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Najwiêkszym szczêciem jest mieæ pewnoæ, ¿e jest siê kochanym dla samego
siebie, a dok³adniej: pomimo tego kim siê
naprawdê jest.
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Serce oleckiego
szpitala ju¿ bije
W poniedzia³ek 27 padziernika uroczycie oddano do u¿ytku nowy blok
operacyjny w oleckim szpitalu, l¹dowisko dla mig³owców ratunkowych i Dom
Pomocy Spo³ecznej Jaki. Inwestycje
na szpital wynios³y ponad 8 mln z³ i by³y
finansowane z pozyskanych rodków
unijnych, gminnych i powiatowych.
Dzisiejsze uroczystoci  mówi Katarzyna Mróz, Prezes Spó³ki Olmedica
 to wielkie wiêto naszych pracowników, pacjentów, mieszkañców powiatu,
samorz¹dowców i ludzi zwi¹zanych z
samorz¹dami. Dobieg³ koñca ponad dwudziestoletni okres budowy nowej bry³y
szpitala.
Szczegó³y na s. 12-13.

Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Olecku.

WARTO

... otrzyma³a olecka gmina z rezerwy owiatowej ministerstwa. Ca³oæ tej kwoty zostanie przeznaczona na
remont Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika.
W bie¿¹cym roku gmina uzyska³a z
Ministerstwa ponad 1 milion 100 tysiêcy z³otych.
Chcia³em zwróciæ uwagê Pañstwa na
pewien fakt  powiedzia³ na ostatniej
Sesji RM Burmistrz Wac³aw Olszewski
 W tym roku wydatki na owiatê zamkn¹ siê kwot¹ 21 milionów 275 tysiêcy
854 z³otych. Dochody gminy to 11 milionów 472 tysi¹ce. Wydatki na owiatê

MAJSTER

to naprawdê du¿a kwota. Chcia³bym ¿eby
wszyscy byli wiadomi polityki, jak¹ prowadzi gmina. Robimy dzia³aniem celowym dofinansowanie owiaty. Czêsto
podczas obrad komisji owiaty s¹ dyskusje na temat pracy z uczniem. W skrócie
powiem, ¿e w ³añcuchu edukacji s¹ cztery
ogniwa: uczeñ, rodzice, szko³a (nauczyciel) i gmina.
C.d. na s. 7.

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

Tel. (87) 520 44 46

(V63104)

PROMOCJA  EMULSJA DULUX
KOLORY WIATA WYBRANE KOLORY
2,5L  42,90z³
5L  71,90z³
!!WYPO¯YCZALNIA SZABLONÓW DO MALOWANIA!!
5z³ ZA DOBÊ.
WYPO¯YCZ, POMALUJ, ODDAJ

PRZECZYTAÆ

* Obchody XXI Miêdzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem
 s. 4.
* Informacja z realizacji zadania
Przebudowa i modernizacja
Szpitala Powiatowego  s. 5.
* Konferencja Owiatowa dotycz¹ca wyników z egzaminów maturalnych  s. 6.
* Tragiczne rodzinne losy (cz.
7)  s. 8-9.
* Komentarze i refleksje  s. 18.

CENTRUM HANDLOWE
Olecko, ul. 1 Maja
tel.(087) 520 36 92

SKLEP SPORTOWY PROPONUJE:
- buty i ubrania sportowe
- sprzêt sportowo-rehabilitacyjny
- torby,walizki.
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

(V66701)

658 tysiêcy z³otych

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

KRONIKA
PO¯ARNICZA

 21 padziernika o 14.26 jeden zastêp
JRG PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca ratowniczego.
 22 padziernika o 9.03 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Borawskie zabezpiecza³y nad³amany konar drzewa nad
budynkiem mieszkalnym w Borawskich.
 23 padziernika o 15.00 jeden zastêp
OSP Borawskie usuwa³ plamê oleju z
jezdni w okolicach Borawskich.
 24 padziernika o 15.29 jeden zastêp
JRG PSP pomaga³ przy ul. 11 Listopada w transporcie chorego.
 24 padziernika o 18.32 jeden zastêp
JRG PSP usuwa³ skutki kolizji drogowej z jezdni alei Zwyciêstwa.
 25 padziernika o 18.31 jeden zastêp
JRG PSP usuwa³ przy ul. 11 Listopada
zadymienie z mieszkania. Pozostawiony bez opieki garnek na kuchence.
Starszy aspirant Mariusz Domin

Akcja Znicz

Od 31 padziernika do 2 listopada
podczas prowadzonych dzia³añ Znicz
2008 na drogach powiatu oleckiego dosz³o
do 1 wypadku drogowego, w wyniku
którego jedna osoba zosta³a ranna. Policjanci odnotowali tak¿e 6 kolizji drogowych. Ogó³em skontrolowano 46 pojazdów. Mandatami karnymi ukarano 9 kieruj¹cych. Dzia³ania policjantów by³y g³ównie ukierunkowane na kierowanie ruchem
i utrzymanie p³ynnoci ruchu na drogach
prowadz¹cych do cmentarzy.
m³.asp. Tomasz Jegliñski

HOBBY

DY¯URY APTEK
 4-07.11.2008r., ul. Sk³adowa 6
 8-16.2008r., pl. Wolnoci 7B
 17-21.11.2008r., ul. Kolejowa 15
(V55309)
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KRAM

Wojska Polskiego 18

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ZAPRASZAMY!

z ul. Grunwaldzkiej

od 10 listopada

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

zostaje przeniesiony

POSEZONOWA
WYPRZEDA¯

na ul. Zielon¹
(by³y sklep Niebieski)

(V68001)

(V31510)

KOPALNIA KRUSZYWA

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

 23 padziernika ok. godz. 17:45 policja
zatrzyma³a w G¹skach szeædziesiêcioletniego Edwarda J., jad¹cego Polonezem. Kierowca mia³ we krwi 1,8 promila alkoholu.
 24 padziernika o godz. 17:05 zatrzymano w Olecku Poloneza. Kieruj¹cy nim
piêædziesiêcioletni Wies³aw C. mia³ we
krwi 2,6 promila alkoholu.
 Tego samego dnia o godz. 20:45 zatrzymano motorowerzystê. Trzydziestoszecioletni Zbigniew B. prowadzi³
pojazd maj¹c we krwi 1,5 alkoholu.
 25 padziernika w Kijewie zatrzymano
jad¹cego Oplem dwudziestodziewiêcioletniego Jaros³awa G. Okaza³o siê, ¿e
mia³ on we krwi 1,9 alkoholu i mia³ ju¿
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Grozi mu za to do 3 lat wiêzienia.
 25 padziernika o godz. 18:20 na ul. Armii
Krajowej policja zatrzyma³a Fiata CC.
Kieruj¹cy nim czterdziestoszecioletni
Remigiusz M. mia³ we krwi 1,5 alko-

Tel. (087) 520 01 20

SKLEP ZOOLOGICZNY

MORENA

PIJANI KIEROWCY

piasek, ¿wir ze z³o¿a i sortowany
do 32 mm, kamienie otoczaki,
brukowce oraz g³azy ozdobne
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 26 padziernika na ul. Kolejowej zatrzymano VW Pasata, którego kierowca,
21-letni £ukasz D. mia³ we krwi o,9
alkoholu.
 26 padziernika zatrzymano jad¹cego
alejami Lipowymi Peugota. Kierowca,
czterdziestopiêcioletni Zbigniew ¯. mia³
we krwi 2,5 alkoholu.
 Tego samego dnia o godz. 16:20 zatrzymano czterdziestosiedmioletniego
rowerzystê. Jerzy P. mia³ we krwi 2,9
alkoholu.
 26 padziernika o godz. 17:30 zatrzymano 20-letniago rowerzystê. Rados³aw P. mia³ we krwi 1,1 alkoholu.

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA
od 730 do 1800

OLEJ
OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V65102)
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

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:

 Joanna Izbicka
 Piotr Klejment
 Anna Ladzyñska
 Jerzy Makal
 Gabriel Nowak
 Angelika Wróblewska
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ KORZYCIK, ul. Kolejowa 31
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna
1A
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.

Uwaga! Prosimy Pani¹ Teresê

£ukaszewicz o odebranie wylosowanych upominków konkursowych.

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
28 padziernika 2008 roku ok. godz. 16.00 w miejscowoci
lepie, gmina Olecko, dosz³o do kolizji drogowej, w której uczestniczy³y 3 pojazdy.
Kieruj¹cy samochodem osobowym marki Renault Thalia 47letni Miros³aw B. zatrzyma³ siê przed pojazdem poprzedzaj¹cym, który skrêca³ w lewo, za nim zatrzyma³ siê kieruj¹cy VW
Golf 50-letni Czes³aw K. Natomiast kieruj¹cy samochodem Daewoo Nubira 37 letni Andrzej £. na mokrej nawierzchni jezdni
nie wyhamowa³ i najecha³ na ty³ pojazdu poprzedzaj¹cego VW
Golf, który zosta³ przesuniêty i uderzy³ w Renaulta.
Sprawca kolizji zosta³ ukarany mandatem karnym w wysokoci 300 z³otych. Ponadto na jego konto trafi 6 punktów karnych.
m³. asp. Tomasz Jegliñski

Posiada³ s¹dowy zakaz
i by³ poszukiwany

28 padziernika ok. godz. 15.30 w miejscowoci Sedranki
patrol ruchu drogowego zatrzyma³ do kontroli osobowego Seata.
Po sprawdzeniu kieruj¹cego w policyjnej bazie okaza³o siê, ¿e
Grzegorz P. posiada zakaz prowadzenia pojazdów do maja 2009
roku. Ponadto jest poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu
przez Prokuraturê Rejonow¹ w Olecku. Kieruj¹cego nie dopuszczono do dalszej jazdy.
Za niestosowanie siê do orzeczonego przez s¹d zakazu
grozi nawet do 3 lat pozbawienia wolnoci.
m³. asp. Tomasz Jegliñski

Dobki - wodoci¹g

Trwa budowa sieci wodoci¹gowej w Dobkach. Wykonawc¹ jest OPRI. Koszt budowy to ponad 186 tysiêcy z³otych.
Odbiór robót nast¹pi 17 padziernika.
B

ABC ALKOHOLI
Siejnik I blok 8
Otwarte ca³y tydzieñ!

Super Taxi
Taxi Mixtel.
Taxi osobowa
Taxi Plus
Taxi Z

-

tel. (087) 520 20
(087) 520 22 55
tel. (087) 520 17
tel. (087) 520 14
tel. (087) 520 12

00
17
14
12

(V65302)

(V63803)

- jestemy ju¿ na Siejniku

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac Wolnoci 24
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pogranicza w Sejnach
 Wystawa plakatu Przystanku Olecko  Galeria Prawdziwej
Sztuki im. Andrzeja Legusa, plac Wolnoci 22
4 listopada (wtorek)
* 44. wydanie Tygodnika Oleckiego
5 listopada (roda)
9.00  Konkurs Pieni Patriotycznej, sala widowiskowa ROK MG
6 listopada (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 32
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej
7 listopada (pi¹tek)
* Nadanie imienia Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego Szkole Podstawowej w G¹skach.
17.00  wiadectwo film, kino ROK MG
19.00  wiadectwo film, kino ROK MG
8 listopada (sobota)
17.00  wiadectwo film, kino ROK MG
19.00  wiadectwo film, kino ROK MG
9 listopada (niedziela)
13.00  Czarni  Supralanka, mecz pi³ki no¿nej III ligi, wyjazd
17.00  wiadectwo film, kino ROK MG
19.00  wiadectwo film, kino ROK MG
10 listopada (poniedzia³ek)
* 45. wydanie Tygodnika Oleckiego
17.00  Obchody wiêta Niepodleg³oci, sala widowiskowa
19.00  wiadectwo film, kino ROK MG
11 listopada (wtorek)
17.00  wiadectwo film, kino ROK MG
19.00  wiadectwo film, kino ROK MG
12 listopada (roda)
16:00  projekcja filmu ¯urek, sala Klubu Cooltura (obok AGT)
17.00  wiadectwo film, kino ROK MG
18:00  spotkanie ze Zbigniewem Zamachowskim - aktorem
filmowym i teatralnym, kompozytorem muzyki.
19.00  wiadectwo  film, kino ROK MG
13 listopada (czwartek)
17.00  wiadectwo film, kino ROK MG
19.00  wiadectwo film, kino ROK MG
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC

OG£OSZENIE

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: 18 00-800 oraz wiêta i dni wolne
od pracy  dy¿ur pod telefonem  realizacja zleceñ
lekarskich pilnych (urazy, wypadki)
(L5418)

SALON OWIETLENIA
ul. Grunwaldzka 15

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

(V31110)

Kolizja 3 pojazdów

!
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Obchody XXI Miêdzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem
W Starostwie Powiatowym w Olecku 21 padziernika 2008r. odby³a siê konferencja pn. Przeciw biedzie i wykluczeniu
spo³ecznemu. Konferencjê poprowadzi³a
Maria Wanda Dzienisiewicz  Wicestarosta Olecki. Na wstêpie powiedzia³a, ¿e
spotykamy siê w roku bie¿¹cym, bowiem
problem ubóstwa dotyka mieszkañców
naszego powiatu. Musimy szukaæ rozwi¹zañ, by minimalizowaæ jego wystêpowanie.
Miêdzynarodowy Dzieñ Walki z Ubóstwem obchodzony jest ju¿ od 21 lat.
W roku bie¿¹cym w spotkaniu udzia³ wziêli

