widzów tym, ¿e jest
bardziej interesuj¹ca i ciekawa ni¿ ich codziennoæ, umo¿liwia prze¿ywanie emocji,
których ¿ycie nie dostarcza. Ludzie uciekaj¹ w wiat z filmów, czy ulubionych seriali, identyfikuj¹ siê z bohaterami, ¿eby
móc prze¿ywaæ ¿ycie innych, poniewa¿ ich

w³asne, realne w porównaniu z upozorowanym i wystylizowanym wiatem z telewizji wydaje siê puste i nudne. Mo¿na
zaobserwowaæ, i¿ ludzie trac¹ dystans do
wiata mediów.
Kultura kultu cia³a i seksualnoci
Charakterystyczna dla wspó³czesnej kultury jest luna obyczajowoæ. Pojawiaj¹
siê tendencje orientacji na cia³o, seksualizacji konsumpcji oraz przymusu udanego ¿ycia seksualnego. To¿samoæ jest stopniowo wymywana z umys³u i duszy,
zaczê³a byæ postrzegana przez pryzmat
wygl¹du zewnêtrznego. M³odzie¿ tworzy
swoj¹ to¿samoæ poprzez wystylizowanie
w³asnego cia³a za pomoc¹ diety, si³owni,
solarium, strojów, makija¿u, operacji plastycznych itp. Presja, ¿eby byæ m³odym i
piêknym, skupia marzenia i aspiracje do
osi¹gniêcia odpowiedniego wygl¹du zewnêtrznego, zmusza do koncentracji wokó³ cia³a. D¹¿enie do uzyskania idealnego cia³a jest z góry skazane na niepowodzenie, poniewa¿ zawsze istnieje przepaæ
miêdzy cia³em w³asnym, a idealnym, czyli
tym, które widzimy w czasopismach, reklamach i mediach. To z kolei wywo³uje
wród nastolatków niepokój o wygl¹d, depresjê i obsesjê, coraz czêciej prowadz¹c¹ do anoreksji, czy bulimii. Nie brakuje
te¿ sprzecznoci we wspó³czesnej kulturze: z jednej strony propagowana szczup³oæ, ró¿ne diety, natomiast z drugiej 
zorientowanie na konsumpcjê.
Inn¹, równie powszechn¹, tendencj¹
jest zjawisko seksualizacji ¿ycia, w której du¿¹ rolê odgrywa erotyzacja konsumpcji, a w szczególnoci reklam. ¯ycie
seksualne przestaje byæ spraw¹ intymn¹ i
prywatn¹, zdarza siê nawet upublicznianie jego w przypadku popularnych gwiazd.
Seks szczegó³owo opisywany i pokazywany jest redukowany do procesów fizjologicznych, postrzegany jako naturalny i bezosobowy. Przekazy medialne propaguj¹ ideê seksu rekreacyjnego pog³êbiaj¹ przymus udanego, intensywnego i ekscytuj¹cego ¿ycia seksualnego,
sportowego traktowania seksu, wolnego,
radosnego, bez wiêzi emocjonalnych.
W pracy nad samym sob¹, w procesie samodoskonalenia siê pod wp³ywem
ró¿nych bodców, informacji kszta³tuj¹ siê
w nas plany ¿yciowe, aspiracje, przekonania i postawy. Wychowanie jest procesem ci¹g³ym, d³ugotrwa³ym, potrzebna tu
jest wielka cierpliwoæ i ogromne zaanga¿owanie wychowanków i wychowawców.
Wychowanie to ca³okszta³t wp³ywów i
oddzia³ywañ, za pomoc¹ których w osobowoci wychowanka dokonuj¹ siê po¿¹dane i niepo¿¹dane zmiany. Warto w rodzinie, w szkole, w grupach rówieniczych,
na lekcjach wychowawczych analizowaæ
w/w tendencje, zjawiska i kszta³towaæ w³asne
pogl¹dy, opinie i postawy.
Z dr. Józefem Krajewskim rozmawia³
Bogus³aw M. Borawski
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Kolejny sukces
chóru ZST w Olecku
11 grudnia uczniowie ZST w Olecku wyjechali do Bia³egostoku na Koncert Chórów Szkolnych. Odby³ siê on w ramach Ogólnopolskiego Programu rozwoju chórów szkolnych
piewaj¹ca Polska. Na przegl¹dzie piewano kolêdy i pastora³ki. Impreza mia³a miejsce w Operze i Filharmonii Podlaskiej.
Damsko-mêski chór z naszej szko³y prowadzi³ pan Jan Orlik.
Zapiewalimy najbardziej znan¹ kolêdê Cicha noc. Wystêp zakoñczy³ siê du¿ym powodzeniem. Oceni³o go profesjo-

nalne jury  profesorowie Akademii Muzycznej w Bia³ymstoku: Bo¿enna Sawicka, Cezary Szyfman a tak¿e koordynator
projektu adiunkt Wioletta Mi³kosna. W rezultacie zajêlimy
trzecie miejsce i otrzymalimy br¹zowy dyplom.
W przegl¹dzie wziê³o udzia³ dziesiêæ chórów ze szkó³ podstawowych (wszystkie z Bia³egostoku), siedem chórów ze szkó³
gimnazjalnych (szeæ z Bia³egostoku, jeden z Siemiatycz) oraz
szeæ chórów ze szkó³ ponadgimnazjalnych (piêæ z Bia³egostoku i jeden z Olecka).
Impreza zakoñczy³a siê Wielkim Fina³em, czyli wystêpem
wszystkich chórów bior¹cych udzia³ w przegl¹dzie. Razem
zapiewalimy kolêdy: Bóg siê rodzi oraz Hej, w Dzieñ Narodzenia.
Cieszê siê, ¿e moglimy wzi¹æ udzia³ w przegl¹dzie. Takie

SPROSTOWANIE

W Tygodniku Oleckim nr 3(523) z dnia 15.01.2008 r. ukaza³y siê trzy zdjêcia nie zwi¹zane z artyku³em pt. W karnawale
to s¹ bale. Zainteresowanych przepraszamy.

imprezy s¹ bardzo potrzebne, chocia¿by po to, by inni mogli
zauwa¿yæ nasze zdolnoci i doceniæ wysi³ek, jaki wk³adamy
w pog³êbianie w³asnej pasji.
Mamy g³êbok¹ nadziejê, ¿e to nie by³ nasz ostatni wyjazd na taki konkurs.
Chcielibymy tak¿e podziêkowaæ naszemu dyrygentowi
Panu Janowi Orlikowi za profesjonalne przygotowanie nas
do wystêpu i powiêcenie nam swego cennego czasu.
Sk³ad chóru:
Monika Cybulska, Joanna Duchnowska, Klaudia Stachurska,
Patryk Szczodruch, Daniel Nartowicz, Katarzyna Grabowska, Micha³ Nowakowski, Izabela Iwanicka, Damian Domalewski, Agnieszka Milewska, Urszula Arent, Joanna Jab³oñska, Paulina Czerwiñska, Wojciech Domañski, Daniel
Fiedorow, ¯aneta Wijas, Milena Juszczyszyn, Monika Matwiejczyk.
Katarzyna Grabowska
 uczennica kl. II EA, cz³onek chóru ZST
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15.000 z³otych dla
m³odych muzyków!
Rozpocz¹³ siê konkurs Doliny Kreatywnej na najciekawsz¹ aran¿acjê muzyczn¹. Termin nadsy³ania zg³oszeñ mija 3 marca 2008 r.. Na zwyciêzców czeka
15.000 z³otych do podzia³u! Do udzia³u w konkursie projektu stypendialnego Dolina Kreatywna, czyli czego szuka
m³oda sztuka zapraszamy m³odych muzyków w wieku 1425 lat. Projekt jest organizowany przez Telewizjê Polsk¹ S.A.,
która w ramach misji publicznej wspiera rozwój m³odych
artystów.
Do konkursu mo¿na zg³aszaæ wykonania instrumentalne
i wokalne w dowolnej stylistyce (muzyka powa¿na, popularna, ludowa, czy miksy DJ-skie lub jazz). O wyborze najlepszych zdecyduj¹ jurorzy  wybitni przedstawiciele tej dziedziny sztuki. Prace bêd¹ oceniane, w zale¿noci od zg³oszenia, pod k¹tem kompozycji, aran¿acji i/lub wykonania.
Konkurs adresowany jest do m³odych twórców (14-25
lat). Jedna osoba mo¿e zg³aszaæ maksymalnie 3 prace lub ich
fragmenty o czasie trwania nie przekraczaj¹cym 10 minut.
Fina³ konkursu zostanie zaprezentowany w programie
Dolina Kreatywna czyli czego szuka m³oda sztuka w kwietniu
2008 r. na antenie TVP2 oraz w telewizji interaktywnej iTVP.
Podczas programu jury og³osi swój werdykt i nagrodzi autorów najlepszych produkcji filmowych. Zapraszamy tak¿e
do ogl¹dania w Dwójce felietonów Dolina Kreatywna  co
s³ychaæ, dziêki którym bêdzie mo¿na bli¿ej poznaæ finalistów i projekty muzyczne, które bêd¹ walczyæ o g³ówn¹
nagrodê.

