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Nowa
inwestycja

Wywiad z Burmistrzem
Wac³awem Olszewskim
Bogus³aw M. Borawski:  Panie
Burmistrzu, minê³a po³owa kadencji. Jak
ocenia Pan ten okres?
Wac³aw Olszewski:  Dwa lata kadencji minê³y dok³adnie 12 listopada.
Wtedy to odby³y siê ostatnie wybory
samorz¹dowe. Czas na podsumowanie.
Mylê, ¿e jest wiele pozytywów jeli chodzi
o pracê samorz¹du, ale i kilka pora¿ek.
BMB:  Mo¿e na pocz¹tek porozmawiajmy o pozytywach?
WO:  Jednym z najwiêkszych pozytywów tej kadencji jest wed³ug mnie
bardzo dobra wspó³praca z Rad¹ Miejsk¹. W tej chwili jest to bardzo zgrany

WARTO

zespó³, który gra do jednej bramki.
Wszystkim zale¿y na tym, by miasto i
gmina rozwija³y siê. Dzieje siê tak we
wszystkich dziedzinach. Nie ma szarpaniny i k³ótni. Jest za to merytoryczna
praca. Ceniê sobie to bardzo wysoko.
BMB:  Czyli wszyscy radni skupili siê na rozwi¹zywaniu problemów?
WO:  Tak. Tego brakowa³o w poprzedniej kadencji. Bardzo przeszkadza, kiedy na si³ê szuka siê problemów. Teraz wspó³praca z rad¹ to same
pozytywy.
Dalej czytaj na s. 6.

4 grudnia Wojewoda WarmiñskoMazurski og³osi³ listê rankingow¹ projektów, które zakwalifikowa³y siê do dofinansowania z programu rz¹dowego dotycz¹cego remontu dróg lokalnych (tzw.
program Schetyny). Olecko z³o¿y³o wniosek na remont, a w³aciwie budowê ulicy Kasprowicza. Wniosek opublikowano na 16. miejscu listy z ocen¹ 89 punktów. Oznacza to, ¿e gmina na tê inwestycje otrzyma dofinansowanie jednego miliona z³otych. Jest to 50% ca³kowitych kosztów budowy. Realizacja projektu zakoñczy siê do koñca 2009 roku.
Dokoñczenie na s. 2.

PRZECZYTAÆ

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

WYPRZEDA¯ KOMPAKTÓW

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

(V70204)

ATRKAKCYJNE NAGRODY
PRZY ZAKUPIE NARZÊDZI STANLEY

CENTRUM HANDLOWE
Aleje Lipowe 1b
tel.(087) 520 36 92

DZIA£ ZABAWEK:
KONKURS WI¥TECZNY
CIEKAWE NAGRODY
(Zrób zakupy na conajmniej 100z³)

ZAPRASZAMY

(V75001)

* Perspektywy rozwoju rêkodzie³a
na Ziemi Oleckiej  s. 5.
* Wywiad z Burmistrzem Wac³awem Olszewskim  s. 1, 6, 8, 13.
* Droga do niepodleg³oci  pamiêæ
o bohaterach  s. 7.
* Dyplom z marzeñ  rozmowa
z Zofi¹ Chmielewsk¹, za³o¿ycielk¹ Oleckiej Fundacji Rozwoju
Przedsiêbiorczoci  s. 11.
* Nie wiem jak cz³owiek to wszystko prze¿y³... (cz. 5.)  s. 12.
* Fina³ VII Powiatowego Konkursu
Wiedzy o HIV/AIDS  s. 16.
* Komentarze i refleksje  nie tylko polityczne  s. 18.

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
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KRONIKA
PO¯ARNICZA
 26 listopada o 12.09 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w Danielach po¿ar sadzy w
kominie budynku mieszkalnego.
 27 listopada o 14.35 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z jezdni w okolicach Cichej Wólki skutki wypadku drogowego.
 28 listopada o 15.39 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Rzenickiej po¿ar
mieci na placu budowy.
 28 listopada o 16.45 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y z jezdni w okolicach Rosochackich plamê oleju.
Informacji udzieli³
sekcyjny Piotr Gabru

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA
OLEJ
OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V65107)

od 730 do 1800

Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91
(V68704)

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

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

ZAPRASZAMY!
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Wizyta
u Marsza³ka
Sejmu RP

W ubieg³¹ rodê 3 grudnia Burmistrza
Wac³awa Olszewskiego i jego zastêpcê
Henryka Trznadla goci³ Marsza³ek Sejmu
RP Bronis³aw Komorowski.
Spotkanie by³o powiêcone g³ównie
przygotowaniom Olecka do obchodów
450-lecia za³o¿enia miasta. Burmistrzowie
przekazali wszelkie informacje dotycz¹ce przygotowañ.
Redakcja przypomina, ¿e Marsza³ek
Bronis³aw Komorowski obj¹³ obchody
jubileuszu osobistym patronatem.
Dokoñczenie ze s. 1.

Nowa
inwestycja
Dofinansowanie takie otrzyma³o 39.
gmin (województwo nasze podzielone jest
na 116 gmin).
Zakres robót, jakie zostan¹ wykonane, to: wylanie asfaltu na jezdni zaczynaj¹c od ulicy Batorego do Rzenickiej.
Oprócz tego zostanie wykonana ulica
odchodz¹ca od starej oczyszczalni do ulicy
Kociuszki. Na ca³ej d³ugoci ulic zostan¹ wykonane chodniki oraz ustawione
owietlenie. Powstanie 96. miejsc parkingowych. Zostanie wykonana równie¿ ca³a
infrastruktura ekologiczna, kanalizacja
ciekowa z odstojnikami.
(BMB)

ABC
ALKOHOLI

(V63808)

- jestemy ju¿
na Siejniku

Siejnik I
blok 8
Otwarte
ca³y tydzieñ!