Wypadek

W sobotê ok. godz. 23.30 na drodze krajowej K-65 w miejscowoci lepie dosz³o do gronego wypadku drogowego. Kieruj¹cy osobowym Oplem 21 letni mieszkaniec Grajewa Krzysztof
J. nie dostosowa³ prêdkoci do warunków panuj¹cych na drodze i wpad³ w polizg na mokrej nawierzchni w wyniku czego
dachowa³ i wjecha³ do rowu. Samochodem jecha³y 4 osoby. W
wyniku wypadku jedna z pasa¿erek z ciê¿kimi obra¿eniami cia³a
zosta³a przewieziona do szpitala w E³ku. Od kieruj¹cego pobrano
krew do badañ na zawartoæ alkoholu. Badanie alkotestem wykaza³o 0,3 promila. Policjanci wyjaniaj¹ okolicznoci wypadku.
m³.asp. Tomasz Jegliñski
Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V64902)

GRÜNLAND

przedstawiciele jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarz¹dowych z powiatu oleckiego. Omawiano dzia³ania podjête w roku 2008 maj¹ce na celu ³agodzenie skutków ubóstwa w
Powiecie Oleckim. Przedstawiano dzia³ania, które s¹ warte
naladowania przez inne organizacje lub te¿ instytucje. Szczególn¹ uwagê zwrócono m.in. na utworzenie jad³odajni, rodowiskowego Domu Samopomocy w Kowalach Oleckich, utworzenie Domu Pomocy Spo³ecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Olecku, czy te¿ realizowany program w
Zespole Szkó³ Technicznych w Olecku w formie warsztatowej
pn. Klasa bez przemocy.
Obecni na spotkaniu zwracali uwagê na sytuacjê mieszkañców naszego powiatu, ale przede wszystkim szukali rozwi¹zañ trwa³ego zapobiegania temu zjawisku.
Spotkanie zakoñczono wspólnym wnioskiem, aby w kolejnym roku szczególn¹ trosk¹ otoczyæ najm³odszych mieszkañców naszego powiatu.
Halina E. Kasicka

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

(V67001)

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

przydomowe oczyszczalnie cieków

 panele pod³ogowe I gatunek
 15,50 z³ za 1 m

2

 du¿y wybór owietlenia
(V64103)

WYPRZEDA¯ KABIN
P RY S Z N I C O O W Y C H
Kolektory s³oneczne,

PROMOCJA

(V31210)

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

#

Tygodnik Olecki nr 44 (564)

Olecko, 24 padziernika 2008 r.

Informacja z realizacji zadania Przebudowa
i modernizacja Szpitala Powiatowego
Realizacjê inwestycji pod nazw¹ budowa Szpitala Rejonowego w Olecku rozpoczêto w 1986 r. na podstawie dokumentacji
budowlanej opracowanej przez MIASTOPROJEKT  Bia³ystok, autorami projekt byli
mgr in¿. arch. Andrzej Koæ i mgr in¿. arch.
Jerzy Krysiuk. Inwestorem zastêpczym w
latach 1986-1999 by³o Wojewódzkie Przedsiêbiorstwo Realizacji Inwestycji w Suwa³kach. Roboty budowlane-instalacyjne od
roku 1986 do roku 1997 realizowane by³y
przez OLBUD sp. z o. o. w Olecku. Od
wrzenia 1997 przez BRIBO EPB z E³ku.
Nak³ady poniesione od pocz¹tku realizacji inwestycji do 31.12.1999 r. (wed³ug sprawozdañ statystycznych sporz¹dzonych przez
inwestora zastêpczego): zamknê³y siê kwot¹
25.600.786,00 z³.
Z dniem 1.04.2000 r. Starostwo Powiatowe w Olecku z mocy ustawy i protokólarnym przekazaniu zosta³o inwestorem
bezporednim budowy Szpitala Rejonowego
w Olecku. Ze wzglêdów ekonomicznych
 zbyt ma³e rodki finansowe jakimi dysponowa³ Powiat w roku 2000  zadecydowano o realizacji budowy nowej bry³y szpitala
czêæ wysoka, której zaawansowanie prac
budowlano-instalacyjnych na dzieñ
31.03.2000 r. wynosi³o oko³o 60%. Odst¹piono od dalszej modernizacji starej bry³y
szpitala, której stopieñ zaawansowania
wynosi³ oko³o 30% .
W latach 2000-2004 r. Powiat Olecki
realizowa³ inwestycjê, a wykonawc¹ robót
budowlano instalacyjnych by³o PRIBO EPB
z E³ku, kierownikiem budowy z ramienia
wykonawcy by³ Pan Zubrzycki, inspektorem nadzoru z ramienia powiatu Pan Jan
Makowski oraz przedstawiciele u¿ytkownika Pan Miros³aw £askowski i powiatu 
Pan Wac³aw Wojciechowski.
rodki finansowe wydatkowane w latach 2000-2004 zamknê³y siê kwot¹
5.561.992,00 z³, w tym rodki powiatu
3.3452.949,00 z³.
Wynikiem prowadzonych prac budowlano-monta¿owych i instalacyjnych w roku
2000 by³o przeniesienie szpitala z Jasiek
na piêtro I i w latach 2001-2004 wykonanie w 100 % II-go i III-go piêtra z ogóln¹
iloci¹ ³ó¿ek 114, dwóch dwigów towarowego i towarowo-osobowego z oddzia³u chirurgicznego na IV piêtrze do g³ównej sterylizatorni na niskim parterze. Ponadto w 100% wykonano wejcie g³ówne
do obiektu, usytuowane na niskim parterze, uruchomiono kot³owniê olejow¹, spalarniê odpadów medycznych, stacjê tlenu, w czêci agregatorniê i stacjê uzdatniania wody.
W roku 2004 zosta³ og³oszony Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego na lata 2004-2006 w którym
to ramach priorytetu 1  Rozbudowa i
modernizacja infrastruktury s³u¿¹cej wzmacnianiu konkurencyjnoci regionów i Priorytetu 3  rozwój lokalny mo¿na by³o skorzystaæ ze rodków unijnych na dokoñ-

czenie nowej bry³y szpitala. Termin sk³adania wniosków up³ywa³ z dniem 15.04.2005
r. Podjêto decyzjê skorzystania z rodków
na wykonanie zadania Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Olecku.
W dniu 7.03.2005 r. zosta³o podpisane
porozumienie pomiêdzy Starost¹ Oleckim
jako koordynatorem i partnerami przedsiêwziêcia: Burmistrzem Olecka, Wójtami Gmin
i OLMEDIC¥ o wspólnym finansowaniu
powy¿szego zadania. Ustalone zosta³y ród³a
finansowania I-etapu obejmuj¹cego lata 20052006, kwota 6.980.000,00 z³ i II etapu  obejmuj¹cego lata 2007-2008, kwota
4.652.000,00z³; ogó³em w latach 2005-2008
kwota 11.632.000,00 z³ oraz kwoty udzia³u
w dofinansowaniu w tych latach przez wymienionych partnerów przedsiêwziêcia.
Zosta³a opracowana dokumentacja
rozbudowy i modernizacji Szpitala Powiatowego w Olecku. Ogólna wartoæ inwestycji wg zbiorczego zestawienia kosztów
opracowanego na podstawie kosztorysów
wynios³a 6.803.000,64 z³ brutto.
Sporz¹dzono studium wykonalnoci i
wniosek z niezbêdnymi za³¹cznikami. Dokumenty przekazano w³adzy wdra¿aj¹cej
w dniu 7.04.2005 r.
Wniosek przeszed³ pozytywnie cie¿kê sprawdzeñ i opinii i znalaz³ siê na 16.
miejscu listy rankingowej. W dniu 22.11.2005
r. Wicemarsza³ek Województwa Warmiñsko-Mazurskiego wystosowa³ pismo do Starosty, w którym poinformowa³, ¿e ze wzglêdu
na otrzymane mniejsze rodki finansowe
w województwie wniosek mo¿e byæ dofinansowany w kwocie 3.603.524,73 z³. zamiast wnioskowanej 5.235.000,00 z³. Na zorganizowanym spotkaniu w dniu 28.11.2005
r. Starosta poinformowa³ o tym fakcie wszystkich partnerów przedsiêwziêcia. Podjêto decyzjê o korzystaniu z zaproponowanej kwoty dofinansowania pomniejszonej o
1.631.475,27 z³, tj. 31,16 % w stosunku do
pierwotnego wniosku.
W drodze przetargu nieograniczonego wy³oniony zosta³ wykonawca robót INTREX Wieliczki, Pana Stanis³awa Morusiewicza, który wygra³ przetarg za kwotê

brutto 6.771.753,03 z³. Kierownikiem budowy z ramienia wykonawcy zosta³ Pan
Jan Nowik, inspektorem nadzoru z ramienia powiatu Pan Jan Makowski, osobami
koordynuj¹cymi: przedstawiciel OLMEDICA Pan Miros³aw £askowski i powiatu
Pan Wac³aw Wojciechowski.
Plac budowy przekazano wykonawcy
w dniu 26.09.2006 r. Roboty budowlanoinstalacyjne rozpoczêto w miesi¹cu padzierniku. W dniu 15.04.2008 r. dokonano
komisyjnego odbioru zrealizowanej inwestycji pod nazw¹ Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Olecku wspó³finansowanej ze rodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Jednostek Samorz¹du Terytorialnego.
Wartoæ inwestycji ogó³em  8.318.515,56
z³, w tym:
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  3.569.993,54 z³
 Bud¿et Pañstwa  691.457,28 z³
 rodki w³asne Powiatu, Gmin i OLMEDICA  4.057.064,74 z³
w tym:
- Powiat  1.850.456,03 z³
- OLMEDICA 730.133,71 z³
- Gmina Olecko  956.475,00 z³
- Gmina Wieliczki  145.000,00 z³
- Gmina wiêtajno  155.000,00 z³
- Gmina Kowale Oleckie  220.000,00 z³
Ogó³em na szpital w latach od 1986
do 2008 r. wydatkowano rodki finansowe w kwocie 39.482.734,28 z³.
W dniu 26.06.2008 r. Zespó³ Kontroluj¹cy Warmiñsko-Mazurskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Olsztynie Wydzia³u
Zarz¹dzania Funduszami Europejskimi przeprowadzi³ wizytê kontroln¹ na miejscu realizacji inwestycji projektu wspó³finasowanego przez Uniê Europejsk¹. W
dniu 4.08.2008 r. do Starostwa wp³ynê³a
informacja pokontrolna z przeprowadzonej kontroli z wynikiem pozytywnym. Od
dnia 4.08.2008 r. liczony jest 5-letni okres
monitoringu zrealizowanej inwestycji i trwaæ
bêdzie do 3.08.2013 r. Po tym terminie bêdzie mo¿na rozdysponowaæ udzia³y wród
poszczególnych beneficjentów.
Opracowa³: Wac³aw Wojciechowski 
Naczelnik Wydzia³u Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olecku
Zatwierdzi³: Stanis³aw L. Ramotowski
 Starosta Olecki
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Konferencja Owiatowa dotycz¹ca
wyników z egzaminów maturalnych
w powiecie oleckim
W dniu 16 padziernika br. w Mazurskim Centrum Edukacji i Inicjatyw
Lokalnych w Olecku odby³a siê Konferencja Owiatowa zorganizowana przez
Wydzia³ Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku
we wspó³pracy z Okrêgow¹ Komisj¹ Egzaminacyjn¹ (OKE) z £om¿y.

uczycielami w Zespole Szkó³ Technicznych w Olecku. Omówione zosta³y standardy wymagañ egzaminacyjnych z wybranych i obowi¹zkowych przedmiotów
maturalnych oraz zasady dobrego przygotowania siê uczniów i nauczycieli do
egzaminów zawodowych.
Nastêpnie Waldemar Kurpiowski przy-