siê u mnie aktualnie zmieni³o. Niezapomniane s¹ równie¿ drinki w jej wykonaniu. Tylko ona sama jest w stanie je wypiæ
i dziwi siê, gdy pozosta³a czêæ ¿eñskiego towarzystwa prosi j¹ o zdecydowanie l¿ejsz¹ porcjê napojów wyskokowych.
Jak zapewne uda³o Ci siê zauwa¿yæ,
ka¿da z opisanych osób jest inna, mniej
lub bardziej zwariowana, a to, co napisa³am wy¿ej, Tobie, jako Czytelnikowi,
mo¿e wydawaæ siê nie do koñca zrozumia³e i b³ahe, ale wiem, ¿e gdy dziewczyny przeczytaj¹ te kilka zdañ o sobie,
bêd¹ wiedzia³y dok³adnie o co mi chodzi.
Oczywicie to nie wszystko o moich dziewczynach. ¯eby opisaæ dok³adnie
co nas razem spotka³o i czemu nazywam
je swoimi przyjació³kami, trzeba by³oby
wydaæ numer specjalny Tygodnika. Jednak resztê wspomnieñ zostawiê na moj¹
ksi¹¿kê, na któr¹ tak liczy Pani Dyrektor.
Te kilka zdañ to takie moje ma³e podziêkowanie skierowane w ich stronê za
to, ¿e po prostu s¹ i mimo dziel¹cych
nas kilometrów mamy ze sob¹ kontakt.
Dziêki dziewczyny za te lata spêdzone razem i za to wszystko, co jeszcze
dane nam bêdzie razem prze¿yæ.
Pamelka

Regulamin konkursu oraz dokumenty niezbêdne do wziêcia
udzia³u w konkursie dostêpne s¹ na stronie internetowej
pod adresem www.dolinakreatywna.tvp.pl.
***

Dolina Kreatywna

Dolina Kreatywna, czyli czego szuka m³oda sztuka to
cykliczny projekt stypendialny Telewizji Polskiej S.A. skierowany do m³odych twórców (1425 lat), który obejmuje 10
dziedzin sztuki, tj. multimedia, fotografiê, literaturê, taniec, sztuki
plastyczne, muzykê, teatr, film, animacjê kultury oraz design
(co miesi¹c rozstrzygamy konkurs w jednej z tych dziedzin 
aktualny harmonogram konkursów na stronie internetowej).
Celem projektu jest wspieranie m³odych talentów i umo¿liwienie im dalszego rozwoju artystycznego. Laureaci s¹ prezentowani na antenie TVP2 w programie Dolina Kreatywna emitowanym w trzeci pi¹tek ka¿dego miesi¹ca wczesnym popo³udniem. Przedsiêwziêciu towarzysz¹ liczne imprezy kulturalne. Wiêcej informacji na www.dolinakreatywna.tvp.pl.
Dodatkowych informacji udzielaj¹:
Anna Kusztal-Skrobska: (22) 547 57 24,
anna.kusztal-skrobska@waw.tvp.pl
Leszek Tarnowski: (22) 547 57 24,
leszek.tarnowski@waw.tvp.pl
Natalia Osica: (22) 616 41 44 w.18, n.osica@lh-c.pl

Tygodnika Oleckiego, ul. Zielona 37
czynna: poniedzia³ek, roda,
czwartek, pi¹tek
w godzinach 12 00-1700
(we wtorek nieczynna)

Redakcja

Pytasz czym jest PRZYJAÑ? Chcesz
definicji? We s³ownik do rêki i tam j¹
znajdziesz. Ale je¿eli ja mam ci powiedzieæ czym ona dla mnie jest, to nie oczekuj
gotowej formu³ki, któr¹ dopasujesz na
swój w³asny u¿ytek.
Dla mnie przyjañ to nie definicje, nie
zapisane s³owa w s³owniku. Przyjañ to
ludzie, którymi siê otaczam, to ciep³e s³owa, którymi mnie otulaj¹ gdy jest mi naprawdê le, to rêce, które w potrzebie
wyci¹gaj¹ do mnie Ci, których nazywam
przyjació³mi.
To Pani pigu³a, dla przyjació³ znana
bardziej jako Britnej, która jak tylko z³apie
aparat fotograficzny w swoje rêce, uwiecznia wszystko i wszystkich, nawet pomimo ich zdecydowanych sprzeciwów. Ka¿de
spotkanie z ni¹ zaczyna siê od s³ów: Czy
kto ma aparat?. Britnej to tak¿e telefon z drugiego koñca wiata i ³añcuszki
szczêcia wysy³ane na GG, to próba solidaryzowania siê ze mn¹ przy szklaneczce
soku oraz bieganie po boisku przy minus 10 stopniach w najlepszych dresach
swojego brata. Z Ni¹ kojarzy mi siê tak¿e pe³en od dobrego jedzonka brzuszek
i prawie Tatu, który martwi siê, ¿e
co wyskoczy³o mi na nosie.

To Pszczó³ka, która mimo nawa³u pracy
nigdy nie zapomina o telefonie do mnie.
Nawet gdy jest w tramwaju, albo na ruchliwych ulicach Warszawy, potrafi zdaæ
relacje co siê u niej dzieje i w popiechu
pyta co u mnie. To z Ni¹ zawsze spotykam ciekawych, czêsto dziwnych ludzi,
którzy potrafi¹ zwróciæ nam uwagê, ¿e
skoro jestemy w towarzystwie, powinnymy rozmawiaæ równie¿ z innymi, a
nie tylko ci¹gle ze sob¹. To powa¿ne
rozmowy o ¿yciu na Polach Mokotowskich przy ukrywanej butelce zimnego
piwka i kabanosy podgrzewane w mikrofalówce o 4 nad ranem. To tak¿e konsensus, do którego staramy siê dojæ
przy ka¿dej sytuacji oraz jej Mi, którego jak ju¿ namówimy na wspólne wyjcie, zastanawia siê, po co siê tyle malujemy, po czym sam wylewa na siebie
tyle perfumy, ¿e starczy³oby dla pu³ku
wojska.
Jest jeszcze Pani Dyrektor, która przy
ka¿dej okazji przypomina mi, ¿e to w³anie na mnie spoczywa ciê¿ar spisania
wszystkich zdarzeñ z naszego ¿ycia i
napisanie kilku ksi¹¿ek, które oczywicie
stan¹ siê hitami na skalê wiatow¹. To
Ona dzwoni do mnie zawsze w niedzielê
bladym witem, wybudzaj¹c mnie z g³êbokiego snu, tylko po to, by zapytaæ co

Redakcja
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Wywiad z dyrektorem Zespo³u Szkó³ Technicznych dr Markiem
Góryñskim przeprowadzi³ Bogus³aw M. Borawski

Wywiad tygodnia
TO: - Czy istnieje alternatywa dla
pomys³u Starostwa o zamkniêciu internatu Zespo³u Szkó³ Technicznych?
MG:  Alternatywy s¹ dwie. Pierwsza z nich to przekazanie szko³y Stowarzyszeniu, jak to jest ju¿ praktykowane
przez inne samorz¹dy. S¹ w Polsce szko³y, które zosta³y przekazane stowarzyszeniom. Jeli mówiê przekazanie, to mam
na myli ca³¹ skomplikowan¹ procedurê
tego procesu.
TO:  Wi¹¿e siê to jednak z likwidacj¹ szko³y i jakby utworzeniem jej od nowa.
MG:  Tak! Ale bez zgody Rady Powiatu nic nie mo¿na zrobiæ. W sytuacji,
kiedy powiaty zaczn¹ dok³adaæ do szkolnictwa zbyt du¿o, bêdzie to dobre wyjcie. Natomiast jeli mówimy tutaj o przekazaniu szko³y stowarzyszeniu, to ka¿da
jednostka samorz¹du terytorialnego mo¿e
dokonaæ takiego aktu tylko poprzez proces likwidacji. Bez zgody na utworzenie
szko³y publicznej nikt siê na to nie zgodzi. Bo szko³ê mo¿na najpierw zlikwidowaæ, a potem powiat nie wyrazi zgody na
utworzenie w to miejsce szko³y publicznej prowadzonej przez osobê prawn¹ lub
fizyczn¹.
TO:  Pomys³ jest pomys³em. A czy
istnieje jakie zabezpieczenie dla uczniów
szko³y, gdyby taka procedura wesz³a w
¿ycie?
MG:  Je¿eli powiat wyrazi zgodê, to
nie ma ¿adnych komplikacji, jeli chodzi
o uczniów szko³y. Powiat musi zapewniæ
kontynuacjê nauki wszystkim uczniom likwidowanej szko³y publicznej. Procedura w tym wypadku powinna dotyczyæ
uzgodnienia nie tylko samej likwidacji
szko³y, ale i tego, ¿e w miejsce likwidowanej powstanie szko³a publiczna prowadzona jednak nie przez jednostkê samorz¹du terytorialnego, a przez osobê prawn¹
lub fizyczn¹. Ta nowa jednostka zobowi¹zuje siê jednoczenie do przyjêcia ca³ej ucz¹cej siê m³odzie¿y.
TO:  I to wszystko?
MG:  Tak. Powiat wtedy ze swego
zobowi¹zania siê wywi¹zuje, bo wszyscy
uczniowie kontynuuj¹ dalej naukê w zasadzie w tej samej szkole, tylko z innym
organem prowadz¹cym.
TO:  Czy wszyscy nauczyciele s¹ za
takim rozwi¹zaniem?
MG:  Wiêkszoæ nauczycieli.
TO:  A jak jest w tym wypadku z
subwencj¹?
MG:  Jest to nadal szko³a publiczna
i powiat w dalszym ci¹gu musi na utrzymanie ucznia przeznaczyæ 100% subwencji, ale nie bêdzie musia³ nic dok³adaæ do