DY¯URY APTEK
 9-12.12.2008r., ul. Sk³adowa 6
 13-21.12.2008r., pl. Wolnoci 7B
 22-26.12.2008r., ul. Zielona 37

PIJANI KIEROWCY

 29 listopada o 19.40 policjanci zatrzymali w Olecku VW Golfa. Kieruj¹cy
pojazdem trzydziestosiedmioletni Dariusz M. mia³ we krwi 2,26 promila alkoholu.
 29 listopada patrol policji zatrzyma³ na
ul. Go³dapskiej Opla Kadeta, którym
kierowa³ dziewiêtnastoletni Daniel J.
Kierowca mia³ 1,7 promila alkoholu we
krwi.
 30 listopada o 3.10 patrol policji zatrzyma³ do rutynowej kontroli jad¹ce
szos¹ wiêtajno Dayhatsu. Dwudziestoczteroletni Kamil D. mia³ 1,7 promila alkoholu we krwi.

17 grudnia

... (w rodê) o 15.30 zostanie oficjalnie
otwarte boisko Orlik. Urz¹d Miejski
wys³a³ zaproszenia na uroczystoæ 5
grudnia.

30 grudnia

... (we wtorek) o godzinie 13. rozpocznie
siê Sesja bud¿etowa Rady Miejskiej.

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:

 Nina Centkiewicz
 Teresa Fiedorowicz
 Alicja Jaszczanin
 Andrzej Kalisiak
 Jerzy Makal
 Jan ¯oberko
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul.
Kolejowa 32,
√ 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 £uka-

szewicz i Annê Ciszewsk¹ o odebranie wylosowanych upominków konkursowych.

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

!

Tygodnik Olecki nr 49 (569)

OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STA£E
* Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac
Wolnoci 24
* Malarstwo Vytautasa Kaunasa, Galeria Prawdziwej Sztuki im.
Andrzeja Legusa, Regionalny Orodek Kultury w Olecku
* Staroobrzêdowcy z Wojnowa - fotografie Ewy Koz³owskiej
 galeria JazzClubGaleria w Gi¿ycku

Wszystko co pokazano podczas jej trwania by³o godne
i warte zobaczenia. Niech ¿a³uje ten, kto spektakli nie widzia³.
Sztamê rozpocz¹³ wernisa¿ bardzo dobrej wystawy Vytautasa Kaunasa w Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa.
Pierwszego dnia widzowie obejrzeli dwa spektakle: Stolik
oraz Only You. Pierwszy z nich to bardzo dobre muzyczne
przedstawienie offowe. Grupa Karbido bardzo zgrabnie przeprowadzi³a nas przez historiê muzycznego popu. Prawie niezauwa¿alnie ³api¹c w¹tki, snuj¹c opowieci muzyczne, bawi¹c siê,
widzowie przeszli przez spektakl. Jednak jak na przedstawienie
teatralne, brakowa³o w nim gry aktorskiej.
Drugi ze spektakli  Onlu You to sentymentalna i groteskowa podró¿ przez ¿ycie dwojga ludzi. Spektakl nierówny miejscami,
niestaranny w wykonaniu, ale maj¹cy w sobie potencja³. Pomimo tego, ¿e nazwany teatrem pantomimy, wiele wspólnego
z ni¹ nie mia³. Raczej z osi¹gniêciami Teatru Grotowskiego lub
lubelskiego Prowizorium. Piêkne przes³anie pozwala jednak
zapomnieæ o niedoci¹gniêciach.
Wystêpuj¹cy w nocy Punkt Gis oraz nastêpnego dnia
Wniebowciêci wg widzów byli bardzo dobrzy.
W sobotê dwa spektakle  piewaj¹ca Pi³a i Go³a Baba.
Drugi ze spektakli ogl¹da³em na premierze i jeszcze dwa razy
przez te kilka lat od kiedy powsta³. Przypuszczam wiêc, ¿e doskona³a aktorka, jak¹ jest Joanna Szczepkowska, nie zawiod³a
publicznoci.
piewaj¹ca Pi³a  spektakl autorski Andrzeja Koz³owskiego  raczej przypomina³ koncert i tak nale¿y go traktowaæ.
Tak wiêc Sztama tym razem przerodzi³a siê w zasadzie
w pokaz spektakli muzycznych.
Mielimy równie¿ spektakl z najwy¿szej pó³ki wiatowej.
I to nie zaproszony i op³acony sowicie jak inne profesjonalne
spektakle. Tym wystêpem by³ pokaz spektaklu ogniowego Don
Kichot. Na wiecie jest kilkadziesi¹t teatralnych zespo³ów plenerowych. Do czo³ówki i pod wzglêdem umiejêtnoci i pod wzglêdem
aran¿acji nale¿¹ grupy Ituriel, Saurion i Trzy, które wyst¹pi³y w sobotê. By³ to pokaz najwy¿szej próby. I co tu du¿o mówiæ  najtañszy, bo chyba nic domu kultury nie kosztowa³. Tak
to zawsze jest, ¿e najmniej cenimy to, co mamy u siebie i nie
umiemy poj¹æ tego, ¿e wród nas mog¹ byæ artyci.
Szerzej o Sztamie i problemach zwi¹zanych z propagowaniem kultury w naszym miecie w nastêpnym numerze TO.
Bogus³aw M. Borawski
OG£OSZENIE - PRACA
* Zatrudniê mechanika-kierowcê (z kategori¹ C lub wy¿sz¹)
z dowiadczeniem, atrakcyjne zarobki, tel. 0-608-335-960.