Konferencjê poprowadzili: Waldemar
Kurpiowski  Dyrektor OKE, El¿bieta
Prószyñska  Kierownik Wydzia³u Badañ i Analiz OKE, Andrzej Kuczyñski
 Kierownik Wydzia³u Egzaminów Zawodowych, Maria Fromelc-Chmielewska  ekspert Wydzia³u Badañ i Analiz
OKE. W spotkaniu uczestniczyli: Anna
Cieluk  wicedyrektor Delegatury Kuratorium Owiaty w E³ku, Maria Dzienisiewicz  Wicestarosta Olecki, Krystyna Wiszniewska  Naczelnik i pracownicy Wydzia³u Edukacji Starostwa Powiatowego w Olecku, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkó³ ponadgimnazjalnych wraz
z nauczycielami.
Na pocz¹tku Wicestarosta Olecki powiedzia³a, ¿e Powiat Olecki stara siê, aby
stworzyæ uczniom lepsze warunki do
edukacji. Stan budynków i bazy dydaktycznej w naszych szko³ach jest coraz
lepszy, a nauczyciele stale podnosz¹ swoje kwalifikacje. Pragnê, aby celem naszej
konferencji by³o nie tylko podsumowanie tegorocznych matur i egzaminów, ale
merytoryczna dyskusja, co w obecnych
uwarunkowaniach mo¿emy zrobiæ, aby
osi¹gaæ dobre i bardzo dobre wyniki.
W tym samym czasie odby³o siê spotkanie ekspertów OKE z uczniami i na-

st¹pi³ do prezentacji egzaminów maturalnych. Osoba, która zamierza przyst¹piæ do egzaminu, sk³ada dyrektorowi szko³y
deklaracjê przyst¹pienia do egzaminu 
wstêpn¹ do 30 wrzenia 2008 r. i ostateczn¹ do 7 lutego 2009 r. Deklaracje s¹
dostêpne na stronach www.cke.edu.pl,
www.oke.lomza.com. Dalej poinformowa³, i¿ prowadzony jest Krajowy Rejestr
Matur, gdzie znajduj¹ siê wyniki egzaminu dojrza³oci od maja 2006 r. Zdaj¹cy zda egzamin maturalny, je¿eli w czêci ustnej i pisemnej z ka¿dego przed-

miotu obowi¹zkowego otrzyma³ przynajmniej 30% punktów mo¿liwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Wyniki egzaminu z przedmiotów dodatkowych nie maj¹ wp³ywu na zdanie
egzaminu maturalnego.
W dalszej czêci spotkania Dyrektor
OKE mówi³ o zmianie w egzaminie maturalnym 2009 r. w porównaniu do matury
2008 r., która polega na mo¿liwoci zdawania egzaminu z filozofii jako przedmiotu
obowi¹zkowego lub dodatkowego oraz
informatyki, jêzyka ³aciñskiego i kultury
antycznej jako przedmiotów obowi¹zkowych.
Maria Fromelc-Chmielewska przedstawi³a wyniki absolwentów szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych.
Z kolei El¿bieta Prószyñska zaprezentowa³a analizê iloci uczniów przystêpuj¹cych do egzaminu dojrza³oci w latach
20062007 w Powiecie Oleckim. Ciekawostk¹ jest, i¿ najwiêksz¹ zdawalnoci¹
egzaminu maturalnego w Polsce cieszy
siê tzw. ciana wschodnia  woj. warmiñsko-mazurskie  78%, podlaskie 
81%, lubelskie  81%, podkarpackie 
80%. M³odzie¿ przystêpuj¹ca do egzaminu, najczêciej z przedmiotów obowi¹zkowych wybiera geografiê i wiedzê o spo³eczeñstwie. Najmniejszym zainteresowaniem ciesz¹ siê przedmioty: fizyka i astronomia  1,1%, chemia  1,8%. Zdawalnoæ egzaminu maturalnego w poszczególnych typach szkó³ w Powiecie Oleckim (79,2%) jest porównywalna z wynikami w skali województwa warmiñskomazurskiego, a ni¿sza w skali kraju (80%).
Konferencjê zakoñczy³a dyskusja
nauczycieli przedmiotów zawodowych z
przedstawicielami OKE dotycz¹ca przygotowania m³odzie¿y do egzaminów zawodowych. Pytania dotyczy³y g³ównie
egzaminu zawodowego oraz praktyk
odbywanych przez uczniów w prywatnych przedsiêbiorstwach.
Dorota Chalecka
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wraz z sal¹ gimnastyczn¹. W ubieg³ym roku bardzo du¿e
658 tysiêcy z³otych C.d. ze s. 1. szko³ê
pieni¹dze z³o¿ylimy na remont Jedynki. W tym roku praktycznie wraz z budow¹ boiska Orlik zakoñczymy remont kapiUczeñ ma do spe³nienia dwie czynnoci: chodziæ do szko³y
i siê uczyæ, rodzic ma kontrolowaæ czy jego dziecko chodzi do
szko³y i czy siê uczy, nauczyciel ma dobrze uczyæ i wychowywaæ, a gmina powinna zorganizowaæ owiatê tak, by dzieci oraz
nauczyciele uczy³y siê i uczyli w dobrych warunkach.
Przypomnê, ¿e owiata zosta³a przejêta przez gminy w Polsce 12 lat temu. Pamiêtam dok³adnie ten okres, bo wtedy by³em
radnym. Pamiêtam warunki w szko³ach, jakie by³y po przejêciu.
By³y one bardzo kiepskie. Przez dwanacie lat wydalimy na
szko³y masê pieniêdzy.
Przypomnê w skrócie, ¿e szko³y w Judzikach, w Babkach
Oleckich systematycznie s¹ remontowane i s¹ to budynki w
miarê w przyzwoitym stanie. Szko³a w Kijewie uleg³a równie¿
gruntownemu remontowi. Szko³a w G¹skach praktycznie, mo¿na tak powiedzieæ, powsta³a od nowa, ³¹cznie z wybudowan¹
hal¹ sportow¹. W Olecku wszystkie szko³y zosta³y wyremontowane. Przypomnijmy sobie, jak wygl¹da³a dawna Trójka,
mieszcz¹ca siê przy ulicy Nocznickiego? Szko³a zosta³a przeniesiona na ulicê Kolejow¹ i tam powsta³a praktycznie nowa
szko³a. Na Siejniku szko³ê zbudowalimy od podstaw now¹

Likwidacja barier w ZSLiZ

Powiat Olecki pozyska³ rodki z Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych na realizacjê projektu
pn. Modernizacja ci¹gów komunikacyjnych i sanitariatów
dostosowanych do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Projekt bêdzie realizowany w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku. Ogólna wartoæ projektu wynosi 67.511,56z³,
w tym PFRON dofinansowuje 45.000,00z³, powiat - 22.511,56z³.
Realizacja projektu zwi¹zana jest z otwarciem od roku szkolnego 2008/2009 Liceum Profilowanego o profilu socjalnym z
klas¹ integracyjn¹ w ZSLiZ w Olecku.
Halina Kasicka

Konkurs na logo 450-lecia
nierozstrzygniêty

Nie zosta³ rozstrzygniêty konkurs na logo 450. Rocznicy
Za³o¿enia Olecka. Poinformowa³ o tym Burmistrz Wac³aw Olszewski na ostatniej Sesji RM. Na konkurs wp³ynê³y propozycje od czterech osób, ale ¿adna z nich nie spe³ni³a oczekiwañ organizatorów.
BM

Urz¹d Miejski

... przekaza³ sprawozdania finansowe za trzy kwarta³y tego roku
do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wynika z nich, ¿e tegoroczny bud¿et zosta³ wykonany w 78,1%. Wydatki gminy zosta³y zrealizowane w 68,1%. Analiza wykonania bud¿etu wskazuje na nadwy¿kê dochodu nad wydatkami o ponad 7 milionów z³otych. Zad³u¿enie gminy na 30 wrzenia b.r. wynosi ponad
siedem milionów z³otych, co stanowi 12,7%. Prognozy przewiduj¹, ¿e na koniec roku procent ten bêdzie mniejszy.
BM

Najlepsza w województwie

Gmina Olecko zosta³a wyró¿niona jako jedna z dziesiêciu
gmin sporód 116 utworzonych w województwie warmiñskomazurskim za najwiêksz¹ iloæ zrealizowanych inwestycji ekologicznych. Olecka gmina pozyska³a najwiêksz¹ iloæ pieniêdzy na tego typu inwestycje. Ranking ten zosta³ og³oszony z
okazji 15. Rocznicy powstania Funduszu Ochrony rodowiska. Statuetka symbolizuj¹ca nagrodê zosta³a wrêczona podczas uroczystej gali w Teatrze im. Jaracza w Olsztynie. DS

talny szko³y. Gimnazjum nr 2 jest dofinansowywane od szeregu lat, a w tym roku byæ mo¿e uda nam siê dokoñczyæ ten
remont.
Równie¿ w zwi¹zku z ni¿em demograficznym klasy nie s¹
przeludnione. Naturalnie, ¿e mo¿na by³oby zgodnie z prawem
klasy ³¹czyæ. Jednak tego nie czynimy. Chcemy ¿eby poziom
nauczania by³ w³aciwy. W tym roku zaczêlimy poziom nauczania i jego zwi¹zek z iloci¹ uczniów w klasie monitorowaæ.
Je¿eli poziom nauczania siê nie poprawi to przypuszczam, ¿e od
pierwszego wrzenia bêdziemy klasy ³¹czyæ. Czêæ nauczycieli
straci pracê. Ja mówiê to po to, a mówi³em to te¿ na spotkaniu
z dyrektorami, aby wszyscy byli tego wiadomi. Te s³owa s¹
do nauczycieli, dyrektorów, radnych, dzieci i rodzice.
Na owiatê przeznaczamy naprawdê olbrzymie pieni¹dze.
Wydajemy je na psychologów, logopedów, pedagogów. Mylê, ¿e w skrócie przedstawi³em ten temat. Nadaje siê on do
przemylenia na komisji owiaty  zakoñczy³ wyst¹pienie Burmistrz.
Opracowa³ B.M.Borawski

Sesja Rady Miejskiej

30 padziernika odby³a siê XXIII Sesja Rady Miejskiej.
Podczas obrad podjêto 13 uchwa³. Miêdzy innymi przyjêto
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, zmieniono Plan Rozwoju Lokalnego, udzielono
dotacji celowej oraz pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu, ustalono nowe podatki od nieruchomoci i rodków transportowych ora zmieniono bud¿et gminy. W ostatnim punkcie
obrad G³osie wolnym, wolnoæ ubezpieczaj¹cym g³os zabra³
m.in. Grzegorz Kudrzycki, który skrytykowa³ dzia³ania jednej ze wspólnot mieszkaniowych przy ul. 1 Maja oraz zarz¹dzaj¹cej t¹ wspólnot¹ spó³dzielni. So³tysi zg³osili równie¿ szereg pytañ do Burmistrza, m.in. o mo¿liwoæ budowy ³azienki
przy wietlicy w Olszewie. Jeden z so³tysów spyta³ o mo¿liwoæ zwiêkszenia odstrza³u dzików, które robi¹ znaczne straty w uprawach. Pytania dotyczy³y równie¿ mo¿liwoci budowy chodników w G¹skach oraz pod³¹czenia Judzik do oczyszczalni cieków w Lenartach.
BM

Przebudowa ul. Kasprowicza

Gmina Olecko zamierza z³o¿yæ kompleksowy wniosek na
dofinansowanie dotycz¹cy przebudowy ulicy Kasprowicza na
odcinku od ul. Batorego do Kociuszki i Rzenickiej. Wartoæ
tej inwestycji zosta³a obliczona na 1,6 miliona z³otych. Przyjmowanie wniosków zakoñczy siê 23 listopada.
BM

&
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Tragiczne rodzinne losy

(cz. 7)

Kontynuujemy historiê polskiej rodziny, w której losy wplot³a siê wojna.
Oto wspomnienia jednej z mieszkanek Olecka  Pani Zdzis³awy Ko³towskiej.

Z tego wêgla uk³adano dwumetrow¹
d³ug¹ pryzmê. Tê pracê, pocz¹wszy od
za³adowania wagonika, wypchania go na
powierzchniê i u³o¿enie pryzmy, przydzielono polskim kobietom.
W kopalni by³y cztery samochody
ciê¿arowe, które sukcesywnie wywozi³y
wêgiel na przystañ rzeczn¹. Co jaki czas
przyp³ywa³y towarowe barki, które mê¿czyni zape³niali wêglem. Robotnicy musieli
z ziemi na barkê przewieæ wêgiel na taczkach po kilku zbitych deskach  trapie. Ju¿ w pierwszym tygodniu zgin¹³
Polak, który spad³ do rzeki razem z taczk¹ i wêglem i uton¹³. By³ to bardzo prymitywny sposób prze³adunku. Wêgiel
wywo¿ono do miast  Paw³odaru i Siempa³aciñska.
Pracê w kopalni rozpoczynano o godz.
7:00, a koñczy³a siê o 16:00, z godzinn¹
przerw¹ od 12:00 do 13:00. Wszyscy
robotnicy w czasie przerwy odpoczywali
w kopalni, kryj¹c siê pod cianami przed
pal¹cymi promieniami s³oñca. W po³udnie temperatura powietrza wynosi³a oko³o
40 stopni Celsjusza. Na dole, w kopalni,
nie by³o nawet wiaterku, nieco lepiej by³o
przy roz³adunku na powierzchni.
W Kazachstanie w okresie letnim rzadko
pada³ deszcz. Wszyscy wypijali du¿e iloci
wody. Mia³a ona du¿e zasolenie, oko³o
18%. Kombinezony na plecach kobiet by³y
przepocone i bia³e od wydzielaj¹cej siê
soli. Z pracy powraca³y czarne, jakby
wysz³y z piek³a  tylko b³yszcza³y siê im
oczy.
Mimo u¿ywanych brezentowych rêkawic ochronnych po kilku dniach na
d³oniach pojawi³y siê du¿e bol¹ce burchle. Te z kolei pêka³y i d³oñ stawa³a siê
twarda i sztywna.
W baraku ka¿da rodzina otrzyma³a
pryczê do spania. Pod ni¹ k³adlimy
wszystkie inne nasze rzeczy. Prycze
wykonane by³y ze zbitych drewnianych
¿erdzi. Dobrze, ¿e mama uszy³a w ko³chozie
siennik, dziêki temu by³o wygodniej.
W baraku sta³y trzy rzêdy prycz, z
tym, ¿e w rodku by³o ich mniej, bo ko³o
drzwi znajdowa³a siê jedna kuchnia do
gotowania dla wszystkich rodzin. Ja i inne
dzieci z baraku chodzilimy po wodê do
studni i grzalimy j¹ na s³oñcu, aby mamy
mog³y siê umyæ. Studnia by³a podobna
do naszych na wsi. Nad ziemi¹ otacza³y
j¹ drewniane szczapy w kszta³cie prostok¹ta. Wodê wyci¹ga³o siê ko³owrotem z ³añcuchem i wiadrem. Zawsze musia³am czekaæ, aby kto pomóg³ mi wyci¹gn¹æ ciê¿kie wiadro z wod¹.