szkolnictwa i w ten sposób zaoszczêdzi.
Obecnie jednak subwencja i dochody szkó³
i internatów w ca³oci pokrywaj¹ ich wydatki. W tej nowej szkole uczniowie nie
bêd¹ p³aciæ za naukê jak w szko³ach niepublicznych.
TO: Jak¹ funkcjê w takim wypadku
pe³ni³by internat?
MG:  Internat by³by wtedy integraln¹
czêci¹ szko³y.
TO:  ... ale w³adze powiatu nie chc¹
zgodziæ siê na przekazanie szko³y w prywatne rêce?
MG:  Wed³ug powiatu w Polsce nie
mo¿na przeprowadziæ takiej procedury,
gdy¿ nie ma podstaw prawnych do przekazania szko³y. Taka procedura jednak
istnieje. Inicjatywa przejcia pod stowarzyszenie wysz³a od Rady Pedagogicznej, zwi¹zków zawodowych i Rady Rodziców. Zdecydowana wiêkszoæ za³ogi
popiera ten pomys³.
TO:  Je¿eli w³adze powiatu zgodzi³yby siê na proponowan¹ procedurê, to
kto jest w³acicielem maj¹tku szko³y?
MG:  W³acicielem pozostaje powiat.
Szko³a natomiast mo¿e ten maj¹tek mieæ
w u¿yczeniu.
TO:  A co bêdzie, gdy maj¹tek ulegnie zniszczeniu?
MG:  Jest to kwestia podpisania
umowy. Szko³a czêæ dotacji mo¿e przeznaczaæ na bie¿¹ce remonty. To s¹ szczegó³y, które powinna zawieraæ umowa.
Dowiadczenia innych samorz¹dów wskazuj¹, ¿e stowarzyszenia wielk¹ wagê przywi¹zuj¹ do utrzymania budynków w nale¿ytym stanie.
TO:  To jest pierwszy ze sposobów
rozwi¹zania konfliktu? A drugi?
MG:  Druga propozycja jest moja:
uwa¿am, ¿e lepiej utrzymywaæ internaty
w wersji ma³ej, bo na tym zyskuje wychowanie. Koszty funkcjonowania mo¿na obni¿aæ poprzez ograniczanie obs³ugi. Ludzie odchodz¹ na emerytury i w³anie wtedy mo¿na dokonywaæ reorganizacji. Nikogo siê wówczas nie zwalnia i
nikt na tym nie ucierpi. To jest ta druga
mo¿liwoæ. Mo¿e ona przynieæ wiêksze
zyski ni¿ likwidacja jednego z internatów.
TO:  Czy likwidacja internatu zmniejszy nabór do szko³y?
MG:  Na pewno. Do szko³y ka¿dego roku przyjdzie o kilka osób mniej z
tego powodu, ¿e internat jest za daleko.
Nie trafi¹ oni te¿ do innych szkó³ w Olecku
bo do nas przychodz¹ ci, którzy chc¹ siê
uczyæ w konkretnym zawodzie. Wówczas,
po czterech latach, ca³a reorganizacja bêdzie
przynosi³a straty bo zmniejszy siê subwencja. Koszt utrzymania jednego wychowanka zostanie na podobnym pozio-

mie. Tego czynnika w³adze powiatu przy
swoich obliczeniach nie wziê³y pod uwagê.
TO:  Co w chwili obecnej dzieje
siê z internatem?
MG:  Nikt nie powie, ¿e teraz internat stoi pusty. Obecnie mieszka w nim
ponad 40 uczniów naszej szko³y. Nieodp³atnie pomieszczenia internatu wykorzystuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Ju¿ z tego tytu³u powiat ma znaczne
oszczêdnoci. W innym budynku koszty
by³yby znacznie wy¿sze. Jeden pokój
wynajmuje Ochotniczy Hufiec Pracy. Dwa
pomieszczenia zajmuje Samorz¹d Szkolny, gdy¿ w szkole mamy trudne warunki
lokalowe. Je¿eli jednak liczba wychowanków bêdzie siê utrzymywaæ na tym samym poziomie, to jedno piêtro bêdziemy
mogli przeznaczyæ w nastêpnym roku na
jakie inne cele.
W chwili obecnej nic jednak nie mo¿emy zrobiæ, gdy¿ w pomieszczeniach internatu jest dom dziecka  ponad 30 wychowanków. Za piêtro, które zajmuje, nie
p³aci nam czynszu i nie ponosi kosztów
eksploatacji, co równie¿ pozwoli³o na zaoszczêdzenie znacznych sum powiatowi.
TO:  Jest to jednak sprawa dorana.
MG:  Ta dorana sprawa ci¹gnie siê
ju¿ prawie pó³ roku i ci¹gn¹æ siê bêdzie
jeszcze kilka miesiêcy.
TO:  Rozumiem. Jednak jest to sprawa
dorana. Nawet je¿eli Dom Dziecka bêdzie tu przez trzy lata, to jego obecnoæ
jest spraw¹ doran¹, jeli chodzi o dalsze
planowanie.
MG:  Przy jednej grupie jedno piêtro bêdzie zbêdne, ale mamy pomys³y na
wykorzystanie tego piêtra, równie¿ na
pozyskanie funduszy unijnych.
TO:  Jakie wiêc s¹ ustalenia po
stronie Zespo³u Szkó³ Technicznych?
MG:  Ustalenia s¹ takie: na pewno
nie bêdzie zgody na likwidacjê. Trzeba
szukaæ innych mo¿liwoci oszczêdzania.
TO:  To znaczy?
MG:  Warunki lokalowe szko³y i tak
s¹ trudne i z tego powodu nie wolno
wyzbywaæ siê jakichkolwiek nieruchomoci.
Ze strony dyrektora i szko³y nie bêdzie
¿adnego wniosku o likwidacjê. Jeli w³adze powiatu wbrew spo³ecznoci szkolnej przeforsuj¹ swój projekt, to tylko one
bêd¹ odpowiedzialne za wszystkie negatywne tego skutki. Osobicie uwa¿am, ¿e
skoro nie dok³ada siê do naszej szko³y,
gdy¿ subwencja i dochody w ca³oci
pokrywaj¹ wydatki, to nawet mówienie o
tak drastycznych rozwi¹zaniach, jak zamkniêcie internatu i sto³ówki, nie znajduje ¿adnego uzasadnienia. Mam nadziejê,
¿e wybrany bêdzie jeden z wy¿ej wspomnianych wariantów, znacznie korzystniejszych z punktu widzenia dobra m³odzie¿y ni¿ likwidacja.
TO:  Dziêkujê za rozmowê.

11

Tygodnik Olecki nr 3 (523)

Warto zobaczyæ

Andrzej Malinowski

MOSTY W KIEPOJCIACH

W pochmurn¹ styczniow¹ niedzielê
20 stycznia 2008 r. wybra³em siê samochodem z Wojtkiem i Kasi¹ Jegliñskimi
do miejscowoci Kiepojcie w gminie Dubeninki. 41 km od Olecka (przez Filipów i
Przerol, 3 km od Dubeninek). Chcielimy
zobaczyæ ma³o znane mosty  wiadukty,
które znajduj¹ siê zaledwie 8 km od s³ynnych mostów w Stañczykach. Bylimy tu
pierwszy raz. I jak w takich przypadkach
bywa, trochê b³¹dzilimy, poniewa¿ nie
by³o ¿adnych oznakowañ. Oczywicie
zaszlimy do jakiego gospodarstwa i
wszystkiego siê dowiedzielimy.
Tu¿ za tablic¹ miejscowoci Kiepojcie, jad¹c od strony Przeroli trzeba skrêciæ
w prawo, w pierwsz¹ drogê (przed przystankiem autobusowym) i przejechaæ jeszcze oko³o 1 - 1,5 km. S¹ tu dwa obiekty.
Pierwszy to stosunkowo niewielki, trzyprzês³owy pojedynczy wiadukt o konstrukcji ³ukowej nad poln¹ drog¹. Zachowa³
siê w dobrym stanie. Weszlimy na most
po bardzo liskim nasypie. Most nie po-