(V65307)

SALON OWIETLENIA
ul. Grunwaldzka 15

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

(V23506)

XXIX Sztama 2008

9 grudnia (wtorek)
49. wydanie Tygodnika Oleckiego
11 grudnia (czwartek)
17.00  Czar Bo¿ego Narodzenia  koncert charytatywny,
Szko³a Podstawowa nr 1 (sala widowiskowa ROK)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej
12 grudnia (pi¹tek)
 Warsztaty dla nauczycieli Roztañczona szko³a  dziedzictwo kulturowe w regionie  ROK MG
12.00  Uroczystoæ podpisania Porozumienia Partnerskiego w programie Litwa-Polska, Urz¹d Miejski
17.00  Tajne przez poufne  film, ROK MG
19.00  To nie tak jak mylisz, Kotku  film, ROK MG
13 grudnia (sobota)
 Warsztaty dla nauczycieli Roztañczona szko³a  dziedzictwo kulturowe w regionie  ROK MG
17.00  Tajne przez poufne  film, ROK MG
19.00  To nie tak jak mylisz, Kotku  film, ROK MG
14 grudnia (niedziela)
 Warsztaty dla nauczycieli Roztañczona szko³a  dziedzictwo kulturowe w regionie  ROK MG
17.00  Tajne przez poufne  film, ROK MG
19.00  To nie tak jak mylisz, Kotku  film, ROK MG
16 grudnia (wtorek)
50. wydanie Tygodnika Oleckiego
17 grudnia (roda)
15.30  uroczyste otwarcie boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1
18 grudnia (czwartek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej

"
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Spowodowa³ kolizjê
i posiada³ narkotyki

Do zdarzenia dosz³o w pi¹tek kilka minut po godzinie 16.00
na drodze krajowej numer 65. Ze wstêpnych ustaleñ wynika,
¿e kieruj¹cy osobowym Renault Pawe³ J. podczas wyprzedzania uderzy³ w ciê¿arowe auto, które skrêca³o na posesjê.
W wyniku tego zdarzenia do szpitala trafi³o dwóch pasa¿erów Renaulta.

Lokalna Organizacja
Turystyczna

Powo³ano grupy robocze, zadaniem których jest uszczegó³owienie wniosków i zadañ jakie ustalono na forum LOT-u,
które mia³o miejsce 18 listopada. Podjêta równie¿ zostanie próba
napisania projektu zwi¹zanego z us³ugami oko³oturystycznymi.
W tym celu 27 listopada w siedzibie LOT-u spotka³a siê
kilkunastoosobowa grupa ludzi zwi¹zanych z instytucjami kultury
i z rêkodzie³em oraz propagowaniem zdrowia. W³anie tam
podjêto inicjatywê pisania wniosków.
LOT zaprasza równie¿ na swoj¹ stronê internetow¹. www.lot.olecko.pl
Internauci znajd¹ tam fotoreporta¿ z ostatniego forum, wyniki
badañ marki Warmii i Mazur, badañ dotycz¹cych kierunków i
tendencji rozwoju turystyki na naszym terenie oraz opinie osób
uczestnicz¹cych w forum.
Znajduje siê tam prezentacja Cezarego Zamany dotycz¹ca
Gwiazdy Mazurskiej (maratonu rowerowego), który prawdopodobnie w 2009 roku odbêdzie siê 12-14 czerwca na terenie
powiatu oleckiego.
(BMB)

Fot. Archiwum KPP w Olecku.
Policjanci, którzy przyjechali na miejsce zostali poinformowani przez wiadków zdarzenia, ¿e jeden z pasa¿erów wyrzuci³ co z pojazdu. Policjanci odnaleli pude³ko, w rodku
którego znajdowa³y siê foliowe woreczki z marihuan¹. Pawe³
J. zosta³ poddany badaniu na obecnoæ narkotyków w organizmie. Wynik by³ pozytywny. Okaza³o siê, ¿e Pawe³ J. prowadzi³ pojazd pod wp³ywem narkotyków. Mieszkaniec powiatu go³dapskiego trafi³ do policyjnego aresztu.
Teraz policjanci wyjaniaj¹ okolicznoci tego zdarzenia.
m³. asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

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



KUPON
RABATOWY

Z tym kuponem otrzymasz rabat
na meble, komplety skórzane.

RATY!

(V65907)

Komplety skórzane, komody, witryny, segmenty dêbowe,
du¿y wybór wyrobów z mosi¹dzu, lustra.

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

Super Taxi
Taxi Mixtel.
Taxi osobowa
Taxi Plus
Taxi Z

GRÜNLAND

- tel. (087) 520 20 00
- (087) 520 22 55
- tel. (087) 520 17 17
- tel. (087) 520 14 14
- tel. (087) 520 12 12
Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V64907)

MEBLE ZACHODNIE

(V63807)

(V67006)

#
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Perspektywy rozwoju rêkodzie³a
na Ziemi Oleckiej

I Forum Turystyki Ziemi Oleckiej, które mia³o miejsce 18
listopada 2008 r., to czas powiêcony na wys³uchanie prezentacji goci i dyskusjê o mo¿liwociach rozwoju turystyki na
Ziemi Oleckiej. Praca w czterech grupach roboczych zaowocowa³a spostrze¿eniami dotycz¹cymi promocji naszego regionu. Wszystkie wypracowane wnioski mo¿na przeczytaæ na
stronie www.lot.olecko.pl. Dzi prezentujemy wnioski grupy
roboczej  oferta oko³oturystyczna z moderatorem Ma³gorzat¹ Monkiewicz-Terepko.

Uczestnicy Forum bêd¹cy w tej grupie spotkali siê po raz
kolejny 27 listopada. Powo³ano zespó³ roboczy dla opracowania szczegó³owego planu dzia³ania na rok. Grupa ma wiele
interesuj¹cych pomys³ów na rozwój rêkodzie³a na Ziemi Oleckiej. Pad³a tak¿e propozycja, ¿e powszechnie rozumiane rêko-

dzie³o nale¿y rozszerzyæ w dzia³aniach LOT-u o wytwory artystów-malarzy, rzebiarzy, a tak¿e fotografików. Ich oferta jest
szczególn¹ form¹ rêkodzie³a.
Uczestnicy spotkania uznali za najwa¿niejsze znalezienie
tego, co mo¿e wyró¿niæ nas w regionie, czyli charakterystycznego gad¿etu promuj¹cego Ziemiê Oleck¹. Organizowanie
wielu cyklicznych imprez promuj¹cych rêkodzie³o, ustawienie
tablic informacyjnych o atrakcjach znajduj¹cych siê na ternie
powiatu oleckiego oraz tworzenie bazy informacyjnej o lokalnych produktach turystycznych. Wskazano brak listy wytwórców
ludowych dzia³aj¹cych w naszym regionie i ustalono, ¿e powo³any zespó³ sporz¹dzi tak¹ listê w najbli¿szym czasie Uznano, ¿e Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej winna
s³u¿yæ pomoc¹ organizacjom pozarz¹dowym i twórcom ludowym w pozyskiwaniu rodków finansowych.
www.lot.olecko.pl