Aby zachêciæ górników do pracy,
przywieziono do kopalni w lipcu dwa razy
kumys  przetworzone kobyle mleko.
Ka¿dy dosta³ po pó³ litra. Mama przynios³a mi szklankê. By³o kwane i trochê s³odkie.
Nie mog³am piæ solonej wody kipitku. Mama postanowi³a postaraæ siê o
mleko. Wymieni³a swoj¹ sukienkê. Ka¿dego dnia przez miesi¹c dostawalimy
za ni¹ po 1 kwaterce mleka i dolewalimy do kipitku.
Polacy w kopalni s¹dzili, ¿e za rok
lub dwa powrócimy do kraju. Moja mama
by³a ostro¿niejsza w przewidywaniach i
niechêtnie pozbywa³a siê naszych rzeczy. S¹dzi³a, ¿e mo¿emy znaleæ siê jeszcze w trudniejszej sytuacji. W D¿amantusie mieszkali Kierchizi, a potem, po
rewolucji w Rosji, nazywali ich Kazachami.
By³o kilku Tatarów, trochê zes³añców z
Rosji i my, Polacy. Wiêkszoæ Kazachów
wcale nie rozumia³a jêzyka rosyjskiego,
szczególnie kobiety. Pocz¹tkowo ludnoæ
w osadzie by³a raczej wrogo nastawiona do Polaków. Uwa¿ali oni, ¿e przyjechali przestêpcy, buntownicy wrogo
nastawieni do sowieckiej w³adzy. A je¿eli nie, to bur¿uje i ku³acy.
Po up³ywie tygodnia odby³ siê powitalny capstrzyk, na który musieli pójæ
wszyscy Polacy. Rozpocz¹³ siê on przemówieniem dyrektora. Niewiele z niego
zrozumia³am. Potem m³odzi Rosjanie zapiewali dwie piosenki i wyrecytowali
jakie dialogi. Utkwi³y mi w pamiêci s³owa piosenki:
Pomniut psy atamany
pomniut polskije pany.
Domyli³am siê, ¿e s³owa piosenki
skierowane s¹ przeciwko Polakom. M³odzi Rosjanie sami uk³adali ró¿ne mieszne dialogi przeciw towarzyszom partyjnym i miejscowym wa¿nym osobom.
Potem wyg³aszali je na capstrzykach.
piewali te¿ u³o¿one czastuszki, piosenki i wiersze o mi³oci, zdradzie itp.
Oto taki utwór:
Ja znaju wsio, wsio panimaju,
u mienia To³styj Lenin pod sto³om.
Albo o lekarce:
Seniszowa bystra chodit, iszczajet
kak dymok,
a balnyje kniej prichodiat, na dwieriach balszoj zamok.
Lekarka by³a blisk¹ znajom¹ dyrektora. Zdarza³o siê jej znikaæ. W stepie
nie by³o lasów i trudno by³o siê ukryæ.
Pewnego razu pojecha³a na koniu w step,
a potem dyrektor. Na przeja¿d¿kê wy-

po¿yczy³a szlafrok Polski i nikt jej nie
rozpozna³. Na jesieni przyjecha³a ¿ona
dyrektora z synkiem i ucich³o.
Mama wraca³a z pracy zmêczona i
przygnêbiona. Ja stara³am siê jak mog³am
 przynosi³am wodê, chodzi³am do sklepu po chleb i gotowa³am zalewajkê  rzadk¹
zupê z m¹k¹ lub kasz¹. Wspomina³am
mamie, ¿e musimy napisaæ list do rodziny w P³otyczy, aby zawiadomiæ ich, dok¹d nas zawieli, jaki jest nasz adres. W
swojej teczce znalaz³am zeszyt i o³ówek.
Nigdy do tego czasu nie pisa³am ¿adnego listu i nie mia³am koperty ani znaczka. Syn pani Leniowskiej by³ starszy
ode mnie, skoñczy³ szko³ê podstawow¹
i pomóg³ mi z³o¿yæ z kartki trójk¹tn¹ kopertê i zaadresowaæ j¹.
W lipcu napisa³am dwa listy do Polski. Pisa³am w nich jak mama ciê¿ko pracuje w kopalni i co dostajemy na kartki
¿ywnociowe. W licie prosi³am o przys³anie paczki, chocia¿ wcale nie wierzy³am, ¿e kto nam j¹ przyle.
Nie by³o w D¿amantuzie poczty, wiêc
trzeba by³o list wys³aæ z Majska oddalonego o 160 km. Pomóg³ mi go wys³aæ
rosyjski ch³opiec. Jego brat by³ szoferem ciê¿arówki i czasami jedzi³ do rejonu. Da³am mu list i kilka rubli przechowywanych w teczce. Jakie¿ by³o nasze
zdziwienie, kiedy przywieli listy z Majska, a dla nas dwie paczki od dziadków
Tomaszewskich i cioci Ludwiki. Paczki
te mo¿na by³o wys³aæ spod Kijowa na
Ukrainie. Wys³a³ je jaki polski kolejarz.
Ka¿da paczka wa¿y³a prawie 8 kg. By³y
w nich: m¹ka, kasza jêczmienna i gryczana, kawa³ wêdzonego boczku.
W padzierniku otrzymalimy jeszcze
dwie paczki. Oprócz ¿ywnoci od cioci
Ludwiki dosta³am po kuzynce Maryni
lnian¹ sukienkê i poñczochy, a od brata
mamy, Piotra ze Lwowa, 8 g³ówek czosnku
i cebuli. To uchroni³o nas od szkorbutu.
Wtedy ju¿ kilku zes³añców, a miêdzy innymi W³adek, m³ody, dwudziestoletni
ch³opak, zachorowali na tê chorobê.
M³odych pracowników zabrano do szpitala w Majsku, a starzy ludzie umierali.
Nie by³o tam nawet pogotowia.
W ci¹gu szeciu lat pobytu w Kazachstanie kupilimy dopiero we wrzeniu 1942 r. w ko³chozie tylko 12 kg ziemniaków.
Kierchizi to dawny lud koczowniczy.
Nie uprawiali ziemi, a g³ównym ich po¿ywieniem by³o miêso z byd³a i owiec.
Latem mê¿czyni i czêæ kobiet wyganiali byd³o na pastwiska w stepie i mieszkali
tam w jurtach wykonanych z kilku dr¹gów przykrytych trzcin¹ czy sianem. W
osadach po³o¿onych nad rzek¹ pozostawa³y kobiety z ma³ymi dzieæmi oraz ludzie starzy i chorzy.
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Bardzo du¿o, nawet m³odych ludzi, chorowa³o na grulicê.
Mê¿czyni kosili te¿ trawê na ³¹kach przy rzece i w stepie,
która by³a przeznaczona dla zwierz¹t na zimê.
W³adza sowiecka troszczy³a siê o owiatê, kszta³cenie dzieci.
W sierpniu 1940 r. rozpoczêto w D¿amantuzie budowê szko³y.
Przy produkcji pustaków z gliny kierpicza pracowali wszyscy górnicy. Robili to po skoñczonej pracy w kopalni oraz w
niedziele. Z tych pustaków powstawa³y ciany szko³y. Na
dach k³adziono dr¹gi, siatkê, trzcinê i mokr¹ glinê. W kopalni
by³o ju¿ kilka domów. Z Majska przywo¿ono tylko okna i
drzwi. W szkole powsta³y 2 klasy i korytarz. Oddano j¹ do
u¿ytku 2 listopada. Od wrzenia chodzi³am uczyæ siê do szko³y w ko³chozie oddalonym o 6 km od naszej osady. Niewiele
tam siê nauczy³am, bo sam nauczyciel s³abo mówi³ po rosyjsku.
Ciê¿ko by³o chodziæ do szko³y w ko³chozie, bo wychodzilimy w po³udnie, a wracalimy o 19. Czasami udawa³o siê
nam zabraæ do samochodu. Rosyjscy ch³opcy, wychowani
na zes³aniu, byli pomys³owi i zaradni ¿yciowo. Jeden z nich,
Wo³odia, dowiedzia³ siê, ¿e mo¿emy siê zabraæ i nas powiadomi³. Szofer wióz³ zaopatrzenie dla robotników pracuj¹cych
przy za³adunku wêgla na barki. By³a tam te¿ skrzynka wina.
Zabra³ wiêc 2 puste butelki po winie, a w drodze zamieni³ je
sobie na pe³ne i chowa³ w teczce. Potem szybko pobieglimy
na lekcje. Dopiero w drodze powrotnej poczêstowa³ nas tym
winem. By³o nas piêcioro. Nigdy wiêcej takiego smacznego
wina z winogron nie pi³am. Oczywicie upilimy siê i ledwie
dobrnêlimy do osady. Ja ju¿ nic nie jad³am, tylko szybko
wesz³am na pryczê i odwróci³am siê by nikt nie poczu³ zapachu wina. Ch³opcy chodzili te¿ podkradaæ wêgiel. W taki weso³ym towarzystwie szybciej nauczy³am siê mówiæ po rosyjsku.

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

Nauczycielka w D¿amantusie zadawa³a nam du¿o rosyjskich wierszy Puszkina, Lermontowa i bajek Kry³owa. Czêsto
przy wyg³aszaniu trudniejszych zwrotów przekrêca³am niektóre
wyrazy, a ch³opcy pok³adali siê ze miechu.
W nowej szkole w D¿amantusie uczy³ nas matematyki
nauczyciel, a jêzyka rosyjskiego m³oda komsomo³ka-ochotniczka z Moskwy. W czerwcu 1941 r. rozpoczê³a siê wojna z
Niemcami i moja edukacja skoñczy³a siê.
W kopali wa¿n¹ figur¹ by³ brygadzista, Tatar ¯a³dychanów. On przydziela³ stanowiska pracy w kopalni i zapisywa³
wykonan¹ normê. Zgodnie z wykonan¹ prac¹ mia³a byæ wyp³ata. Pierwsza wyp³ata nawet nie wystarczy³a na op³acenie
pobranej ¿ywnoci i szachciarskiego ubrania oraz wêgla na
opa³. Na jesieni nale¿a³o jeszcze op³aciæ przydzia³ watowanych spodni, fufajki i woj³oków. Brygadzista s³u¿y³ w Armii
Czerwonej i potrafi³ mówiæ po rosyjsku. U swych ziomków
cieszy³ siê powszechnym autorytetem. By³ sprawiedliwy i nie
dopuszcza³ do wani i konfliktów. By³ samotny, nie mia³ tam
¿adnej rodziny. Ju¿ w lipcu 1940 r. bardzo czêsto przychodzi³
do baraku i siedzia³ obok naszej pryczy. Upodoba³ sobie moj¹
mamê. Mama stara³a siê go unikaæ, lecz by³o to niemo¿liwe.
Pani Leniowska przy pracy powiedzia³a, ¿e ta kobieta ma
mê¿a, ale to nie pomog³o. Na drugi dzieñ jeden górnik uderzy³
j¹ w ³ydkê i ju¿ umilk³a.
Ten brygadzista dobrze traktowa³ mamê, przydziela³ jej pracê
przy roz³adunku obok kopalni. Na jesieni przekaza³ nam swoj¹
ziemiankê i nie marz³ymy zim¹. Przywióz³ nam te¿ wêgiel, lecz
stale nas nachodzi³. Dowiedzia³ymy siê, ¿e mia³ ¿onê i córkê,
ale zabrano go do wojska, a one wtedy umar³y z g³odu. Swego dziecka wcale nie widzia³. Mama i ja przypomina³ymy mu
jego rodzinê.