siada barierek zabezpieczaj¹cych, wiêc
trzeba bardzo uwa¿aæ.
Ponad pó³ kilometra dalej (po lewej stronie), id¹c po
nasypie na zachód
znajduje siê drugi
obiekt: okaza³y piêcioprzês³owy, podwójny most nad
rzek¹ Bludzi¹. Tylko
do jednego z mostów
- pó³nocnego - jest
doprowadzony nasyp. Most po³udniowy nie zosta³ dokoñ-

czony i jego koñce wystaj¹ wysoko ponad dolinê. Po zejciu z nasypu, ¿eby dostaæ
siê na drug¹ stronê Bludzi, trzeba przejæ
po zwalonym liskim drzewie, które zastêpuje k³adkê.
Mosty maj¹ wysokoæ 15 metrów. S¹
pozosta³oci¹ po nieczynnej ju¿ linii kolejowej Gubin (obecnie Gusiew w obwodzie kaliningradzkim)  Go³dap ¯ytkiejmy. Konstrukcje powsta³y oko³o 1910 roku.
W za³o¿eniu linia mia³a byæ dwutorowa,
ale nie zd¹¿ono wybudowaæ drugiego
mostu ... Jedzi³ têdy Joseph Goebbels
na polowania do Królewca. Po wojnie tory
zosta³y rozebrane i wywiezione w g³¹b
ZSRR.
Kiepojcie (nazwa litewska, tak jak i
wczeniejsza - E¿ergale) to niedu¿a wie
za³o¿ona przed 1557 r. przez osadników
litewskich. Mieszka tu oko³o 90 osób.
Korzystaj¹c z okazji, pojechalimy te¿
do Stañczyk. Ale to zupe³nie inna spra-

wa. Stañczyki to jarmarczno-odpustowa
atmosfera i na dodatek wstêp i parking
p³atne. Doroli 2 z³, dzieci 1 z³. Mosty s¹
w rêkach prywatnych. Trwa ich remont.
Przejcia zastawione p³otem. W okresie
zimowym nie s¹ pobierane op³aty, ale i
tak sporo odwiedzaj¹cych. Dzisiaj spotkalimy oko³o 20 osób.
Mosty w Kiepojciach s¹ ciekawsze,
a i spacer w ich pobli¿u trwa znaczniej
d³u¿ej ni¿ w Stañczykach. Nie ma tu ¿adnych odp³at, ani straganów. Jest za to
przepiêkny widok na pobliskie doliny, pagórkowate pola, lasy i zabudowania.
W drodze powrotnej zajechalimy na
nieczynny od 1939 roku cmentarz ¿ydowski
w Przeroli. Szkoda, ¿e jest on zniszczony, zdewastowany, zapuszczony, pozbawiony opieki i zapomniany.
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Wyprawa za ko³o
podbiegunowe 2007

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

(5)

Norwegia/Finlandia/Szwecja. W parafialnej wiosce Gammelstaden
Bo¿e, dlaczego tak wczenie kaza³e nam wstaæ, o 7.30?!
Po konserwowym niadaniu pojechalimy w kierunku Szwecji.
Po drodze surowy krajobraz Arktyki. W tundrze widzielimy
zdech³ego renifera. Totalne pustkowie. Niewielki mróz.

Od 2860 km prowadzi³ Wojtek. Jechalimy praktycznie
wzd³u¿ granicy ze Szwecj¹. Linia graniczna najpierw biegnie
rzek¹ Muonionjoki, a póniej Tornionjoki. Ju¿ wiêcej drzew

Zdech³y renifer
i tajga. Na 3098 km podró¿y w miejscowoci Pello zatankowalimy 33 litry (44,79 euro). O godz. 13.30 wjechalimy do
Szwecji. Granica oczywicie bez kontroli, ale jest. Wskazówki zegarków cofnêlimy o 1 godzinê i mielimy czas taki
sam jak w Polsce. Znalelimy siê w miejscowoci Pello
Granica
norwesko-fiñska

Skromne oznakowanie linii krêgu polarnego
O godz. 9.25 przekroczylimy granicê norwesko-fiñsk¹.
Oczywicie nikt niczego nie sprawdza³. W budynku granicznym byli jacy ludzie, ale Norwegia, pomimo, ¿e nie jest
cz³onkiem Unii Europejskiej nale¿y do Schengen i dlatego
przejazd jest otwarty.
Jestemy
w Laponii

(nazwa taka sama jak w Finlandii). Biednie w niej, g³ucha
niedoinwestowania prowincja. Minêlimy miejsce, gdzie
wydobywa siê torf. Po 31 km jazdy znalelimy siê w wiosce
Juoksengi. Jej po³udniow¹ czêæ przecina linia pó³nocnego
ko³a podbiegunowego, czyli ¿e znowu przekroczylimy kr¹g
polarny. Jest tu informacja o kole i metalowy globus, ale to
miejsce jest bardzo skromne, przez co autentyczne. Oczywicie zdjêcia. Na kole zabawilimy tylko 20 minut (od godz.
13.50 do 14.10). Ale i tak ch³opcy zd¹¿yli znaleæ stare
podk³ady kolejowe PKP  polski akcent. Porodku linii ko³a
stoi
toaleta (niewielka zielona drewniana budka). Autentyzm i prowincja.
Postanowiliúmy pojechaã do Luleå nad Morzem Baùtyckim. Zresztà jechalimy wzd³u¿ jego pó³nocnego brzegu. W
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Gammelstaden

Wojtek potrafi ju¿ r¹baæ szwedzkie drewno
miecie Kalix zaszlimy do kocio³a luterañskiego, bo taki
sta³ przy drodze. Stamt¹d ruszylimy do wioski parafialnej
Gammelstaden.
Gdy szwedzkie duchowieñstwo uniezale¿ni³o siê od Kocio³a katolickiego w 1527 roku, rozpoczê³o siê wpajanie
parafianom zasad wiary luterañskiej. W 1681 r. uczestnictwo
w nabo¿eñstwach sta³o siê obowi¹zkiem i wtedy pojawi³ siê
problem, gdy¿ mieszkañcy odosobnionych miejscowoci na
pó³nocy musieliby co tydzieñ pokonywaæ du¿e odleg³oci,
by wype³niæ nakaz sumienia. Rozwi¹zanie przyniós³ dekret.
Postanowiono, ¿e wierni mieszkaj¹cy w odleg³oci nie wiêkszej ni¿ 10 km od kocio³a maj¹ obowi¹zek uczestniczyæ w
nabo¿eñstwie w ka¿d¹ niedzielê, natomiast dystans 10-20
km upowa¿nia do opuszczania co drugiej mszy, a co trzy
tygodnie powinny przyje¿d¿aæ do kocio³a osoby z miejscowoci oddalonych o 20-30 km. Okaza³o siê, ¿e to dobry
pomys³ i w ci¹gu 10 lat w ca³ym regionie powsta³y kyrkstäder (wioski parafialne), by parafianie mogli zatrzymaæ siê
na noc po dniu spêdzonym na modlitwie i wys³uchiwaniu
surowych kazañ. Osada taka sk³ada siê z rzêdów skromnych
drewnianych domów, skupionych ciasno wokó³ kocio³a.
Najwiêksza i najbardziej imponuj¹ca wioska tego typu przetrwa³a w Gammelstaden, do której przyjechalimy. Takich
wiosek by³o 71, pozosta³o 18.

Szwecja. Na kole podbiegunowym
Spacerowaliúmy pomiædzy bordowymi domami z biaùymi okiennicami. Nie wszystkie sà równe, tzn. nie majà prostych úcian  typowy szwedzki styl. Stàd do Luleå byùo juý
tylko kilka km. Ale miasto brzydkie. Pochodzilimy wzd³u¿
wybrze¿a i pojechalimy z powrotem w stronê Kalixu.
W pewnym momencie zjechalimy z trasy, bo chcielimy
co przek¹siæ. Okaza³o siê, ¿e trafilimy na camping, w którym sta³y kampery. Pilnowa³ ich stró¿, przyjemny starszy

pan. Zapytalimy go, czy mo¿emy rozpaliæ ognisko na posesji campingu. Oczywicie dostalimy pozwolenie. Pan udostêpni³ nam stó³, ³awy, sprzêt do pieczenia kie³basy i palenisko. Pozwoli³ wzi¹æ trochê drewna z domku, które póniej
Wojtek tak zaciekle r¹ba³. Stró¿ dosta³ od nas puszkê polskiego piwa. Ucieszy³ siê. Czarek te¿ siê ucieszy³, kiedy wzi¹³
siê za przygotowanie ogniska. Chyba lubi takie traperskie
¿ycie. By³a niesamowita wy¿erka.