OTWÓRZ OCZY I PATRZ!
Powiat Olecki otrzyma³ dotacjê w
wysokoci 256 752,10 z³ na realizacjê
projektu  OPEN YOUR EYES AND SEE
- Debating Film Club.
Projekt przygotowany zosta³ w lipcu 2008 roku przez Wydzia³ Edukacji
Starostwa Powiatowego w Olecku oraz
nauczycieli z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w Olecku
do Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
Poddzia³anie 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostêpie do edukacji oraz zmniejszanie ró¿nic w jakoci us³ug edukacyjnych.
Potrzeba napisania projektu by³a
konieczna, gdy¿ m³odzie¿ w powiecie ma
utrudniony dostêp do dóbr kultury i
nowoczesnej edukacji, a zw³aszcza mo¿liwoci kszta³cenia jêzykowego, co przek³ada³o siê na zdawalnoæ egzaminu maturalnego z jêzyka angielskiego.
Celem projektu jest rozwijanie umiejêtnoci jêzykowych m³odzie¿y z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w Olecku, gdzie realizowany jest
projekt. Chcemy w ciekawy sposób przygotowaæ naszych uczniów do odwa¿nego pos³ugiwania siê jêzykiem angielskim.
Projekt bêdzie realizowany w partner-

stwie z Regionalnym Orodkiem Kultury
Mazury Garbate w Olecku.
W ramach przewidywanych dzia³añ,
które obejm¹ 400 uczniów liceum, prowadzone bêd¹: zajêcia pozalekcyjne, klub
dyskusyjny, projekcje, a na zakoñczenie powstanie film w jêzyku angielskim
zrealizowany przez m³odzie¿. Ponadto
uczniowie zwiedz¹ szko³ê filmow¹ w £odzi,
pojad¹ na festiwal Toffifest do Torunia,
na warsztaty filmowe oraz do miasteczka filmowego Barrandov w Czechach.
Dziêki dodatkowym zajêciom bêdzie
mo¿liwe rozwijanie i pog³êbianie wiedzy
z zakresu jêzyka angielskiego, szeroko
pojmowanej kultury, technik multimedialnych ze szczególnym zaakcentowaniem
technik filmowych, a tak¿e zwiêkszenie
wra¿liwoci estetycznej uczniów. Naszym
celem jest równie¿ rozwijanie umiejêtnoci
wiadomego odbioru i oceny dzie³ ró¿nych gatunków filmowych, kszta³cenie
umiejêtnoci wartociowania, zaktywizowanie uczniów do rozwijania pasji oraz

nabycie umiejêtnoci samodzielnego rozwi¹zywania problemów.
Zajêcia pozalekcyjne bêd¹ rozwijaæ
nie tylko umiejêtnoci jêzykowe i artystyczne m³odzie¿y, ale tak¿e jej potrzebê obcowania z kultur¹, przygotuj¹ do
pe³nienia w przysz³oci wa¿nych ról
spo³ecznych, wykszta³c¹ umiejêtnoæ
wspó³dzia³ania w zespole, zwiêksz¹ poczucie w³asnej wartoci. Zak³adamy równie¿, ¿e bêd¹ stymulowaæ kreatywnoæ
oraz kszta³towaæ umiejêtnoæ zagospodarowania wolnego czasu.
Nowatorskoæ projektu polega na
udowodnieniu m³odzie¿y, ¿e nie jest wa¿ne
pochodzenie i sfera materialna, ale ambicje i cele, do których zawsze trzeba
d¹¿yæ.
Szczegó³owych informacji udziela kierownik projektu w biurze przy ulicy
Kociuszki 29 w LO im. Jana Kochanowskiego w Olecku.
Projekt OPEN YOUR EYES AND
SEE - DEBATING FILM CLUB wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Poddzia³ania 9.1.2 programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
M.P. Bartnicki
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Wywiad z Burmistrzem
Wac³awem Olszewskim

Drugim pozytywnym zjawiskiem jest
dobra wspó³praca z samorz¹dami ociennymi: Kowalami Oleckimi, Wieliczkami i
wiêtajnem. S¹ ró¿ne sprawy i ró¿ne
problemy, które musimy rozwi¹zywaæ
razem. Wspó³pracujemy na dobrym poziomie.
Najwa¿niejsza jednak dla gminy jest
wspó³praca ze Starostwem. Jest ona na
dobrym poziomie. Ka¿dy z samorz¹dów
ma swoje zadania i powinien je wykonywaæ samodzielnie. W ka¿dym b¹d razie
to co do tej pory zrobilimy wspólnie z
powiatem, trzeba zaliczyæ do dobrych
poci¹gniêæ. Pomimo tego, ¿e sytuacja
powiatów w Polsce, jeli chodzi o finanse, nie jest najlepsza. Ustawy, które to
reguluj¹ s¹, oglêdnie mówi¹c, wypaczone. Wed³ug minie nie jest to prawdziwy
samorz¹d, bo jego dochody w³asne to
znikomy procent. Uwa¿am, ¿e prace parlamentu powinny iæ w kierunku takim,
aby stworzyæ powiaty samorz¹dowe, które
mia³yby wp³yw na w³asn¹ gospodarkê
finansow¹ poprzez dochody w³asne. W
tej chwili jest to sytuacja dziwna.
Uwa¿am, ¿e nasza wspó³praca z powiatem jest na dobrym poziomie. Rozwi¹zujemy problemy wspólnie. Zosta³
niejako rozwi¹zany problem s³u¿by zdrowia
jeli chodzi o szpital olecki. Wszystkie
samorz¹dy podesz³y bardzo powa¿nie do
problemu. Mylê, ¿e by³o warto. Dzisiaj
nasz szpital jest jednym z lepszych w
regionie. A to, ¿e zosta³ dofinansowany
przez samorz¹dy, jest odbierane bardzo
pozytywnie. Równie¿ dofinansowalimy
dzia³alnoæ Zak³adu Opieki D³ugoterminowej w Jakach. Powsta³a tam bardzo
potrzebna placówka  Dom Pomocy
Spo³ecznej. Podczas otwarcia placówki
wszyscy byli zachwyceni tym, ¿e za niedu¿e pieni¹dze posta³a piêkna rzecz.
BMB:  Miasto wspó³pracuje z powiatem równie¿ w dziedzinie drogownictwa.
WO:  Tak. Dofinansowalimy powiat w budowie dróg. Przez ostatnie dwa
lata robilimy to systematycznie, bo powiat
samodzielnie nie by³by w stanie tego
dokonaæ.
BMB:  Czy wspó³praca ze Starostwem bêdzie kontynuowana?
WO:  Uwa¿am, ¿e wspólne dzia³ania musz¹ byæ kontynuowane. Czekaj¹
nas wielkie zadania i wielkie próby. Bêdziemy starali siê pozyskiwaæ rodki unijne.
Uwa¿am, ¿e trzeba bêdzie bardzo mocno
wspomóc powiat przede wszystkim jeli
chodzi o budowê dróg. Powiat bêdzie
móg³ zrobiæ du¿o wiêcej przy pomocy