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

(V63405)

Orodek
Galeria Wies³awa B. Bo³tryka.
20
czynny
padziernika
codziennie
w godz. 800-1800
tel. 520-23-36

(V62505)

(V54610)

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
Olecko-Gusiew  odjazd o 13.30
Gusiew-Olecko  przyjazd ok. 20.00
Tel. 0-504-065-770

(087) 520 40 29
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KLINIKA ZDROWIA I URODY

Najlepsi specjalici gastroenterologi, ortopedii, neurologii i medycyny naturalnej

Dzisiejsza medycyna to szereg dziedzin i specjalizacji lekarskich, których mamy tak du¿o, ¿e przeciêtni ludzie nawet
nie potrafi¹ ich wymieniæ z pamiêci. Jednak bardzo czêsto
potrzebne jest nam spotkanie z konkretnym lekarzem.
Wiele osób ma bardzo powa¿ne problemy zwi¹zane na
przyk³ad z bólami krêgos³upa, czy innymi bólami towarzysz¹cymi w ¿yciu cz³owieka. Specjalizacj¹ w medycynie, która zaj-

Przyjd i zapisz siê w³anie teraz!!! na:

 Europejski Certyfikat Umiejêtnoci Komputerowych
- ECDL
 Komputerowe wspomaganie prac biurowych
 Technolog robót budowlanych  wykoñczeniowych
 Magazynier z obs³ug¹ wózków wid³owych
 Organizacja przyjêæ i us³ug gastronomicznych
***********************************
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod adresem:
Orodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku
ul. Armii Krajowej 22A tel. (087) 520 26 35
e-mail: olecko@zdz.bialystok.pl

(V65603)

muje siê tymi dolegliwociami jest neurologia. W Klinice Zdrowia
i Urody Goliat w Olecku przyjmuje wysokiej klasy specjalista w zakresie neurologii lekarz medycyny dr Marek Chojnowski. Pracuje na co dzieñ jako lekarz Oddzia³u Neurologii
SPZOZ w E³ku i ma specjalizacjê II stopnia w tej dziedzinie.
W Olecku jest raz w tygodniu i przyjmuje w czwartki w
godzinach od 1700 do 2000. Co najwa¿niejsze, to przyjmowanie
pacjentów odbywa siê bez kolejek, a wizyty s¹ ustalone na
konkretne godziny. Koszt takiej porady czy pomocy lekarskiej to tylko 70 z³.
Bólowi mo¿na zapobiegaæ i leczyæ bardzo skutecznie. Dlatego wizyta u neurologa wydaje siê w takiej sytuacji niezbêdna. U neurologa mo¿na te¿ leczyæ wszelkie skutki udarów mózgu
czy mia¿d¿ycy. Odpowiednia kuracja i rehabilitacja mo¿e doprowadziæ do minimalizacji problemów zwi¹zanych z tymi chorobami. Mia¿d¿yca, która dzi jest doæ powszechn¹ chorob¹, dla wielu ludzi wi¹¿e siê z problemami i utrudnieniami w
¿yciu. Wcale tak nie musi byæ, a odpowiednie leczenie i rehabilitacja mog¹ u³atwiæ ¿ycie oraz przyczyniæ siê, ¿e dolegliwoci z tym zwi¹zane nie bêd¹ utrudnia³y codziennych zajêæ.
Pan doktor Marek Chojnowski zajmuje siê te¿ leczeniem objawów zwi¹zanych z padaczk¹ i wszelkiego rodzajami nerwic, z
którymi czêsto borykamy siê sami. £atwiej i lepiej jest zapoznaæ siê z diagnoz¹ specjalisty i podj¹æ w tym kierunku odpowiednie, skuteczne leczenie, a nie wierzyæ dziesi¹tkom reklam og³aszaj¹cych, ¿e ma³a tabletka mo¿e pozbyæ siê wszystkich
rodzajów bólu. Dzi nawet problemy z zaburzeniami snu nie
musz¹ byæ uci¹¿liwe i przeszkadzaæ nam w ¿yciu.
Wizyta u neurologa w czwartkowe popo³udnie w gabinecie Kliniki Zdrowia i Urody Goliat mo¿e zmieniæ nasze ¿ycie. Pacjenci s¹ traktowani indywidualnie i z wielk¹ trosk¹.
Czêsto nawet nie ogranicza siê do wizyt w samym gabinecie,
ale równie¿ do kuracji czy leczenia poza wyznaczonym czasem i miejscem, np. w szpitalu. Na miejscu, w Goliacie, jest
mo¿liwoæ rehabilitacji w doskonale wyposa¿onych gabinetach, wiêc nie trzeba po wskazaniach lekarza poszukiwaæ takich mo¿liwoci poza klinik¹. Jak stwierdza wiele osób, dr Marek
Chojnowski nie przyjmuje tylko leczy! Wiêc jeli wyda siê
wam, a nawet jestecie ju¿ o tym przekonani, ¿e wizyta w
gabinecie neurologicznym mo¿e rozwi¹zaæ wiele waszych problemów zwi¹zanych z bólem czy innymi obawami neurologicznymi, to naprawdê warto tu zajæ i spotkaæ siê ze specjalist¹. Na pewno zostaniecie przyjêci i potraktowani z wielk¹
trosk¹ i zaanga¿owaniem.
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Serce oleckiego szpitala ju¿ bije

Wymaga³o to olbrzymich wysi³ków zwi¹zanych przede
wszystkim z pozyskaniem rodków finansowych na ten cel.
Nie mo¿na nie wspomnieæ, ¿e realizacja ostatniego etapu, dziêki
któremu oddano m. in. centraln¹ sterylizatorniê, dzia³ farmacji
szpitalnej, stacjê przygotowania i dezynfekcji ³ó¿ek, blok operacyjny, by³a mo¿liwa dziêki rodkom finansowym wszystkich
samorz¹dów gminnych, powiatu i spó³ki oraz rodkom pomocowym Unii Europejskiej (Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego).
Nowy blok operacyjny zosta³ zbudowany wed³ug najwy¿-

szych standardów i jest ju¿ czêciowo wyposa¿ony. Na ca³kowite doposa¿enie bloku w nowoczesn¹ aparaturê medyczn¹ zosta³ ju¿ z³o¿ony projekt o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.
Tego dnia otwarto tak¿e Dom Pomocy Spo³ecznej Jaki.
Przebywaæ w nim bêdzie 19 pensjonariuszy.
Ponadto Starosta Olecki Stanis³aw L. Ramotowski uroczycie zainaugurowa³ obchody 10-lecia samorz¹du powiatowego.
H. Bogdañska

Olecko, 27 padziernika 2008 r.
Wasza Ekscelencjo ks. Biskupie, Szanowny Panie Pole, Drogie
Kole¿anki i Koledzy Samorz¹dowcy z Powiatu Oleckiego, Dostojni Gocie, Szanowni Pañstwo
Stoimy u progu obchodów Jubileuszu 10-lecia powstania
samorz¹dowego Powiatu Oleckiego. Z tej te¿ okazji warto przywo³aæ kilka faktów z historii.
Samorz¹d terytorialny ma w Polsce d³ug¹ tradycjê. Funkcjonowa³ ju¿ od 1565r. i by³ wiele razy powo³ywany i likwidowany. W historii miêdzywojennej samorz¹d powiatowy zosta³
wprowadzony w 1919r., jednak nie na d³ugo. Funkcjonowa³
równie¿ w latach 1945-1950. Od marca 1950r. powo³ano terenowe organy jednolitej w³adzy pañstwowej, tj. Prezydia Powiatowej Rady Narodowej, które to zlikwidowano w 1975r.
Reforma administracji pañstwowej od 1 stycznia 1999r.
przywróci³a samorz¹dy powiatowe i to w³anie one do dzi
stanowi¹ drugi szczebel samorz¹du terytorialnego w Polsce,
obok samorz¹du gminnego i samorz¹du województwa.
Historia powiatu oleckiego to oddzielna, bardzo bogata w
wydarzenia karta historii i siêga daleko wczeniejszych lat.
Pierwszym Starost¹ Olecka zosta³ Lorenz von Halle. Urz¹d piastowa³
w latach 1561-1568. Nie sposób wymieniæ kolejno wszystkich
starostów i ich zas³ug, jednak przez d³ugie lata stanowisko to
piastowali Niemcy. Ostatnim starost¹ oleckim za czasów niemieckich by³ pan Walter Tubenthal, obj¹³ swój urz¹d w 1934r.
i piastowa³ go do czasu opuszczenia miasta w pocz¹tkach
1945r. Jego administracji podlega³ od 1940 r. równie¿ powiat

powo³ania jednolitych organów w³adzy pañstwowej w PRLu, zadania starostwa powiatowego w czerwcu 1950r. przejê³o
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, którego pierwszym
przewodnicz¹cym zosta³ Henryk Jarmurzewski. Powiaty w Polsce
Ludowej trwa³y do 30 czerwca 1975r.
W czasach przedwojennych Powiat Olecki w du¿ej mierze
zamieszka³y by³ przez ludnoæ polsk¹ wyznania ewangelickiego. Wg danych z 1912 roku 37% ludnoci powiatu pos³ugiwa³o siê jêzykiem polskim, ale by³a to wy³¹cznie ludnoæ wiejska. W samym Olecku zdecydowanie dominowa³a ludnoæ
niemiecka. Na uwagê zas³uguje wydarzenie, mo¿e niezbyt chlubne,
plebiscyt w 1920 r., który zakoñczy³ siê przyt³aczaj¹cym sukcesem Niemiec.
To ju¿ historia. Na wiedzy i zdobytych dowiadczeniach

suwalski. Po 23 stycznia 1945r. w³adzê w powiecie sprawowa³a przez kilka miesiêcy radziecka komendantura wojskowa,
która 3 czerwca 1945r. przekaza³a w³adzê pierwszemu polskiemu starocie panu Januszowi Srzêdnickiemu, którego po kilku
miesi¹cach odwo³ano. 21 wrzenia 1945r. Starost¹ Oleckim zosta³ pan Romuald Stankiewicz, prawnik z wykszta³cenia, posiadaj¹cy dowiadczenie w pracy administracyjnej. W chwili

ju¿ od 10 lat tworzymy nowe karty historii samorz¹dowego
Powiatu Oleckiego.
Ostatnia dekada jest nam o wiele bli¿sza. Reforma administracji pañstwowej w 1999r. powo³a³a do ¿ycia powiat olecko-go³dapski, na czele którego stan¹³ Starosta Alojzy Jurczak.
Powiat w tych strukturach funkcjonowa³ do 31 grudnia 2001r.,
do dzi stanowi odrêbn¹ jednostkê samorz¹dow¹.
Od 20 listopada 2002r. do dnia dzisiejszego stanowisko
Starosty Oleckiego piastuje Stanis³aw Lucjan Ramotowski.
Przed dziesiêcioma laty cieszylimy siê z powstania powiatu. Przed ka¿dym z nas rysowa³y siê ogromne szanse na
lepsze jutro. Z jednej strony bylimy pe³ni nadziei na pomylne rozwi¹zywanie problemów, z drugiej strony rodzi³y siê obawy
oraz niepokoje o to, co przyniesie mieszkañcom nowy podzia³
administracyjny kraju. Spogl¹dalimy z wiar¹ w przysz³oæ,
myl¹c, ¿e zjednoczeni zbiorow¹ m¹droci¹ potrafimy przezwyciê¿yæ najwiêksze trudnoci. Powsta³y dogodne warunki
aby odpowiedzialne stanowiska obejmowali ludzie prawi, odpowiedzialni, kompetentni i z naszego najbli¿szego rodowiska. Otwarte drzwi do funduszy UE pomog³y urzeczywistniæ
wiele naszych marzeñ. Powiat Olecki osi¹ga do dzi wysokie
wyniki, w rankingu województwa i kraju, pod wzglêdem efektywnoci wykorzystywania i aplikowania funduszy unijnych.
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Na ten sukces pracowalimy wspólnie. Pracownicy Starostwa Powiatowego, pracownicy jednostek podleg³ych powiatowi, radni powiatu, przedstawiciele
samorz¹dów gminnych oraz wspomaga³a
nas licz¹ca siê pomoc przedsiêbiorców
z terenu powiatu oleckiego. Wspólnie
te¿ osi¹galimy sukcesy w innych dziedzinach, ale o tym bêdziemy informowaæ przy okazji kolejnych spotkañ z okazji
obchodów 10-lecia powstania samorz¹dowego Powiatu Oleckiego.
Nale¿y wspomnieæ, ¿e du¿ym mankamentem powiatów w kraju s¹ ma³e
dochody w³asne, w które wyposa¿y³ nas
ustawodawca, ale dziêki dobrej i owocnej wspó³pracy z lokalnymi samorz¹dami, urzêdem marsza³kowskim i wojewódzkim w Olsztynie oraz miejscowymi przedsiêbiorcami, uda³o nam siê wiele razy
osi¹gn¹æ cel i sukces, czego dowodem
jest dzisiejsza uroczystoæ zwi¹zana z
przekazaniem do u¿ytku bloku operacyjnego po przebudowie i modernizacji szpitala powiatowego, l¹dowiska dla mig³owców ratunkowych, placu parkingowego,
a tak¿e oddanie do u¿ytku Domu Pomocy Spo³ecznej na 19 miejsc przy Zak³adzie Opieki D³ugoterminowej w Jakach.
Dlatego te¿ w tym miejscu lê podziêkowania wszystkim pracownikom
szpitala, którzy zrozumieli problem sprzed
5 lat przekszta³cenia Szpitala w Spó³kê
Prawa Handlowego OLMEDICA sp. z
o.o. i pozwolili na spokojne i konsekwentne przeprowadzenie, tej jak¿e skomplikowanej operacji organizacyjno-finansowej.
Osobne s³owa podziêkowania kierujê
do pani Likwidator poprzedniej struktury Szpitala SP ZOZ w Olecku za profesjonalne i konstruktywne przeprowa-