Bywa i tak
Szukaj¹c noclegu zatrzymalimy siê przez przypadek w
nietypowym miejscu, jak siê póniej okaza³o w najdalej na
pó³noc wysuniêtej czêci Morza Ba³tyckiego, w Töre. By³
tu camping, oczywicie pusty, bez turystów, bo na nich jeszcze za wczenie. W³aciciel otworzy³ nam jeden z domków.
Zap³acilimy 45 euro (w Szwecji obowi¹zuj¹ korony, ale
mo¿na p³aciæ w euro, tak samo jak w Norwegii).
W oddzielnym budynku jest piêkna kuchnia, toalety i sauna.
Godzina 22 i wieci s³oñce. Spacer, kolacja i itp. W domku
mamy ogrzewanie na pr¹d.
C.d.n.

Jestemy w Töre
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Uprawnienia kombatantów
i ich rodzin
W dniu 29 wrzenia 2007 roku wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 24 sierpnia
2007 roku o zmianie ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze rodków publicznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. nr 166,
poz. 1172). Powy¿sza nowelizacja wprowadzi³a zmiany zapisu art. 46 ust. 1, art.
47 c oraz art. 57 ust. 2 pkt 10 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (Dz. U. nr 210 , poz.
2135 z pón. zm.).
Uleg³y rozszerzeniu uprawnienia do
bezp³atnego zaopatrzenia w leki oznaczone
symbolami Rp lub Rpz, (dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) o ma³¿onki pozostaj¹ce na wy³¹cznym utrzymaniu mê¿a  osoby
represjonowanej oraz wdowy i wdowców pozosta³ych po osobach represjonowanych uprawnionych do renty rodzinnej.
Przez osobê represjonowan¹ rozumie
siê osobê, która zosta³a zaliczona do jednej
z grup inwalidów wskutek inwalidztwa
pozostaj¹cego w zwi¹zku z pobytem np.
w niewoli lub
w obozach
internowanych oraz w obozach podleg³ych G³ównemu Zarz¹dowi do Spraw
Jeñców Wojennych i Internowanych
NKWD, w hitlerowskich wiêzieniach,
obozach koncentracyjnych i orodkach
zag³ady, a tak¿e w wiêzieniach i poprawczych obozach pracy oraz poprawczych
koloniach pracy podleg³ych G³ównemu
Zarz¹dowi Obozów i Kolonii Poprawczych
NKWD, a tak¿e w wiêzieniach lub innych miejscach odosobnienia na tery-

Trwa konkurs pt.

torium Polski, w gettach, na przymusowych zes³aniach i deportacji w ZSRR, w
wiêzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania w latach 1944-1956.
Przyznano równie¿ kombatantom (inwalidom wojennym i wojskowym oraz osobom represjonowanym) uprawnienia do
korzystania bez skierowania od lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego z ambulatoryjnych wiadczeñ specjalistycznych finansowanych ze rodków publicznych.
Ponadto kombatantom (inwalidom
wojennym i wojskowym) przys³uguj¹
uprawnienia do korzystania poza kolejnoci¹ ze wiadczeñ opieki zdrowotnej
oraz z us³ug farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
Sporz¹dzi³a: H. E. Kasicka
www.powiat.olecko.pl

Pozytywnie
o Olecku

Prosimy przysy³aæ na adres redakcji
artyku³y lub krótkie notatki dotycz¹ce pozytywnych aspektów ¿ycia w
naszym miecie. Artyku³y powinny byæ
podpisane z ewentualnym zastrze¿eniem imienia i nazwiska do wiadomoci redakcji.
Redakcja postara siê publikowaæ
je w miarê jak bêd¹ nap³ywaæ. Przewidzielimy równie¿ nagrody i upominki. Artyku³y nie powinny przekraczaæ jednej strony maszynopisu.
Wszystkie artyku³y, które wp³yn¹ do
godziny 14.00 w ka¿dy pi¹tek maj¹
szansê ukazaæ siê w najbli¿szym wydaniu pisma.

Gra w klasy
Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

LEPIEJ HARCERZOWI
NI¯ FISKUSOWI

(L303)

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.

EXPRESS SZKOLNY

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.
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Kalendarz imion

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

29 stycznia
Boles³awy, Gildy, Hanny, Iny, Konstancji,
Salomei, Zdzis³awy
Franciszka, Józefa, Micha³a, Walerego,
Waleriana, Zdzis³awa, Zenona
30 stycznia
Adeli, Amelii, Dobiegniewy, Dziadumi³y, Gerdy, Hiacynty, Martyny
Amadeusza, Czêstobora, Dobiegniewa,
Fekiksa, Gerarda, Hiacynta, Leonarda,
Macieja, Marcina, Sebastiana, Teofila
31 stycznia
Balbiny, Dobromierzy, Joanny, Ludwiki, Luizy, Marceli, Marceliny
Beniamina, Cyrusa, Euzebiusza, Gwidona, Jana, Ksawerego, Ludwika, Marcela, Marcelego, Piotra, Spycigniewa
1 lutego
Anny, Brygidy, Dobrochny, Dobrognie-

wy, Igi, Marioli, Renaty
Dobrogniewa, Ignacego, Paw³a, Seweryna, Siemirada, ¯egoty
2 lutego
Fortunaty, Jagody, Joanny, Katarzyny,
Klary, Marii, Mi³os³awy, Miros³awy
Felicjana, Fortunata, Kornela, Mi³os³awa, Miros³awa, Oskara
3 lutego
Joanny, Rychezy, Ryksy, Telimeny
B³a¿eja, Hipolita, Laurencjusza, Oskara,
Sobies³awa, Stefana, Uniemys³a, Wawrzyñca
4 lutego
Danuty, Dany, Izydy, Joanny, Marii,
Weroniki, Witos³awy
Andrzeja, Gilberta, Jana, Józefa, Kornela, Mariusza, Teofila, Witos³awa

Winogrona

JAK DBAÆ O OCZY

S³abe, zniszczone w³osy
wzmocnisz
... wcieraj¹c w nie codziennie wieczorem nalewkê z 3 dag ³usek cebuli i kilku
zmielonych godzików, zalanych szklank¹
spirytusu.

Nasz przepis
Napoje
bezalkoholowe
Drink truskawkowy

3 lub 4 kulki lodów truskawkowych
wk³adamy do wysokiej szklanki. Wlewamy sok z ¼ cytryny oraz dodajemy
½ plasterka ananasa z puszki lub kilka
wini. Ostro¿nie zalewamy bardzo zimna
col¹.

Koktajl
pomarañczowo-jajeczny

1,5 szklanki mleka, 2 ¿ó³tka, 2 du¿e
pomarañcze, 2 ³y¿ki cukru
Obrane ze skórki pomarañcze kroimy w drobna kostkê. ¯ó³tka ucieramy z cukrem, wlewamy mleko i dodajemy pokrojone pomarañcze. Ca³oæ
miksujemy do chwili ca³kowitego po³¹czenia sk³adników i wyst¹pienia
charakterystycznej pianki. Podajemy
w wysokich szklankach ozdobionych
wisienkami.

Przy pracy jasne, ale nie jaskrawe wiat³o, powinno padaæ z lewej strony. Na
s³oñcu wskazane jest u¿ywanie przyciemnionych okularów, jednak¿e u¿ywanie ich
bez potrzeby jest szkodliwe.
Najlepszym wypoczynkiem dla oczu
jest sen. Oprócz nocnego snu oko wymaga jeszcze dodatkowego wypoczynku, szczególnie przy pracy absorbuj¹cej wzrok. Dobrze co jaki czas przerwaæ
pracê i popatrzeæ przed siebie, zamkn¹æ
na chwil¹ oczy lub pole¿eæ 10 minut z
zamkniêtymi oczami.
Na 10 minut przed snem dobrze jest
po³o¿yæ na powieki ok³ady z esencji herbacianej lub naparu z p³atków b³awatka
(1 ³y¿eczka na szklankê wody). Zio³a zalewa siê wrz¹tkiem i pozostawia pod przykryciem 20 minut
Przy specjalnej wra¿liwoci oczu wskazane s¹ ok³ady z naparu ze wietlika lekarskiego (1 ³y¿eczka na szklankê wody).



Sok z winogron jest skutecznym lekiem przy kamieniach moczowych. Trzeba
5-6 razy dziennie wypiæ szklankê soku
wyciniêtego ze wie¿ych owoców. Po
10 dniach kuracjê przerywamy.

F kupiê

Gdy wiêc wszystkie sposoby
ratunku upad³y,
Wród serdecznych przyjació³
psy zaj¹ca zjad³y.
Ignacy Krasicki

Przys³owia
i powiedzenia
 Ju¿ pierwszego Franciszka (29 stycznia), patrz, gdzie jaja ma liszka.
 Na wiêt¹ Marynê (30 stycznia) przybywa dnia o godzinê.
 Kiedy w styczniu lato, w lecie zima
za to.
 Gdy styczeñ bez mrozów chodzi, marzec, kwiecieñ nas wych³odzi.
 Po styczniu jasnym i bia³ym maj¹ byæ
latem upa³y.
 Koniec stycznia ³agodny, luty bêdzie
pogodny.
 Na w. Ignacy (1 luty) w polu ju¿
inaczej.
 Gdy pierwszego piêknie wszêdzie, tedy
dobra wiosna bêdzie.
 Luty  miej ko¿uch i dobre buty.
 Powiadaj¹, ¿e Gromnica (2 luty) ju¿
ci zimy po³owica, ale bywaæ nie nowina, ¿e dopiero j¹ zaczyna.
 Gdy Gromniczna (2 luty) zimê traci,
to wiêty Maciej j¹ wzbogaci.