C.d. ze s. 1.

pieniêdzy gminnych ale te¿ staraj¹c siê
o fundusze unijne. Musimy wiêc zewrzeæ
szeregi i zrealizowaæ zamierzenia w drogownictwie nawet kosztem zad³u¿enia.
Dlatego te¿ bêdê przekonywa³ Radê
Miejsk¹, by za³o¿enia finansowe w projekcie bud¿etu dotycz¹ce budowy dróg
zosta³y przez radnych zaakceptowane.
Tak wiêc wspó³pracê z Rad¹ Miejsk¹, jak i powiatem, bardzo sobie ceniê,
a jest to realizacja programu wyborczego Ma³ej Ojczyzny Olecko.
BMB:  W jaki sposób gmina przygotowa³a siê do pozyskiwania rodków unijnych?
WO:  Przez te dwa lata przygotowywalimy siê do absorpcji rodków
unijnych. Z prostego powodu s¹ to tylko przygotowania. Praktycznie programy unijne jeszcze nie ruszy³y. Mówiê tutaj
o Regionalnym Programie Operacyjnym,
Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Programie Infrastruktura i rodowisko.
Zjawisko to jest niezale¿ne od samorz¹dów. Tutaj decyduje rz¹d i parlament.
Uwa¿am, ¿e jest to pora¿ka nas wszystkich. Weszlimy do Unii Europejskiej 1
maja 2004 roku. Do tej pory nasze rz¹dy
i wszystkie opcje, które s¹ w parlamencie, nie zd¹¿y³y na czas zmieniæ polskiego prawa i dostosowaæ go do prawa
unijnego. Dlatego tak siê to wszystko
limaczy.
BMB:  Dwa lata mamy wiêc z g³owy?
WO:  Tak! I nie jest to wina samorz¹du. Mija ju¿ drugi rok kadencji, a jeszcze
programy unijne nie ruszy³y. B¹dmy
jednak dobrej myli i miejmy nadziejê,
¿e rusz¹ one w 2009 roku. Jednak, gdy
mam oceniæ miniony okres, to uwa¿am,
¿e wykorzystalimy go bardzo dobrze.
Mamy przygotowane projekty techniczne
do poszczególnych zadañ inwestycyjnych.
Mielimy doæ du¿e trudnoci, bo nasz
rynek projektantów jest bardzo ubogi.
BMB:  Czy gmina zad³u¿y³a siê w
tym okresie?
WO:  Jest odwrotnie. W ci¹gu tych
dwóch lat nasze zad³u¿enie wobec banków mocno spad³o. Na pocz¹tku kadencji zad³u¿enie wynosi³o 11 120 373 z³, co
stanowi³o 25,5% wykonanych dochodów.
Na koniec 2008 roku spada do poziomu
6 milionów, co stanowi 10,5% dochodów. Pomimo tego, ¿e nie zaci¹galimy
¿adnych nowych po¿yczek, wykonalimy
sporo inwestycji. By³y to co prawda inwestycje, mo¿na by tak powiedzieæ, drobniejsze, ale pilnie wymaga³y wykonania.
BMB:  Takie inwestycje to kon-

kretne sumy.
WO:  W ci¹gu dwóch lat nasze inwestycje zamknê³y siê kwot¹ 14 milionów z³otych. By³y to przede wszystkim
remonty naszych rodków trwa³ych.
Uwa¿am, ¿e jest to du¿y sukces, zw³aszcza, ¿e w tym okresie nie funkcjonowa³y ¿adne programy unijne. Pieni¹dze uda³o
nam siê pozyskaæ przede wszystkim z
bud¿etu pañstwa.
BMB:  Panie Burmistrzu, jakie konkretne inwestycje zosta³y podjête?
WO:  S¹ to wszystko dziedziny, które
zosta³y zapisane w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy. Przede wszystkim koñczymy ju¿ remonty i inwestycje w owiacie. Rozwój owiaty jest jednym z najwa¿niejszych punktów strategicznych
rozwoju. Ostatnio wydalimy na ten cel
bardzo du¿o pieniêdzy. Nie by³oby to
mo¿liwe, gdyby nie pomoc Ministerstwa
Edukacji Narodowej. By³y to fundusze
z rezerwy bud¿etowej, tzw. 0,6%. Przypomnê, ¿e inwestycje objê³y Szko³ê Podstawow¹ nr 1. W ci¹gu dwóch lat by³ to
1 milion 150 tysiêcy z³otych. 453 tysi¹ce to rezerwa subwencji owiatowej, o
której wspomnia³em. Budynek szko³y zosta³
w ca³oci ogrodzony. Przy szkole bêdzie
wykonany plac manewrowy. Tam równie¿ umiejscowiona zosta³a du¿a inwestycja Orlik 2012. Wartoæ jej to 1,5
miliona z³otych. Jest to bardzo du¿y
kompleks owiatowo-sportowy.
Równie¿ w tym roku zosta³ ukoñczony
remont Gimnazjum nr 2. Ta inwestycja
to 1,5 miliona z³otych. Tutaj prawie milion to rezerwa owiatowa ministerstwa.
Wyremontowalimy szko³ê Podstawow¹
w G¹skach. Wydalimy prawie 100 tysiêcy z³otych. Po³owa tej kwoty to rezerwa z subwencji owiatowej.
By³y równie¿ drobniejsze remonty w
naszych szko³ach: na Siejniku czy w Gimnazjum w Kijewie. Mylê, ¿e w tej chwili
nasze placówki owiatowe s¹ wizytówk¹ naszej gminy, a w naszym województwie
zaliczaj¹ siê do grupy naj³adniejszych oraz
najlepiej sprzêtowo wyposa¿onych
BMB:  Mamy te¿ osi¹gniêcia w rozwijaniu infrastruktury sportowej.
WO:  Jest to druga dziedzina, na
której rozwój nasza gmina postawi³a. Ci¹gle
inwestujemy w rozwój bazy sportowej.
W przeci¹gu ostatnich dwóch lat wykonalimy projekty techniczne przebudowy stadionów. Ju¿ trochê zainwestowalimy. W chwili obecnej zakwalifikowalimy siê do programu Litwa-Polska. 12
grudnia bêdedzie podpisana umowa na
dofinansowanie przebudowy tych stadionów. Jest to kwota 1 milion 423 tysi¹ce euro. Bêdzie to w sumie 5 milionów z³otych dofinansowania.
C.d. na s. 8.
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Spotkanie w Oleckim Stowarzyszeniu
Aktywnych Zamek.