dzenie procesu likwidacji, w wyniku którego na dzieñ dzisiejszy spad³o zad³u¿enie w SP ZOZ w likwidacji z 10,5 mln z³
w 2003 r. do 1,2 mln z³ obecnie, to jest o
ponad 9 mln z³otych mniej. Na przebudowê i modernizacjê Szpitala w ci¹gu 22
lat wydatkowano w sumie oko³o 39,5 mln
z³, z tego do koñca 1999 r. oko³o 25 mln,
w latach 2000-2004 oko³o 5 mln i w latach 2005-2008 oko³o 8,5 mln z³, z tego
po po³owie samorz¹dy i Olmedica oraz
fundusze ze Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i
bud¿etu pañstwa.
Za ten wspólny sukces Wszystkim
jeszcze raz serdecznie dziêkujê. Samorz¹dnoæ to nie tylko sukcesy  to te¿
b³êdy, z których staralimy siê wyci¹gn¹æ naukê, to te¿ chwile zw¹tpienia. W
tym miejscu pragnê podziêkowaæ Mieszkañcom Naszej Ziemi, za wsparcie duchowe i s³owa otuchy, które niejednokrotnie dodawa³y mi si³ do walki z prze-

ciwnociami losu.
Szanowni Pañstwo. Jak ¿ywe jest has³o
omnes unum simus, tj. wszyscy jestemy jednoci¹, staj¹c u progu obchodów 10-lecia powstania po raz kolejny
Polski Powiatowej, dziêkujê Wszystkim
za w³o¿ony trud w rozwój i rozbudowê
Naszej Ma³ej Ojczyzny.
W tym dziesiêcioletnim kalendarzu
niew¹tpliwie ka¿dy tu obecny ma zapisan¹ swoj¹ kartê, swoje miejsce i swój
wk³ad, i za to Wszystkim tu obecnym i
nieobecnym serdecznie dziêkujê.
Jestem przekonany, ¿e dalsza dzia³alnoæ wszystkich zaanga¿owanych w
rozwój powiatu przyniesie obecnym i przysz³ym pokoleniom wiele radoci i satysfakcji, a czas tworz¹cy historiê, w³aciwie nas oceni.
Obchody 10-lecia powstania samorz¹dowego Powiatu Oleckiego og³aszam
za otwarte.
Starosta Olecki
Stanis³aw Lucjan Ramotowski

Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Olecku.

"
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* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. V64503
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V54620
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V58107
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V58117
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (087) 520 15 78

V58607

(V62005)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

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

(V61905)

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 1000-0 00, pt-so  od 1000 do 200

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L11101
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V63205
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L10008
* budowlane us³ugi, tel. 0-606-993-688
V47114
* budowlano-remontowe us³ugi, wnêtrza-kompleks, tel.
0-509-910-090
K31809
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V1743
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
K22502
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88

Krupin 14A

Agencja Kredytowa KORZYCIK
ul. Kolejowa 31

(V65402)

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

tel. (087) 520-01-89

* angielski, korepetycje, tel. 0-502-935-070
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863

K32307
L10705

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

(V59006)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

AUTO-MAX

Marcin Sienica
ul. Paderewskiego 3A

 naprawa pojazdów samochodowych
 czêci zamienne do wszystkich modeli samochodów
Tel. 0-509-746-264

(V67101)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
V22401

D@RKOMP

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.

V56708

* fundusze inwestycyjne OFE, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V50811
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel. (087)
520-05-15.
V66801
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V62305
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L10904
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V56408
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V58906
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K31410
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V56508
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V67201
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o. tel. 0-87-520-31-70 L9710
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! ZAPRASZAMY

(V55909)

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V53310

tel. 0-503 804 741; 0 512 217 654

(V55609)

US£UGI

V56808

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

RARYTAS  restauracja  katering, imprezy okolicznociowe,

* willa Eden, wesela i przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-87520-40-50, 0-600-431-203
V58127
¯aczek  restauracja, noclegi, katering, przyjêcia okolicznociowe, bankiety, kolacje okazjonalne, obiady abonamentowe, pizza - wyrób w³asny. Realizujemy zamówienia
telefoniczne. Tel. (087) 520-49-30; kom. 0-601-811-114
www.zaczek.olecko.pl
(V62205)

Olecko, ul. Winiowa 5
tel. (087) 621 28 98
GSM 0 510 145 905
www.autooslony.pl
V2143

* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
V54630
wesela, chrzciny, urodziny, stypy, bilard.
Obiady abonamentowe (dwa dania  9 z³, dzieci  6 z³)
Tel. 0-696-058-124
(V66901)

autostart

us³ugi samochodowe:
 os³ony silnika, skrzyni
 dywaniki, pokrowce
 foteliki dla dzieci
 nadkola, zderzaki
 akcesoria

(V58806)

.07

(V60005)

* ANDRZEJKI  agroturystyka SADYBA, Mo¿ne;
zespó³ muzyczny, konkursy, bogate menu, szampañska zabawa.
Tel. 0-500-073-960
V68601

(V65502)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.

V55709

US£UGI

#
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biurowe, kuchenne,
garderoby, dzieciêce

(V21105)

NA ZAMÓWIENIE
Dariusz Wasilewski, tel. 0-503-125-236

* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
K315610

MEBLE ZACHODNIE
Komplety skórzane, komody, witryny, segmenty dêbowe,

(V65902)

du¿y wybór wyrobów z mosi¹dzu, lustra.

RATY, ul. Kopernika 10, tel. 0-608-146-978



KUPON RABATOWY

Z tym kuponem otrzymasz rabat na meble, komplety skórzane.

* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
*motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91
* pilarskie, VAT, tel. 0-510-060-212

V55409
V64303
V65112
V55209

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V64203

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V55809)

* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V58726

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4442)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V59306
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V57507
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L10802
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5235
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K943
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1043
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27215
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1543
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L11001
* transport ciê¿arowy do 30 ton, wywrotki, plandeki, tel.
0-604-514-845
V58207
* transport, przewozy regionalne, przeprowadzki, tel. 0-601159-718
V21005

(V65002)

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

(V65702)

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)

WYWÓZ MIECI
(K21205)

MEBLE

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182

(V60905)

* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V57607

V62015
V65132

PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 V62025
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421
L3325
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
V65412
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L10505
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V62035
* zespó³ na wesela poszukuje wokalisty, tel. 0-515-370-151 K22301
SPRZEDAM
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
V65312
* Audi A6, combi, 2,5TDI, 1995, tel. (087) 523 45 67; 0-600237-328
K22901
* Audi C4/A6 Avant, 2,6V6, 1993, benzyna + gaz, tel. 0-510145-905
V58816
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K22411
* budynek o powierzchni 150 m.kw. ul. Rzemielnicza, tel.
0-510-189-301
V65222
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V67101
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V64313
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V56818
* dawna szko³a, Markowskie, tel. 0-510-189-301
V65202
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V66711
* domek drewniany-altankê, tel. 0-601-811-142
V62215
* dzia³kê budowlan¹ Babki Oleckie, 30 arów, tel. 0-87-520-25-12 V65232
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, tel. 0-87-520-26-12
V65242
* dzia³ki budowlane, 45 arów, za Siejnikiem, tel. 0-87-523-9918 po 19.00
V59406
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210-819 K30610
* Fiat CC, 900B, 1996, tel. 0-696-417-445
L9409
* Ford Escort, 1,9B + gaz, 1994, tel. 0-87-520-15-51
K22002
* Jaguar XJ, 3,2B, 1991, tel. (087) 523 45 67; 0-600-237-328 K23001
* KIA Sportage, 1995, 2,0gaz, 15 900 z³otych, tel. 0-609-144600
V65522
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
V64113
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
V64123
* laptop Aristo, 17 cali, nowy, tel. (087) 523-45-67; 0-600237-328
K22801
* Mercedes 124, 2,5D, 1991, tel. 0-513-054-401
V65022
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-12
V65252
* mieszkanie 60 m.kw. Nory, tel. 0-87-520-26-12
V65262
* mieszkanie dwupokojowe, 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V55409

C.d. SPRZEDAM na s. 16

$
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* mieszkanie dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, apartamenty gotowe do zamieszkania.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500), 0-604-456-732

(V57907)

SPRZEDAM

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

Szanowni Pañstwo

w 2010 roku minie 450 lat od za³o¿enia Olecka. Chcemy
godnie uczciæ jubileusz. Zale¿y nam na tym, aby oferta
programowa spe³nia³a równie¿ Pañstwa oczekiwania.
Zwracamy siê wiêc z prob¹ o aktywne w³¹czenie siê w
obchody tej rocznicy.
Bardzo liczmy na Pañstwa pomys³y i pomoc. Czekamy na
propozycje. Oczekujemy na pisemne oferty do koñca listopada 2008r. Prosimy przesy³aæ je na adres:
Zespó³ ds. obchodów 450-lecia za³o¿enia Olecka
Plac Wolnoci 3, 19-400 Olecko
Mamy nadziejê, ¿e dziêki Pañstwa pomocy obchody 450rocznicy za³o¿enia Olecka bêd¹ wspania³ym wydarzeniem
Z wyrazami szacunku
Wac³aw Olszewski - Burmistrz Olecka
STOWARZYSZENIE RODZICÓW OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH I OSÓB WSPIERAJ¥CYCH PRZY
WARSZTACIE TERAPII ZAJÊCIOWEJ W OLECKU
ZAPRASZA OD PONIEDZIA£KU DO CZWARTKU
Chêtne osoby niepe³nosprawne (od 16 roku ¿ycia) do
wziêcia udzia³u w popo³udniowych warsztatach: stolarskich,
krawieckich, ceramicznych, gastronomicznych, informatycznych,
tkackich.
Wszystkie osoby mog¹ skorzystaæ z poradnictwa prawno-administracyjnego (wtorek, czwartek 15:30-17:30), rehabilitacji ruchowej. Warsztaty i poradnictwo trwaj¹ od 1.08.2008r.
do 31.12.2008 r.
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(087) 520 49 45, 0-665-587-611.

(V47510)

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

* notebook, promocja, superceny, du¿y wybór, Hit-Tech,
tel. 0-87-520-05-15
V66811
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V65122
* Opel Astra II, 1998, tel. 0-695-393-616
L10901
* Opel Corsa, 1,5TD, 1999, tel. 0-508-097-660
V65012
* Opel Vectra, 1,6B, 1997, tel. 0-87-520-26-93 od 9.00 do
17.00, tel. 0-723-565-284
V64203
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
K31310
* siedlisko, dom mieszkalny, budynek gospodarczy, 1,8 hektara,
blisko rzeka, las, jezioro, Or³owo, okolice Wydmin. Tel.
0-87-520-73-41
K22202
* siedlisko ko³o Zatyk, tel. 0-510-189-301
V65212
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 V65712
* sprzedam lub wynajmê mieszkanie 36m2, centrum, tel.
0-600-404-325
K22601
* VW Passat Combi, 2001, 1,9TDI, 26 900 z³otych, tel. 0-609144-600
V65512

WYNAJEM
* lokal us³ugowy do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa, tel. 0-604557-693
V64912
* ma³e mieszkanie, plac Wolnoci, parter, tel. (087) 523 45
67; 0-508-945-252
K22701
* piêtro domu do wynajêcia na mieszkanie lub biuro, tel.
0-508-446-777
V63503
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V57517
* pomieszczenie o powierzchni 140 m.kw. przy stacji paliw
do wynajêcia na dzia³alnoæ zwi¹zan¹ z motoryzacj¹, tel.
0-602-235-182
V65142

K21304

Projekt wspó³finansowany jest przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo³ecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
(L10207)

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

oferuje brykiet opa³owy
w atrakcyjnej cenie
Telefon kontaktowy: (087) 520 30 53

%
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Kalendarz imion

4 listopada
Albertyny, Amaty, Gerardy, Heleny, Jessiki, Joanny, karoliny, Modesty
Alberta, Emeryka, Gerarda, Karola, Modesta, Moj¿esza, Mcis³awa, Mciwoja,
Olgierda, Rajnarda, Witalisa
5 listopada
Balladyny, Benity, Bertiny, Betiny, Blandyny, El¿biety, Modesty
Dominika,Erazma, Eugeniusza, Floriana,
Geralda, Modesta, S³awomira, Zachariasza,
Zacheusza
6 listopada
Arletty, Arlety, Beaty, Bogdany, Krystyny, Leny, Leonardy
Adolfa, D³ugomira, Feliksa, Gustawa,
Jacka, Leonarda, Melaniusza, Trzebowita,
Ziemowita
7 listopada
Antoniny, Florentyny, Flory, Floryny,
Kaliny, Kariny, Przemi³y
Achillesa, Antoniego, Engelberta, Ernesta,