Jeli masz k³opoty
z zaniêciem, to

nie myl o tym, ¿e musisz zasn¹æ. Lepiej przypominaj sobie np. 20 mi³ych chwil
minionego dnia. Mog¹ to byæ drobiazgi: umiech s¹siada, ³adny kwiat, przysmak zjedzony na kolacjê. Wa¿ne, ¿eby
skoncentrowaæ myli.

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 10

00

do 22

00

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

(V1204)

PUB PIWNICA

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

* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V2303
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L26405

* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2,
tel. 0-604-184-868
V2313

US£UGI

ADLER

RA
TY
!

(V70410)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
K23310

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!

(V73408)

Przemys³aw Atkielski

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.

V73908

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-4676
V69811
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V78305
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V73208
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L25406
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V77306
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V70610
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V73808
* kompleksowe us³ugi lubne, Foto Centrum, tel. 0-87-52014-00
K25705
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V4202
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 0-87-520-31-70 L25306
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V75807
* mikropo¿yczki 0%, (087) 520-18-17

(V3802)

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

(V77006)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K504
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L26005
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V78505
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L501
* biuro rachunkowe, bieg³y rewident Danuta Jaworowska, Olecko,
ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713, 0-87-520-44-98
V75707

BIURO RACHUNKOWE

(K204)

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

(V4002)

D@RKOMP

V4311

* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V1603
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V3912
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V2003
PRODUCENT ODZIE¯Y ROBOCZEJ;ARTYKU£Y BHP
Wykonujemy hafty, loga
Go³dapska 22, tel. (087) 520-26-31

(K404)

PIZZA NA TELEFON

(V78605)

* Centrum  hotel  tel. 0-87-520-12-00
V76017
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V69611
* 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
V76307
* Mazury  hotel, tel. 0-87-520-40-50
V76027

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V3202)
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

(V71409)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V2403

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07V1703
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V71509

(V70510)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V78206
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V75907
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.

V2103

US£UGI
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K1503

(V3702)

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)

Us³ugi lusarsko-spawalnicze
bramy, p³oty, drzwi, przês³a,
ul. Sienkiewicza 7, tel. 0-516-610-646

K2602

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

Tel. 0-601-094-364

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

(V78405)

(K24206)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L26205
* kupiê gara¿ po³o¿ony w okolicach ul. Zielonej. Tel. 0-501263-133
L26505
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V3922
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 L26305
* poszukuje pilnie niani, tel. 0-509-632-706
K2701
* potrzebna opiekunka do starszej chorej osoby z zamieszkaniem, tel. 0-502-710-196
V4302
* potrzebna pomoc do opieki nad starsz¹ pani¹, tel. 0-693841-421
L204
* sprzedawcê zatrudniê, tel. 0-87-520-02-12
V77316
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32 L26105
* zatrudniê kucharkê z dowiadczeniem, tel. 0-87-523-03-03 L403
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
K23708
* zaopiekujê siê z sercem osob¹ starsz¹ lub dzieckiem. Posiadam dowiadczenie w pracy z osobami starszymi oraz
dzieæmi, tel. 0-506-675-603
L26605
* zatrudniê g³ówn¹ ksiêgow¹ z dowiadczeniem, tel. 0-507077-359
A501
SPRZEDAM
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
A102
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L104
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L23409
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
A601
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
A302
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K1103

* mieszkania trzypokojowe 63m 2, mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e,
lokale handlowo-us³ugowe. Oddanie  sierpieñ 2008.
Tel. 0-604-456-732
(V59717)

V70420

K1003

SPRZEDAM (c.d.)
* Fiat 126p elx, 1998, opony zimowe, 70.000 km, tel. 0-609535-117
L22510
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
A202

* kwotê mleczn¹ 45 tysiêcy litrów, 0-87-521-34-65
K2002
* mieszkanie 58 m.kw. plac Wolnoci, tel. 0-600-246-370 K2501
* mieszkanie 72,4 m.kw., Sk³adowa, tel. 0-87-520-00-11 K1902
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 A801
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m.kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L22810
* perfumy FM, tel. o-664-976-022
V2603
* siedlisko 2,8 hektara, blisko Olecka, tel. 0-783-494-315 K2401
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 A402
* siewnik do zbo¿a Amazone 07 D¿ondir 2,5 szer.; siewniki
300 i 500 kg, kultywator z wa³kiem 21 zêb., tel. 0-605-171-286
* silnik 2,5D Ford Transit, skrzynia biegów, tanio, tel.
0-508-663-554
K2601

Zimowa promocja  notebook 1999 z³, raty

(L21012)

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

K903

MTL Creation,
tel. 600936589, www.mtl.olecko.pl
WYNAJEM
* atrakcyjny lokal dla fryzjerki, kosmetyczki, tel. 0-87-52036-92
A701
* do wynajêcia od 1 marca pomieszczenia biurowo-us³ugowe, parter, I piêtro, ul. Kamienna nad Lewiatanem, tel.
0-602-354-963
V504
* mieszkania do wynajêcia od 38 do 72 m. kw., tel. 0-604-145272
L24408
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-669-951-368
K2301
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L24907
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L25905

* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L26705
* szukam gara¿u do wynajêcia w okolicach ul. Zielonej, tel.
0-501-263-133
L26805
* wynajmê lub sprzedam mieszkanie 64 m.kw., tel. 0-691407-184
K2101

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V3002)

L24707

K2801

(V104)

* 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
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Fundusze dla opor nych (8)
Jaskó³ka w bia³e plamy

W ostatni pi¹tek pisa³em o tym, ¿e
co wreszcie zaczyna siê dziaæ, ale niestety, nie u nas. Ja pisa³em sobie spokojnie, a rzeczywistoæ zadawa³a k³am moim
s³owom. W koñcu i w naszym województwie zaczyna co siê dziaæ. Co prawda
konkursy nie zosta³y jeszcze og³oszone,
jednak¿e Urz¹d Marsza³kowski opublikowa³
na stronie internetowej powiêconej regionalnemu programowi operacyjnemu
wzory dokumentów niezbêdnych do aplikowanie o unijne dotacje. Adres do tej¿e
strony znajd¹ Pañstwo na koñcu tekstu.
Oczywicie wszyscy zainteresowani tematem powinni byæ zadowoleni, gdy¿ jest
do bardzo dobry znak, jednak¿e, jak to
ze znakami bywa, jedna jaskó³ka wiosny
nie czyni. Harmonogram og³aszania konkursów wci¹¿ pozostaje tajemnic¹, a opublikowane wzory nadal pe³ne s¹ niejasnoci
i oczywistych bia³ych plam. Co to za bia³e plamy? Wci¹¿ tak do koñca nie wiadomo kto bêdzie og³asza³ poszczególne konkursy, przyjmowa³ wnioski i rozdziela³ kasê.
Nawet to, kto mo¿e o tê kasê siê staraæ
nie zosta³o jasno powiedziane. Urzêdnicy pozostawili w opublikowanych dokumentach puste pola Nie brzmi optymistycznie, prawda?
No, ale doæ narzekania. Przedsiêbiorcy
z RPO Warmia i Mazury bêd¹ mogli korzystaæ na pewno. Co ich czeka? Oczywicie konkurs i to najprawdopodobniej
konkurs otwarty. Informacja o jego og³oszeniu ma znaleæ siê tego samego dnia
na wczeniej wspomnianej przeze mnie
stronie www oraz zostaæ opublikowana
w dzienniku o zasiêgu regionalnym (czyli byæ mo¿e w Gazecie Olsztyñskiej, ale
to ju¿ tylko i wy³¹cznie moja spekulacja).
W konkursie obowi¹zywaæ bêdzie jeden

wzór wniosku, wspólny dla wszystkich
rodzajów beneficjentów. Dlatego te¿ trzeba
zwróciæ uwagê, by nie wype³niaæ tabelek, które dotycz¹ jedynie samorz¹dów
itp. Tu z pomoc¹ ma nam przyjæ sposób
wype³niania wniosków, a mianowicie fakt,
i¿ wykorzystamy do tego celu generator
wniosków  specjaln¹ aplikacjê sprzê¿on¹ z przegl¹dark¹ stron www. Dobre to
rozwi¹zanie, czy mo¿e niekoniecznie? Trudno powiedzieæ. Generatory wniosków by³y
ju¿ w Polsce powszechnie wykorzystywane w poprzednim okresie rozdzia³u unijnej
kasy i pod koniec dzia³a³y ju¿ z du¿¹ sprawnoci¹, jednak¿e dochodzono do takiego stanu u¿ywalnoci w wielkich bólach
i doæ powoli. Miejmy nadziejê, ¿e zdobyte przez odpowiedzialnych za te oprogramowanie specjalistów dowiadczenie
zaprocentowa³o w koñcu i przedsiêbiorca otrzyma sprawnie dzia³aj¹ce narzêdzie.
Warto wyranie zaznaczyæ, ¿e wnioski bêdziemy wype³niaæ tylko i wy³¹cznie w generatorze. Trzeba mieæ wiêc komputer
(najlepiej, choæ podobno niekoniecznie)
z co najmniej Windows XP i dostêpem
do Internetu.
Na wydrukowanym dokumencie bêd¹
siê mog³y znaleæ jedynie podpisy i pieczêcie (na ostatniej ze stron) oraz parafki (na ka¿dej stronie wniosku). ¯adnych
odrêcznych dopisków, ¿adnych skreleñ.
Generator wniosków, tak jak poprzednio,
zaopatrzono w funkcjê sumy kontrolnej,
czyli instrument potwierdzaj¹cy, ¿e dwie
kopie dokumentu s¹ identyczne. Proszê
pamiêtaæ, ¿e zmiana nawet jednej litery
na jakiejkolwiek stronie wniosku uwidaczniania siê w sumie kontrolnej. Dlatego w
przypadku wykrycia b³êdu w wydrukowanym ju¿ wniosku musimy dokument
poprawiæ i wydrukowaæ jeszcze raz! Sk³adaæ