Droga do niepodleg³oci
 pamiêæ o bohaterach

27 listopada 2008r. w siedzibie Oleckiego Stowarzyszenia Aktywnych Zamek odby³o siê spotkanie uwietniaj¹ce 90-t¹ rocznicê odzyskania niepodleg³oci. Uroczystoci przywieca³y s³owa marsza³ka Pi³sudskiego Polacy chc¹
niepodleg³oci, lecz pragnêliby, aby ta
niepodleg³oæ kosztowa³a dwa grosze
i dwie krople krwi  a niepodleg³oæ
jest dobrem nie tylko cennym, ale i
bardzo kosztownym.
Gociem honorowym spotkania by³
pan Tadeusz Gryczan, który w bardzo
interesuj¹cy sposób opowiada³ m³odzie¿y
ZST, cz³onkom Stowarzyszenia i przyby³ym gociom o swych prze¿yciach obo-

zowych i trudnych czasach powojennych.
Szczególne wra¿enie na s³uchaczach robi³y opowieci o ponadludzkiej walce o
przetrwanie w czasie wojny.
Dalsz¹ czêæ uroczystoci uwietni³
wyk³ad doktora historii i nauk humanistycznych Marka Góryñskiego na temat  Polskie farmacje wojskowe w czasie
I wojny wiatowej.

Przybyli gocie mieli mo¿liwoæ obejrzenia wystawy o tematyce niepodleg³ociowej.
Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych
Zamek serdecznie dziêkuje P. Zdzis³awowi Bereniewiczowi za u¿yczenie
swoich zbiorów.
Wystawa w siedzibie OSA Zamek

Targi Organizacji Pozar z¹dowych
Szanowni Pañstwo
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej serdecznie zaprasza do udzia³u w Targach Organizacji Pozarz¹dowych. Tegoroczne spotkanie to
niepowtarzalna okazja, podczas której macie Pañstwo szansê spotkaæ siê i poznaæ profile swojej dzia³alnoci oraz zastanowiæ siê nad
celami wspó³pracy partnerskiej.
Targi odbêd¹ siê w Orodku Wypoczynkowym Skarpa
Ul. Sembrzyckiego 20, 19-400 Olecko

jest udostêpniana zwiedzaj¹cym (osobom prywatnym i grupom), po wczeniejszym zg³oszeniu w sekretariacie Zespo³u Szkó³ Technicznych (tel. 087520 22
53). Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Wiceprezes OSA Zamek
Ma³gorzata Koz³owska
12-13

GRUDNIA

2008 R.

Bli¿sze informacje na temat mo¿liwoci udzia³u w
Targach mo¿na uzyskaæ w biurze Fundacji Rozwoju Ziemi
Oleckiej w Olecku, ul. Plac Wolnoci 2.
Organizator: Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej
Serdecznie zapraszamy!!!

Projekt wspó³finansowany jest
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej
z dotacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
oraz finansowym wsparciu Województwa Warmiñsko - Mazurskiego
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Wywiad z Burmistrzem
Wac³awem Olszewskim
Ca³oæ inwestycji wyniesie ponad 7
milionów z³otych. Uwa¿am to za olbrzymi sukces ca³ego samorz¹du i mylê, ¿e
jest to dopiero pocz¹tek wielkich inwestycji zwi¹zanych ze sportem w naszym
miecie.
BMB:  A co bêdzie z hal¹ sportow¹?
WO:  Przygotowalimy projekt techniczny hali widowiskowo-sportowej z
p³ywalni¹. Bêdzie to przepiêkny obiekt.
27 listopada z³o¿ylimy wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego na
dofinansowanie budowy tego obiektu.
Koszt inwestycji to oko³o 46 milionów
z³otych. Jest to dla nas olbrzymi wysi³ek finansowy. Planujemy, je¿eli wniosek siê zakwalifikuje, ¿e w 2012 roku inwestycji.a ta zostanie ukoñczona. Mylê, ¿e wtedy Olecko bêdzie mia³o bazê
sportow¹ nie gorsz¹ od du¿ych krajowych orodków, w których przygotowuj¹
siê sportowcy do najwa¿niejszych zawodów, takich jak: mistrzostwa Europy,
wiata czy Olimpiady. Jest to nasza szansa
na rozwój miasta.
BMB:  Jakie inwestycje miasto zrealizowa³o w dziedzinie drogownictwa.
WO:  Inwestycje drogowe s¹ trzeci¹ z najwa¿niejszych dziedzin, jakie gmina
pragnie rozwijaæ. Przygotowalimy projekty techniczne na wszystkie wa¿niejsze drogi, które mamy w miecie i na
drogi gminne na terenach wiejskich. Teraz
czekamy na mo¿liwoæ z³o¿enia wniosków
na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wnioski bêdziemy mogli sk³adaæ od 15 grudnia.
W miêdzyczasie uda³o nam siê jednak wykonaæ kilka drobniejszych inwestycji. Wykonalimy drogê dojazdow¹
na zapleczu alei Lipowych, w ca³oci ulicê
Sportow¹, cie¿kê pieszo-rowerow¹ od
tzw. Z³otówki po nasypie dawnej kolei w¹skotorowej do ulicy Gdañskiej. Trwaj¹ prace nad ulic¹ ródmiecie 1, która
³¹czy ulicê Jeziorn¹ z Letni¹. Jestemy
po przetargu na ulicê Zamostow¹. Inwestycja rozpocznie siê jeszcze w tym
roku, a zakoñczy siê w maju 2009.
Wykonalimy równie¿ szereg nowych
chodników na osiedlach mieszkaniowych,
przy blokach mieszkalnych. Na przyk³ad
zaplecze ulicy Go³dapskiej i Parkowej,
Kasprowicza. Czêciowo zosta³a zagospodarowana stara targowica miejska,
gdzie te¿ bêdzie teren zielony.
Na same tereny zielone wydalimy
sporo pieniêdzy. Oblicze miasta przez to