Florencjusza, Florentego, Florentyna,
Melchiora, Przemi³a, Rudolfa, Wincentego, ¯ytomira
8 listopada
Hadrianny, Klaudii, Seweryny, Wiktoryny
Bogdana, Dymitra, Godfryda, Hadriana,
Klaudiusza, Radosta, Sewera, Seweryna, Sêdziwoja, Wiktora, Wiktoriusza, Wiktoryna
9 listopada
Anatoli, Debory, Genowefy, Gracji, Joanny, Liliany, Lilii
Aleksandra, Anatola, Bogdana, Bogurada, Bo¿ydara, Czcibora, Gorzys³awa,
Ludwika, Nestora, Oresta, cibora, Teodora, Ursyna, Waltera
10 listopada
Florencji, Leny, Leony, Leonory, Luby,
Ludmi³y, Natalii, Nel, Neli, Nelly, Nimfy
Andrzeja, Leona, Lubomira, Ludomira,
Modesta, Stefana, Tyberiusza

Chiñski rytua³ herbaciany

Zió³ka na s³abe koci

Gospodarz pojawia siê z porcelanow¹ czark¹ oraz m¹tewk¹ i ³y¿k¹ z bambusa. Pomocnik ustawia przed najwa¿niejszym z goci ciasteczka ry¿owe, a gospodarz wyciera ³y¿kê i bambusow¹ puszkê z herbat¹, obmywa m¹tewkê i wyciera lnian¹ tkanin¹. Wk³ada do czarki py³
z lici zielonej herbaty (po 3 ³y¿ki na osobê)
i dolewa gor¹cej wody. Bambusowym
pêdzelkiem miesza, a¿ powstanie gêsta
emulsja. Wtedy najwa¿niejszy goæ sk³ada
uk³on i bierze czarkê do lewej d³oni. Po
wypiciu ³yczka pienistej cieczy chwali jej
smak, pije dwa ³yki, wyciera miejsce, którego dotyka³ ustami, papierem kaishi i
podaje czarkê nastêpnemu. Gdy skoñczy piæ ostatni goæ, czarka wraca do
najwa¿niejszego z nich, który podaje j¹
mistrzowi ceremonii.


F kupiê

W skuteczny sposób mo¿na polepszyæ gospodarkê mineraln¹ w organizmie, a przez to tak¿e przyswajanie wapnia,
herbatami zio³owymi. Kuracje takie s¹
cennym uzupe³nieniem diety, zw³aszcza dla seniorów oraz wszystkich osób,
u których stwierdzono niedobory wapnia. Korzystne jest picie herbat z zió³
zawieraj¹cych du¿o sk³adników mineralnych m.in. krzemu, który reguluje wiele
procesów ¿yciowych w organizmie. Zió³ka
nale¿y piæ systematycznie przez oko³o
pó³ roku. Korzystne jest picie np. herbatek ze skrzypu. Jeszcze korzystniej dzia³aj¹ mieszanki z udzia³em tego ziela.
A oto przyk³ad: zmieszaæ równe porcje
ziela skrzypu, ziela rdestu ptasiego, lici pokrzywy, kwiatu nagietka i ziela dziurawca. Zamiast kwiatu nagietka albo
dziurawca mo¿na u¿ywaæ tak¿e kwiatów

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
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Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

Kobieta podobna jest do
cienia. Jeli j¹ cigasz 
ucieka, jeli ty uciekasz 
idzie za tob¹.
Tennessee Williams
PRZYS£OWIA

 Kiepski rok siê zapowiada, gdy na
Szymona nie pada. (28 padziernika)
 Na w. Szymona i Judy spodziewaj
siê niegu albo grudy. (28 padziernika)
 Pierwszy nie¿ek w b³oto pada s³ab¹
zimê zapowiada.
 Gdy padziernik ciep³o chadza, w lutym mrozy naprowadza.
 Jak w wigili¹ Wszystkich wiêtych
mróz, te se chowaj wóz, a jak ni ma
mrozu, to nie chowaj wozu.
 Na Wszystkich wiêtych, jeli ziemia skrzep³a, ca³a zima bêdzie ciep³a.
 Na Zaduszki nie ma w ogrodzie ani
pietruszki.
krwawnika - 1,5 ³y¿ki zió³ zalaæ 2 szklankami wrz¹tku. Odstawiæ na kilka minut.
Jeszcze raz podgotowaæ do wrzenia.
Chwilê gotowaæ pod przykryciem nie
dopuszczaj¹c do wrzenia. Odstawiæ.
Odcedziæ. Odwar podzieliæ na 6 czêci i
wypiæ w ci¹gu dnia ³ykami. Mo¿na lekko os³odziæ miodem. Co 3 tygodnie robiæ tygodniow¹ przerwê w kuracji.

Nasz przepis
Pory z szynk¹ po po³omsku

4 du¿e pory, 4 cienkie plasterki
szynki, ³y¿ka tartego ¿ó³tego sera, ³y¿ka
mas³a, sól, cukier, jajko, bu³ka tarta,
t³uszcz
Pory myjemy, obieramy z zewnêtrznych lici i obcinamy korzenie oraz czêci
zielone i jeszcze raz myjemy.
Do rondelka wlewamy wodê i zagotowujemy. Wrzucamy do niej ³y¿kê
mas³a, a gdy siê rozpuci w gotuj¹cej
wodzie wrzucamy tam pory i gotujemy je 20 minut. Po tym czasie pory
wyjmujemy, os¹czamy i przestudzamy.
Nastêpnie pory owijamy plasterkami
szynki i spinamy wyka³aczk¹ lub zawi¹zujemy bawe³niana nitk¹. Ruloniki
panierujemy w roztrzepanym jajku i
obtaczamy w tartej bu³ce wymieszanej z serem. Sma¿ymy na mocno rozgrzanym t³uszczu na z³oty kolor. Danie podajemy na gor¹co.

&
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Komentarze i refleksje
1. ¯enuj¹ca przepychanka prezydenta
z premierem o udzia³ w szczycie unijnym
w Brukseli. Europa przeciera³a oczy ze
zdumienia, bo czego podobnego dawno nie widzia³a.
W tym ca³ym tumulcie i szumie medialnym umyka podstawowe pytanie 
co takiego wa¿nego chcia³ powiedzieæ
lub za³atwiæ prezydent na unijnym forum i czy mu siê to uda³o? Czy te¿ chodzi³o jedynie o postawienie na swoim?
Uleg³oæ Sarkozego do fobii polskiego
prezydenta mo¿na t³umaczyæ dyplomacj¹, która zwykle ³agodzi konflikty oraz
tym, ¿e Kaczyñski wci¹¿ nie podpisa³
traktatu lizboñskiego, na czym zale¿y
Francuzowi.
Trzeba jednak niebywa³ego tupetu i
buty aby ¿¹daæ od kancelarii premiera
op³acenia kosztów wyczarterowanego
samolotu. Pan prezydent i jego kancelaria uwa¿aj¹, ¿e g³owie pañstwa nale¿y
siê wszystko i wszêdzie, ale w Polsce
jest demokracja, nie samodzier¿awie i nawet
prezydent podlega okrelonym prawom
lub regu³om obyczajowym.
Styl i elegancjê prezydenta widaæ
na ka¿dym kroku. Oto newsy tylko z
ostatnich kilku dni;
- poufa³e poklepywanie premiera w czasie spotkania w Brukseli,
- pogardliwe oznajmienie, ¿e rodowiska
obecnie rz¹dz¹ce wychowa³y siê na
innych (gorszych) podwórkach,
- gro¿enie dziennikarce Monice Olejnik.
2. wiatowy kryzys finansowy jest
ju¿ faktem. Wprawdzie jego skala jest
ró¿na w ró¿nych krajach, a nasz system
finansowy wg zapewnieñ resortowych
w³adz, jest bezpieczny, gie³dowi gracze,
udzia³owcy funduszy inwestycyjnych, a
i zwykli ludzie z niepokojem patrz¹ w
przysz³oæ. Ich oszczêdnoci topniej¹ z
dnia na dzieñ, a gwarancje bankowe (nawet
po podwy¿szeniu progów) nie obejmuj¹
ca³oci wk³adów.
Rz¹dy wielu krajów próbuj¹ pompowaæ miliardy dolarów, euro w systemy
bankowe aby uspokoiæ posiadaczy depozytów i zachêciæ banki do kredytowania inwestycji, ale banki sta³y siê nagle ostro¿ne i nieufne, a kredyty dro¿sze i trudniej dostêpne. A to przecie¿
one same ponosz¹ winê za obecny kryzys. Wczeniej na ró¿ne sposoby przeciga³y siê w u³atwieniach kredytowych,
aby z³owiæ jak najwiêcej naiwnych, którzy nie doczytawszy do koñca umów brali
³atwe kredyty, a potem przecierali oczy
ze zdumienia, kiedy poznawali faktyczne koszty kredytu.
Nie ¿al mi polskich, nie-polskich ban-

 nie tylko polityczne

ków, bo ich us³ugi i prowizje s¹ bulwersuj¹co drogie na tle wiêkszoci krajów
Europy, za ich tzw. menad¿erowie lub
prezesi pobierali nieprzyzwoicie wysokie apana¿e, siêgaj¹ce czêsto setek tysiêcy z³otych za miesi¹c trudu. Trudu
polegaj¹cego najczêciej na ³owieniu
naiwnych klientów i uzuskiwaniu przewagi nad konkurencj¹.
Niespecjalnie martwi¹ siê szefowie
emerytalnych funduszy inwestycyjnych
(EFI)  maj¹ swoje 7% powizji niezale¿nie od wyniku finansowego. Trac¹ ich
klienci, a oni zawsze maj¹ 7%, co przy
wk³adach oko³o 100 miliardów z³otych
daje ca³kiem pokan¹ sumkê. I tu wiêkszoæ klientów nie ucieknie, gdy¿ s¹ (ci
m³odsi) przymuszeni przepisami do uczestnictwa w EFI.
Ja ca³e ¿ycie odprowadzam ZUSowskie sk³adki (przymus) i z niepokojem patrzê na przysz³¹ staroæ czy emeryturê  czy starczy na prze¿ycie? Gdybym te sk³adki odk³ada³ i inwestowa³ sam,
dzi by³bym spokojny i planowa³ wycieczki na Karaiby, a tak mogê tylko
myleæ o wycieczkach... na grzyby, do
Puszczy Augustowskiej.
szwagier po kilkudziesiêciu latach
pracy na wy¿szych uczelniach technicznych, posiadaj¹c naukowy doktorat,
pobiera oko³o 1200 z³ emerytury z tzw.
starego portfela. Czy to jest normalne?
3. Trwa sezon grzybowy!
Wprawdzie grzybów w tym roku jakby
nieco mniej, ale wytrawni zbieracze potrafi¹ uzbieraæ kosz zielonek, podgrzybków czy ko³paków (turków). Trafia siê
te¿ trochê prawdziwków, kurek, kani czy
kolaków. By³y te¿ malaki, rydze i gruzdy. Niedawno wys³ucha³em skarg starego grzybiarza, który sprzeda¿¹ grzybków
na targu dorabia³ do niskiej emerytury.
Otó¿ teraz najpierw musi zanieæ grzy-

Grzegorz Kudrzycki

by do Sanepidu i otrzymaæ urzêdowy atest,
¿e grzyby s¹ dobre i jadalne. Choæ atest
jest (na razie) bezp³atny, to po co dodatkowa mitrêga i jaki jej sens? Czy jaki urzêdnik zna lepiej grzyby ni¿ stary
grzybiarz? Czy stary grzybiarz zetnie grzybka, którego nie zna i czy kto kupi kota
w worku, to znaczy kupi grzyba, którego nie zna? Jacy urzêdnicy maj¹ nas
za idiotów! Mo¿e nied³ugo wprowadz¹
koncesjê i atesty na handel ziemniakami, buraczkami czy marchewk¹.
4. Od kilku lat op³acam rachunki za
energiê elektryczn¹ w ajencji PKO BP
S.A. przy ul. 1 Maja  róg Placu Wolnoci. Zawsze uprzejma kasjerka informowa³a o obowi¹zuj¹cej prowizji 2,50 z³
za rachunek oraz mo¿liwoci bezprowizyjnego op³acania rachunku zak³adu energetycznego w Banku PKO S.A. przy ul.
Kolejowej. Dzisiaj, maj¹c dwa rachunki
zak³adu energetycznego i jad¹c za spraw¹ do Urzêdu Skarbowego, chcia³em
zaoszczêdziæ 5 z³ prowizji i op³aciæ przy
okazji rachunki pr¹dowe w banku  matce
PKO BP S.A. przy ul. Kolejowej w Olecku. O godz. 12:30 ustawi³em siê w kolejce, przede mn¹ by³o 8 osób, a pracowa³y dwie kasy na cztery istniej¹ce. Pomyla³em, ¿e to kwestia 5, góra 10 minut.
By³em ju¿ lekko zniecierpliwiony, kiedy
po 35 minutach sta³em ju¿ przed okienkiem, ale w prawdziwe os³upienie wprawi³a mnie kasjerka banku PKO S.A. Otó¿
oznajmi³a mi, ¿e prowizja za jeden rachunek wynosi 10 z³, niezale¿nie od kwoty
na rachunku! Teraz ju¿ wiem sk¹d bior¹
siê nieprzyzwoicie wysokie apana¿e prezesów banku, przy których wynagrodzenie
prezydenta Polski wygl¹da na ja³mu¿nê.
Czy to jest normalne? Coraz czêciej zadajê
sobie to pytanie, a ¿ycie przynosi coraz
to nowe przyk³ady absurdów.
Grzegorz Kudrzycki, 20.10.2008 r.
C.d. za tydzieñ.
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TAEKWONDO
2 medale na Makroregionalnych Mistrzostwach
Polski M³odzików w
Taekwondo Olimpijskim
W dniach 25-26.10.2008 w Mor¹gu
rozegrano Makroregionalne Mistrzostwa
Polski M³odzików w Taekwondo Olimpijskim. Olecko reprezentowali zawodnicy
z LUKS HIDORI Olecko ze Szko³y Podstawowej nr 4 z os. Siejnik, podopieczni
Doroty i Tomasza Miszczak.
Zawody rozgrywano w tzw. trójboju
Taekwondo sk³adaj¹cym siê z:
· technik specjalnych: dollyo chagi kopane na czas w ci¹gu 10 s i twio nopi
chagi, czyli zawodnicy wykonywali
kopniêcie dosiê¿ne.
· poomse, czyli uk³adów formalnych,
· walki sportowej
£¹czna iloæ punktów zdobyta decydowa³a o koñcowej kolejnoci.
Najlepiej spisa³a siê Justyna Miszczak, która w kategorii do 30 kg zajê³a
2. miejsce, ustêpuj¹c zawodniczce z