M³odzi w ofensywie

Cudze chwalicie,
swego nie znacie

Bardzo cieszy fakt, ¿e coraz czêciej m³odzi olecczanie siêgaj¹ po pióro, aby pisaæ o historii Ziemi Oleckiej. Niedawno w
TO pracê magistersk¹ Lecha Kalejty z Olecka, powiêcon¹
prasie oleckiej po 1989 r., a napisan¹ na Wydziale Humanistycznym Wy¿szej Szko³y Humanistycznej w Pu³tustku, recenzowa³a, jak¿e trafnie, pani Eliza Ptaszyñska (historyk z
Muzeum Okrêgowego w Suwa³kach). Pan L. Kalejta swoj¹
pracê obroni³ na WSH w Pu³tusku we wrzeniu ub.r.
Nieco póniej, bo w listopadzie 2007 r., kolejn¹ pracê magistersk¹, tym razem o Tygodniku Oleckim, obroni³a udanie pani Magda Szlaszyñska, równie¿ olecczanka. Pani Magda
przez ostatnie dwa lata studiowa³a bibliotekoznawstwo na
studiach magisterskich na Uniwersytecie im. Miko³ajka Ko-

Bartosz Cieluk

Konsultant Regionalnego Systemu
Wspierania Innowacji Warmiñsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

bêdziemy dwa egzemplarze wniosku wraz
z za³¹cznikami oraz wersjê elektroniczn¹ i
wszystkie strony musz¹ mieæ tê sam¹ sumê
kontroln¹. Aby o to zadbaæ, warto drukowaæ dokument z dysku przygotowanego do z³o¿enia. Mo¿emy te¿ zabezpieczyæ plik wniosku przed zapisem.
Sam wzór wniosku nie wygl¹da na zbyt
skomplikowany i omieli³bym siê nawet
okreliæ go jako przyjazny dla u¿ytkownika (oczywicie, o ile generator bêdzie
prostym i u¿ytecznym narzêdziem). To,
co mnie trochê przera¿a i oniemiela, to
za³¹czniki, których wnioskuj¹cy bêdzie
musia³ dostarczyæ naprawdê du¿o. Jednym z tych za³¹czników bêdzie studium
wykonalnoci i wymóg ten dotyczyæ ma
wszystkich beneficjentów i typów projektów! Nie jest to najlepsza wiadomoæ,
gdy¿ takiego dokumentu nikt nam nie
sporz¹dzi od rêki i za darmo. Trzeba bêdzie wiêc poczekaæ i zap³aciæ, albo zap³aciæ wiêcej. Czyli  decyduj¹c siê na z³o¿enie wniosku, bêdziemy musieli zainwestowaæ swój czas, pracê i pieni¹dze, nie
maj¹c gwarancji, ¿e nie wyrzucamy ich w
b³oto. Jednak¿e, jak mawiali karaibscy piraci,
kto nie walczy, idzie na dno.
Pozwolê sobie równie¿ przypomnieæ
o spotkaniu informacyjnym dotycz¹cym
szans na pozyskanie funduszy europejskich z przeznaczeniem na rozwój przedsiêbiorstwa, które odbêdzie siê 1 lutego
o godz. 11 w budynku Starostwa Powiatowego w Olecku. Serdecznie Pañstwa
zapraszam.
http://www.rpo.warmia.mazury.pl/
(zak³adka  wzory dokumentów)

pernika w Toruniu. Wczeniej ukoñczy³a z powodzeniem studia licencjackie na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim w
Olsztynie.
- Pracê tê pisa³am u swojego promotora, pani prof. dr
hab. Gra¿yny Gzeli, kierownika zak³adu Wiedzy o Prasie 
opowiada pani Magda.
Pani Magda od marca ubieg³ego roku odbywa sta¿ absolwencki w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Olecku.
Obecnie pracuje na oddziale dzieciêcym tej¿e biblioteki.
Wszystkie te dzia³ania m³odych magistrów znad Legi daj¹
przyczynek i inspiracjê dla kolejnych publikacji o ciekawej i
trudnej historii tej ziemi. Tym bardziej jest to cenne, ¿e wype³niaj¹ one powoli wielk¹ lukê, jaka istnieje w oleckiej historiografii, jeli chodzi o okres od stycznia 1945 r. do dnia dzisiejszego. To kolejny wa¿ny krok dla olecczan w kontekcie coraz
bli¿szej perspektywy obchodów 450-lecia lokacji grodu nad
Leg¹. Przypominam, ¿e bêdziemy je obchodziæ ju¿ za dwa lata.
Dariusz Josiewicz
Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej
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SIATKÓWKA
Sportowe ferie
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. Jana Kochanowskiego w Olecku
Na tegoroczn¹ przerwê zimow¹ nauczyciele LO (Krystyna
Stasiak i Wojciech Pilichowski) wespó³ z MOSiR Olecko (Robert
Smyk) przygotowali m³odzie¿y dwie imprezy sportowe. Dnia
24 stycznia odby³ siê turniej siatkówki 4-osobowej o puchar
dyrektora p. Leszka Olszewskiego, natomiast dzieñ póniej
 feryjny turniej koszykówki o puchar Katedry W-F LO.
Do pierwszego turnieju zg³osi³o siê 6 dru¿yn (grupa A:
Asy, Aktimele i Czerwony Dwór; grupa B: Wrz-szcz, ZSLiZ

Wojciech Pilichowski (po prawej) po wrêczeniu Pucharu
Katedry W-F dla zwyciêzców OCB.
oraz Mem³aki). Najlepiej sporód wszystkich graj¹cych zaprezentowali siê zawodnicy Wrz-szcz (kpt. Maciej Mularczyk,
Jerzy Wrzyszcz, Leszek Stypu³kowski i Daniel Waszkiewicz),
którzy wygrali wszystkie pojedynki grupowe, pó³fina³owy i
zdecydowanie w finale rozbili ASY  II miejsce w sk³adzie:
kpt. Daniel Plaga, Piotr Fajfer, Grzegorz Dani³owicz, Mosiejko
i Borawski. III m. wywalczyli siatkarze z Czerwonego Dworu
(kpt. Daniel Wierzbiñski, Ryszard Jagolicz, Rafa³ Gontar, Konrad
Wierzbiñski i Tomasz Motyl) wygrywaj¹c pewnie 2:0 z ekip¹

Krystyna Stasiak (z lewej) i zespó³ WRZYSZCZ po oficjalnym podsumowaniu Turnieju Siatkówki i wrêczeniu Pucharu
dyrektora szko³y p. Leszka Olszewskiego.
Mem³aków (m³oda kadra siatkarzy LO) IV m. w sk³adzie:
Mateusz Pojawa  kpt., Przemys³aw Rowiñski, Cezary Górski
i Przemys³aw Sura¿yñski . W finale pocieszenia o V miejsce zespó³ Aktimele (kpt. Adrian Puchalski) po wyrównanym 3 setowym boju wygra³ 2:1 z dru¿yn¹ reprezentowan¹
przez uczniów ZSLiZ w Olecku (kpt. Piotr Janiszewski).
W rywalizacji o puchar Katedry W-F LO do turnieju
przyst¹pi³o 5 dru¿yn: BEZ KITU, OCB, 12 GR, Gajnery i Master Baster. Ka¿dy zespó³ rozegra³ po cztery mecze 2x7 min.
Komplet zwyciêstw, a tym samym I miejsce, przypad³o ekipie z³o¿onej w wiêkszoci z uczniów LO  OCB ( Bartek
Smokowski, Micha³ Poszwa, Jacek Weisbrod i Piotr Radar
Lachowicz). Koszykarze z 12 GR  II miejsce (kpt. Szymon
D¹browski), przegrali tylko raz z OCB w najlepszym meczu
turnieju 24:26. III miejsce przypad³o dwóm dysponuj¹cym
podobnym potencja³em i umiejêtnociami dru¿ynom Gajnery
(Rafa³ Bogdanowicz) i Bez Kitu (Mateusz Jasionowski) 
po 3 pkt. oraz w bezporednim meczu 26:26 (4:4 w dogrywce). IV miejsce  Master Baster (Piotr Zasimowicz).
Obydwa turnieje sta³y na przyzwoitym, typowo amatorskim, poziomie. Pod wzglêdem sportowym najwa¿niejsze by³o
oczywicie zdobycie pierwszego miejsca, ale w dzisiejszych
czasach za sukces mo¿na z pewnoci¹ uznaæ sam udzia³ w
tego typu imprezach.
ben