C. d. ze s. 6.

siê zmienia i jest ono coraz piêkniejsze.
Chcemy równie¿ dofinansowaæ na
spor¹ kwotê budowê dróg i ulic powiatowych w naszym miecie. Przeka¿emy
te pieni¹dze, gdy tylko powiat otrzyma
dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego. Gdyby to uda³o siê zrobiæ, ulice naszego miasta bêd¹ bardzo
³adne.
BMB:  W jaki sposób rozwija siê
czy bêdzie rozwijaæ wie?
WO:  Jeli chodzi o tereny wiejskie, to jestemy przygotowani ca³kowicie.
Do wodoci¹gowania pozosta³o kilka wsi.
Projekty techniczne mamy wykonane.
Czekamy na og³oszenie naboru wniosków
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mam nadziejê, ¿e wszystko ruszy
na pocz¹tku 2009 roku. W pierwszej kolejnoci chcemy z tymi inwestycjami ruszyæ w pó³nocnej czêci gminy. W tym
roku wykonalimy wodoci¹g w Dobkach.
W miarê mo¿liwoci wykonujemy remonty
dróg wiejskich oraz wspieramy remonty i budowê dróg powiatowych na terenach wiejskich.
BMB:  Gmina wiele pieniêdzy zainwestowa³a w rozwi¹zanie problemu
mieszkaniowego w miecie.
WO:  Du¿y nacisk k³adziemy na
gospodarkê mieszkaniow¹. Do gminy
nale¿y wykonywanie remontów elewacji, jak i ca³ych budynków. Dogadujemy siê ze wspólnotami. Uwa¿am, ¿e w
tej dziedzinie du¿o zosta³o zrobione.
Jeli za chodzi o budowê budynków to przypomnê, ¿e w 2007 roku oddalimy jeden budynek tzw. czterdziestoomiorodzinny przy ul. Kociuszki. Jest
to ju¿ drugi blok mieszkalny. Dziêki temu
mamy mieszkania, a kawa³ek miasta zosta³ ³adnie zagospodarowany.
W chwili obecnej mamy wykonane
projekty techniczne budowy trzech nastêpnych budynków czterdziestoomiorodzinnych TBS-u. Z³o¿ylimy wniosek
do banku o dofinansowanie i czekamy
na decyzjê. Mam nadziejê, ¿e budowa
rozpocznie siê na pocz¹tku przysz³ego
roku. Bloki bêd¹ zbudowane na zapleczu alei Zwyciêstwa. Mylê, ¿e jeli oddamy nastêpne 144 mieszkania, to w
znacznej mierze zaspokoimy potrzeby
mieszkañców.
Równie¿ uda³o siê odbudowaæ budynek w Zatykach. Tam powsta³o 11
mieszkañ socjalnych i wietlica wiejska.
Na inwestycjê tê otrzymalimy czêciowe dofinansowanie.

BMB:  Czy dobrze sta³o siê, ¿e sprywatyzowano przychodniê zdrowia?
WO:  Od szeregu lat podstawow¹
opiekê zdrowotn¹ prowadz¹ spó³ki zrzeszaj¹ce lekarzy. Uwa¿am, ¿e dobrze siê
sta³o, ¿e lekarze zostali uw³aszczeni, czyli
kupili swoje gabinety. Teraz oni odpowiadaj¹ za mienie, które jest ich w³asnoci¹. Na pewno przechodz¹ teraz jakie
k³opoty finansowe, bo musz¹ dostosowaæ obiekty do wymogów, ale ka¿dy pracuje na swoim. Uwa¿am, ¿e tak powinno
byæ. Obiekt jest wtedy lepiej zarz¹dzany i lepiej wykorzystany. W ostatecznym rozrachunku takie gospodarowanie
wychodzi du¿o taniej.
BMB:  Wyremontowano równie¿
budynek Urzêdu Miejskiego.
WO:  To inwestycja z ostatnich
dwóch lat. Nie wstydzê siê stwierdziæ,
¿e w remont tego budynku w³o¿ylimy
spore pieni¹dze. Uwa¿am bowiem, ¿e
Ratusz w ka¿dym miecie jest wizytówk¹ i powinien wygl¹daæ przyzwoicie.
Powinien przyci¹gaæ ludzi i przyjmowaæ
ich w godnych warunkach. Mylê, ¿e
mieszkañcy równie¿ s¹ dumni z obecnego wygl¹du budynku.
Przypomnê, ¿e porz¹dkujemy równoczenie centrum miasta. Trwa remont
starego ratusza w parku. Planujemy zakoñczyæ remont w czerwcu przysz³ego
roku. Chcemy równie¿ w przysz³ym roku
rozpocz¹æ remont placu w parku miejskim. Mylê, ¿e nasz park w centrum miasta
jest naprawdê piêkny. Jest jednym z piêkniejszych w kraju. Liczê, ¿e wszystkie te
prace ukoñczymy przed jubileuszem miasta.
BMB:  Ostatnio ukoñczono remonty ulic takich jak Sembrzyckiego czy
Kopernika. Wi¹za³o siê to z inwestycjami maj¹cymi zabezpieczyæ miasto przed
zalewaniem ulic, jak i nasz¹ rzekê przed
zanieczyszczeniami.
WO:  Ostatnio zainwestowalimy
znacznie w gospodarkê wodno-ciekow¹. Praktycznie w ca³ym miecie mamy
ju¿ wykonan¹ kanalizacjê deszczow¹. Na
koñcu odbioru tej wody s¹ separatory,
które oczyszczaj¹ wody opadowe z odpadów ropopochodnych. Jestemy jednym z nielicznych miast, które ma tê
sprawê rozwi¹zan¹ kompleksowo.
W tym roku skoñczylimy najwa¿niejsz¹ czêæ kanalizacji deszczowej na
ulicach Sembrzyckiego, Armii Krajowej
i Kopernika.
Jeli chodzi o gospodarkê odpadami
sta³ymi te¿ mamy w zasadzie tê sprawê
rozwi¹zan¹. Nasze wysypisko  tak jak
w tej chwili funkcjonuje  mo¿e jeszcze
dzia³aæ przez trzy, cztery lata, poniewa¿
jego pojemnoæ jest ograniczona. Jest
doskonale zabezpieczone i spe³nia wymogi.
C.d. na s. 13.
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Bezp³atne szkolenia!
Szanowni Pañstwo!