Warszawy iloci¹ ma³ych punktów.
Trzecie miejsce zajê³a Zuzanna £abanowska w kategorii do 55 kg. To dobry prognostyk przed zbli¿aj¹c¹ siê eliminacj¹ do przysz³orocznych Mistrzostw
Polski, które odbêd¹ siê w grudniu w
Kêtrzynie.
Tu¿ za podium uplasowa³ siê Pawe³
Makowski. Pawe³ od ostatniego startu
zrobi³ zdecydowany postêp, co bardzo
cieszy i napawa optymizmem.
Zawodnicy tak dobry wystêp zawdziêczaj¹ miêdzy innymi pomocy finansowe UM w Olecku oraz stypendiom

przyznanym przez Burmistrza W. Olszewskiego. Justyna Miszczak za swoje stypendium zakupi³a sprzêt sportowy (ochraniacze) oraz pomoce naukowe do szko³y (laptop). Nasi zawodnicy oprócz doskona³ych wyników sportowych to równie¿ jedni z najlepszych uczniów w swoich
szko³ach ze redni¹ ocen ok. 5,5.

Tenis sto³owy

Pi³ka siatkowa

Pi³ka rêczna

27.10.2008r. w Pisanicy rozegrano
I rundê eliminacji do Mistrzostw Województwa LZS Szkó³ Wiejskich w tenisie
sto³owym. Do dalszego etapu awansowali: Ewa Boguszewska (I m-ce), Paulina Maciejewska (II m-ce), Iga Sowulewska (IV m-ce), Kamil Fiedorowicz (IV
m-ce).

22.10.08 w sali Gim.2 Olecko rozegrano
mistrzostwa powiatu gimnazjów w pi³ce
siatkowej ch³opców.Wyniki Gim 2 - Gim
1 3:0, Gim. Kijewo - Gim.1 3:2 ,Gim.2 Gim.Kijewo 3:0 .Koñcowa kolejnoæ 1 mce Gim.2 (opiekun Maciej Mularczyk ),
2 m-ce Gim.Kijewo (opiekun Adam Dziubiñski) , 3 m-ce Gim.1(opiekun Marek Stankonowicz).Mecze sêdziowali : Tomasz Borowski i Andrzej Kamiñski.Zwyciêzca
uzyska³ awans do rozgrywek rejonowych.

30.10.2008r. w Wieliczkach rozegrano Mistrzostwa Powiatu w mini pi³ce rêcznej
szkó³ podstawowych. Do turnieju zg³osi³y siê szko³y: SP1 Olecko (opiekun
Krzysztof Dawidziuk),SP3 Olecko (opiekun Artur Szarnecki) i SP Wieliczki
(opiekun Karol Warsewicz) w kategorii
ch³opców oraz tylko jedna dru¿yna dziewczêca - SP3 Olecko (opiekun Dariusz
Dwilewski).
Wyniki: SP Wieliczki - SP 1 6:3 , SP3
- SP1 10:1, SP3 - SP Wieliczki 8:3.
Mecze sêdziowa³ Tomasz Karniej.
Zwyciêskie zespo³y awansowa³y do rozgrywek rejonowych.

Koszykówka
29.10.2008r. w Gimnazjum nr 2 w Olecku
rozegrano Mistrzostwa Powiatu w koszykówce szkó³ gimnazjalnych. Zg³osi³y siê tylko dwa gimnazja: Gimnazjum nr
1 i Gimnazjum nr 2, zarówno w kategorii
dziewcz¹t, jak i ch³opców. Dziewczêta z
Gim. 2 zdeklasowa³y Gim. 1. Wynik meczu (53:2) mówi sam za siebie.Ch³opcy z
Gim. 2 nie chcieli byæ gorsi od swoich
kole¿anek i równie¿ pokonali Gim. 1w
stosunku 44:16.Obie zwyciêskie dru¿yny awansowa³y do rozgrywek rejonowych.Opiekunami dru¿yn byli: w Gimnazjum nr 1  Marek Stankonowicz, a
w Gimnazjum nr 2  Maciej Mularczyk
i Tomasz Borowski. Mecze sêdziowali :
Marcin Putra i Maciej Mularczyk.

Dekoracja Justyny.

Mistrzostwa Powiatu w koszykówce szkó³ gimnazjalnych  dru¿yny przed
rozgrywkami.
Fot. Dariusz Karniej

Dekoracja Zuzy (po prawej).
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

Witam Pañstwa po tygodniu. Niby nic,
a ju¿ mamy listopad i zima zbli¿a siê wielkimi krokami w nasz¹ stronê. Co prawda
wg kalendarza bêdziemy mieli tylko kilka
dni zimy, ale zawsze co bêdzie. Nie piszê nic o niegu, bo tego od paru ³adnych lat mamy deficyt. ¯ebym tylko nie
napisa³ tego w z³y czas. Czemu? Równoczenie z brakiem niegu zim¹ mamy go
nadmiar jesieni¹ i jestemy z tego bardzo
niezadowoleni. Nie jestemy po prostu
przyzwyczajeni, by pory roku tak siê dziwnie zmienia³y miejscami. Cz³owiek nie mo¿e
siê tak szybko przyzwyczajaæ do nowych
warunków co kilkadziesi¹t lat. Przegl¹daj¹c karty historii z niedowierzaniem na przyk³ad czytamy, ¿e jeszcze kilkaset lat temu
podró¿ z Polski do Danii mo¿na by³o odbyæ po Ba³tyku na saniach. To by³y zimy.
Nawet zima stulecia, ta z roku 1979, która
rozwali³a nasz¹ dziesi¹t¹ potêgê gospodarcz¹ wiata (wg Edwarda Gierka i dzi
jego wielbicieli i fanów) przy tamtych zimach by³aby po prostu takim sobie wybrykiem klimatu czy te¿ przyrody.
Pozostawmy jednak kwestiê pogody,
zimy i niegu naturze, której i tak nikt nie
zrozumie. Co Pañstwo myl¹ o wprowadzeniu w Polsce EURO? Oczywicie chodzi
o walutê. Nie rozumiem nagonki jak¹ robi
siê na Prezydenta RP, który doæ nieufnie podchodzi do zmiany waluty. Zarzucanie mu, ¿e jest przeciwnikiem europejskich pieniêdzy jest dziwne, skoro on sam
twierdzi, ¿e i tak musi to nast¹piæ. Sam
uwa¿am, ¿e tak naprawdê obojêtne jest
w jakiej walucie zarabiamy, byleby ludzie
tylko zarabiali i mogli godnie za to ¿yæ.
Jak patrzê na twarze ludzi tak entuzjastycznie odnosz¹cych siê do zarabiania w euro
 to bardzo bym chcia³, by przy ich na-

zwiskach pojawi³y siê kwoty ich zarobków. Zarabiaj¹c kilka, na pewno nie z
zestawu 4-5 pocz¹tkowych liczb, lub kilkanacie tysiêcy z³otych, mog¹ sobie z
wy¿szoci¹ mówiæ i patrzeæ na tych co
do Euro maj¹ w¹tpliwoci. Opowiadanie,
¿e koszty i ceny wzrosn¹ tylko o kilka
procent jest zwyk³ym wstawianiem kitu.
Specjalici-ekonomici, których miesiêczne
zarobki wynosz¹ tyle co sporej czêci
ludzi roczne dochody, opowiadaj¹ bzdury.
Dlaczego ci ludzie nie powiedz¹ wprost,
¿e np. 5% wzrost cen, to rednia wzrostu ceny o 15% ¿ywnoci i 2% na towary luksusowe, 2% ceny samochodów, 1%
kosztów energii. Niech politycy wypowiadaj¹cy siê z takim entuzjazmem poczekaj¹ na efekty wprowadzenia euro na
S³owacji. Bêdzie to wystarczaj¹cy test
wprowadzenia euro w pañstwie by³ego
bloku wschodniego. Ja rozumiem, ¿e mo¿na
mieæ ¿al do Prezydenta, ¿e ma takie a nie
inne stanowisko. Zawsze zarzucano mu,
¿e nie jest Prezydentem dla wszystkich
Polaków. Niestety, ale wiêkszoæ ludzi
jak zwykle zapomina, ¿e demokracja to
nie tylko rz¹dy wiêkszoci, ale te¿ prawo do ¿ycia dla mniejszoci i sceptyków nie akceptuj¹cych woli wiêkszoci.
Nie musz¹ zgadzaæ siê z tym co mówi¹ i
robi¹ ci przedstawiciele mniejszoci. Nawet czêsto wydaje mi siê to g³upie, irytuj¹ce, prymitywne, ale mam pe³n¹ wiadomoæ, ¿e ci ludzie maj¹ prawo do swojego zdania i przekonañ. Zaistnia³a sytuacja polega na tym, by jako przekonaæ tych ludzi do tego, co i tak jest nieuniknione i kiedy nast¹pi. Inaczej wywo³ujemy w tej grupie okrelon¹ frustracjê
opart¹ o przekonanie o zagro¿eniu ich
istnienia. Mia³em okazjê zapoznaæ siê z
ludmi reprezentuj¹cymi taki punkt widzenia. Z mojego osobistego punktu

widzenia reprezentuj¹ oni odrealniony wiat
samoprzekonywania siê, ¿e ¿yj¹ w zagro¿eniu i otoczeni przez wrogów. Postêpowanie z nimi jest bardzo trudne. Wbrew
przedstawianej przez nich pokojowej filozofii i odwo³ywania siê do piêknych
wartoci, ich dzia³aniom towarzyszy agresja,
z³oæ, niechêæ i wrogoæ. I nie ma tu mowy
tylko o specyficznym radiu, ale te¿ o odmiennym biegunie pogl¹dów do tego medium, bo postêpowanie obu grup ludzi
jest identyczne.
Ale sprawê euro pozostawmy ekonomistom i politykom. Dzi Polska ¿yje wynikami wyborów. W ci¹gu paru dni odby³y siê i odbêd¹ wybory bardzo wa¿ne
w sercach Polaków: wybory Prezesa w
PZPN i wybory Prezydenta w USA. W
PZPN powtarzaj¹c s³owa Jana Pietrzaka:
G³osowali jak chcieli, a wybrali kogo trzeba.
Prezesem zosta³ Grzegorz Lato. Kiedy dobry
pi³karz, wrêcz legenda polskiego futbolu,
a dzi osoba, która jest bardziej kojarzona z tzw. betonem dzia³aczy sportowych.
Drugie wybory  w USA... System demokratyczny w USA jest tak skomplikowany, ¿e nawet wyniki sonda¿y mog¹ niewiele mieæ wspólnego z rzeczywistoci¹.
W skrócie mo¿na to opisaæ jako polowanie, w którym z wielkiej grupy chêtnych
wybiera siê, poprzez g³osowanie, myliwych maj¹cych zastrzeliæ zaj¹ca. Tak, ¿e
wynik mo¿e byæ jeszcze ró¿ny, choæ ja
dziwiê siê, ¿e Amerykanie tak ³atwo wybieraj¹ cz³owieka, który mia³ za mentora
cz³owieka, który o Stalinie i ZSRS twierdzi³, ¿e by³y to najlepsze rzeczy jakie przydarzy³y siê wiatu. No có¿, po dzi dzieñ
dla m³odzie¿y idolem jest morderca i dowódca  prekursor szwadronów mierci Che Guevara. Czasem jest ciê¿ko wiadomoci trafiæ pod strzechy i rozpalonych
g³ów.
PAC

Rys. Waldemar Rukæ
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