Taekwondo
LUKS HIDORI OLECKO
przy Szkole Podstawowej nr 4
TAEKWONDO OLIMPIJSKIE

Ruszy³y pe³n¹ par¹ przygotowania do nowego sezonu startowego. Zawodnicy s¹ w obecnie na etapie przygotowania
wszechstronnego. W marcu czekaj¹ ich kolejne eliminacje do
Mistrzostw Polski. W miêdzyczasie zamierzamy skonfrontowaæ swoje umiejêtnoci podczas walk sparingowych w Warszawie i Ciechanowie. Dzieci i m³odzicy wystartuj¹ w mistrzostwach województwa i w eliminacjach do Warszawskiej Olimpiady M³odzie¿y.
Najwa¿niejszy start dla juniorów i m³odzie¿owców to: koniec kwietnia  Fina³ Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y (juniorzy m³odsi), w maju  Mistrzostwa Polski Juniorów i M³odzie¿y. W czerwcu czekaj¹ nas Miêdzynarodowe Mistrzostwa
Polski.
Dziêki dotacji Urzêdu Miejskiego w Olecku, sponsorom,
Wojewódzkiej Federacji Sportu i wk³adowi samych zawodni-

ków, mamy zapewnione odpowiednie przygotowanie i zapewnione rodki na wyjazdy na zawody sportowe.
Zarz¹d LUKS HIDORI

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

DZIEÑ 288

Mo¿na napisaæ krótko: kolejny tydzieñ za nami. To prawie jak Dzieñ wistaka. Powtarzaj¹ce siê siedem dni ka¿dego tygodnia. Niby nic, a jakie ciekawe. Ale kalendarzami i czasem nie bêdziemy siê zajmowaæ.
Na wiecie jest du¿o innych i ciekawszych rzeczy, by zajmowaæ siê up³ywaj¹cym czasem. Mnie na przyk³ad interesuje polityka i jak sobie radzi rz¹d.
Nie jest to rz¹d moich marzeñ i jestem,
wg siebie, doæ du¿ym krytykiem tego
sk³adu. Mogê
na siebie patrzeæ
w lustrze i powiedzieæ: A NIE
MÓWI£EM. I
jeszcze mieæ z
tego satysfakcjê. Z podniesionym czo³em
mogê patrzeæ
prosto w oczy
ludziom, których
ponios³a wiara w
cuda i opowieci o drugiej Irlandii. Jak mo¿na by³o na to
siê nabraæ s³uchaj¹c wypowiedzi, ¿e przysz³y Pan Premier
TUPA zna ceny kilograma ziemniaków.
To jest blef. Jak kto zna ceny ziemniaków to niech powie ile kosztuje kilogram jab³ek? Albo liwek wêgierek... Jak
mo¿na by³o siê na to nabraæ? Mo¿na
by³o! Ludziom w chwili obecnej mo¿na
wszystko wmówiæ poprzez SMSy, newsy,
czy teledyski. Dzi informacja podana
w postaci tzw. sieczki medialnej to jedyna wizja otaczaj¹cego nas wiata.
Powoli stajemy siê Europejczykami. I to
w tej najgorszej odmianie a la wiedza
USA. mieszne? Nieprawda! To przesta³o byæ mieszne ju¿ ³adnych parê lat
temu. Dzi wiedza to to, co mo¿na wyczytaæ w skrótach. Po co po³ykaæ stosy
ksi¹¿ek i podrêczników, jak ca³a wiedza
mo¿e zmieciæ siê w ma³ym, kieszonkowym bryku. Po co parê lat uczyæ siê,
kiedy wiedza kilku lat szko³y redniej
mieci siê na kilkudziesiêciu stronach
ma³ych ksi¹¿eczek. I tak podchodzimy
do wszystkiego. Ze spo³eczeñstwa, które
potrafi³o czytaæ miêdzy wierszami i do-

k³adnie analizowaæ to co inni do nas
mówi¹ z telewizora, dzi dorastamy
do przekazu, który nie mo¿e przekroczyæ kilkunastu s³ów, a informacja zwana
newsem nie powinna zawieraæ zbyt
skomplikowanych wyrazów by pozostaæ
zrozumia³a. Gdy kilka miesiêcy temu w
TV i radiu pojawiali siê ludzie, którzy z
szaleñstwem w oczach opowiadali o cudach jakie mia³y nas spotykaæ pod ich
rz¹dami, mog³em siê dziwiæ, ¿e tak du¿o
ludzi na ten lep siê z³apa³o. I to nawet
tacy, których podejrzewa³em o spore iloci
racjonalizmu... Wiara w cuda okaza³a siê

silniejsza od poczucia rzeczywistoci.
Dzi rz¹d chwali siê, na przyk³ad, ¿e co
tam daje dla protestuj¹cych. Zaraz po
tym rzuca gromy, ¿e wypomina siê im
te prezenty, które przygotowane by³y
przez poprzedni¹ ekipê. Wysz³o na jaw,
¿e jednak ostatnio wzrastaj¹cy dochód
narodowy nie mo¿e byæ dowolnie rozci¹gany i nie ma konsystencji gumy.
Dzi TUPA musi po prostu zap³aciæ za
kawaleryjsk¹ fantazjê, z jak¹ opowiada³a
bajki dla ludzi. Jak miesznie brzmi¹ apele
o zapewnieniu spokoju potrzebnego dla
pracy rz¹du. Te s³owa pochodz¹ z ust
ludzi, którzy jeszcze parê miesiêcy temu
stosowali zasadê im gorzej, tym lepiej.
Zapowiadana od paru miesiêcy Zemsta
Ró¿owej Pitery okaza³a siê niewypa³em. Raport, który mia³ wyeliminowaæ
szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego sta³ siê tak wstydliwy, ¿e utajniono go przed opini¹ publiczn¹. Co, co
powsta³o na podstawie wymys³ów i
informacji medialnych, z góry by³o skazane

na klêskê, a osoba wskazywana przez
TUPA na bohatera walki z korupcj¹
pokaza³a siê jako ma³o kompetentna,
zawistna i niepotrafi¹ca zmierzyæ siê z
rzeczywistoci¹. Nie jest to wielki wstyd,
ale z du¿ym prawdopodobieñstwem
mo¿na oczekiwaæ marginalizacji tej postaci w ¿yciu publicznym. Swoj¹ drog¹
rozumowanie Pana Premiera wydaje siê
bardzo przejrzyste i logiczne. Pozostawienie na stanowisku szefa CBA obecnego cz³owieka daje mu doæ mocny
argument i siln¹ pozycjê wobec w³asnych
ludzi, którzy najprawdopodobniej nie
bêd¹ podejmowaæ i wysuwaæ
wiêkszych roszczeñ. Eskalacja
potrzeb w³asnego rodowiska,
które ho³duje zasadzie zwyciêzca bierze wszystko dziêki temu
posuniêciu mo¿e
okazaæ siê idealne dla minimalizacji tych zapêdów. Przypominam, ¿e CBA ma
za zadanie i mo¿liwoci patrzenia
na rêce nawet
najwy¿szych
w³adz. Mariuszowi Kamiñskiemu bardzo trudno jest zarzuciæ jak¹kolwiek nieideologiczn¹ dzia³alnoæ. Nawet najwiêksi jego oponenci i przeciwnicy musz¹ z zaciniêtymi
zêbami przyznaæ, ¿e facet jest po prostu prostolinijnie uczciwy. Nawet takie
dzia³ania jak przeprowadzana w czasie
kampanii wyborczej konferencja bardziej
podpada pod prostoduszn¹ troskê o dobre imiê w³asnych ludzi szkalowanych
przez media i polityków.
Lubiê ogl¹daæ miny obecnego Premiera. Zw³aszcza, gdy ostatnio publicznie
musia³ przyznaæ racjê Prezydentowi,
którego znacznie tak bardzo chcia³by
ograniczyæ do roli marionetki i dekoracji. Ostatnio spotka³em cz³owieka, który w ka¿dej rozmowie ze mn¹ tak pomstowa³ na Kaczory i Kaczystów.
Dzi z wielkim trudem i ¿alem w g³osie
stwierdzi³, ¿e nie mia³ racji i da³ siê ponieæ medialnej nagonce... Tak, a trzeba by³o myleæ wczeniej, ¿e kto po
prostu kogo robi w konia.
PAC