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej otrzyma³a dofinansowanie z Wojewódzkiego
Urzêdu Pracy w Olsztynie na realizacjê projektu Nowy zawód  nowa praca. Bêdzie on
wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki  Dzia³anie 8.1. Rozwój pracowników
i przedsiêbiorstw w regionie, Poddzia³anie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
Celem projektu jest wsparcie 40 rolników i domowników zamierzaj¹cych podj¹æ
zatrudnienie w sferze pozarolniczej w powiecie oleckim. Idea, która nam towarzyszy³a przy
projektowaniu dzia³añ, oparta zosta³a na przekonaniu, i¿ realizacja projektu pozwoli rolnikom dostosowaæ kwalifikacje do potrzeb regionalnej gospodarki, a tak¿e umo¿liwi dostarczenie wiedzy i umiejêtnoci w zakresie wyboru nowego zawodu.
Proponujemy atrakcyjne szkolenia w zawodach, które s¹ deficytowe na rynku pracy
i daj¹ realne szanse na znalezienie zatrudnienia.
W ramach projektu oferowane s¹ nastêpuj¹ce szkolenia:
- Operator koparko³adowarki kl. III  15 osób,
- Prawo jazdy kat. C, C+E oraz Kurs dokszta³caj¹cy na przewóz rzeczy  10 osób,
- Stolarz oraz Kierowca wózków jezdniowych z napêdem silnikowym  15 osób.
Dodatkowo przewidujemy doradztwo zawodowe.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty prosimy o dostarczenie do biura projektu Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej przy ul. Plac Wolnoci 2 wype³nionego formularza
 zg³oszenia, który dostêpny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej projektu www.nowyzawod.efs.olecko.pl
Na podstawie tych zg³oszeñ wy³onimy 40 osób, które zostan¹ skierowane na szkolenia. Jednoczenie zostan¹ utworzone
listy rezerwowe na wypadek rezygnacji uczestników. Koszty
udzia³u w szkoleniu, koszty dojazdu, cateringu ponosi Fundacja
Rozwoju Ziemi Oleckiej.

Projekt Nowy zawód  nowa praca
wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(27a)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

Jezioro Terhiyn Tsagaan nur - Karakorum, Mongolia,
25.07.2007r. Antyczna stolica mongolskiego imperium
Dzisiaj musielimy wstaæ bardzo wczenie, bo o 6. rano.
Mielimy do przejechania 300 km. Droga okropna i upa³. Po
godz. 16. bylimy w Karakorum (Harhorin).

Karakorum. Kompleks wi¹tynny.
Karakorum to stolica mongolskiego imperium w XIII wieku.
Dzi typowe stepowe miasto, z jedn¹ asfaltow¹ drog¹. W 1220
roku Czyngis-chan za³o¿y³ tutaj bazê wojenn¹, a w 1234 r. za
czasów wielkiego chana Ugedeja, sta³o siê stolic¹. Karakorum
zbudowano w pó³nocnej Mongolii nad Orchowem, w uwiêconym tradycjami rejonie g³ównych siedzib w³adców imperiów
koczowniczych od czasów huñskich. Do zas³ug Ugedeja nale¿y rozbudowa tego orodka do rozmiarów rozleg³ego miasta,
aczkolwiek niezbyt gêsto ani te¿ niezbyt wspaniale zabudowanego miasta. Poza czêci¹ pa³acow¹ miasto posiada³o dzielnicê
kupieck¹, gdzie przewa¿ali muzu³manie i rzemielnicz¹, któr¹
zamieszkiwali g³ównie Chiñczycy. W Karakorum mo¿na by³o
spotkaæ mistrzów rzemielniczych uprowadzonych z krajów Azji
Zachodniej, Bliskiego Wschodu, a nawet Europy.
W 1264 roku chan Kubilaj przeniós³ stolicê do Chanba³yku
(Pekin). Obecnie ruiny Karakorum po³o¿one s¹ na terytorium
Mongolii.
Dzisiaj mia³em okazjê podziwiaæ antyczn¹ stolicê mongolskiego imperium wybudowan¹ przez Czyngis chana. A np. w
XIII wieku uczyni³ to Polak, tylko ¿e wtedy by³o co ogl¹daæ W 1246 r. wroc³awski franciszkanin, z pochodzenia Wielkopolanin Benedykt Polak jako pose³ papie¿a przybywa do Karakorum. Pierwszy rodak w tym kraju. 24 VIII obserwuje koronacjê chana Kujuka. 11 XI przyjêty na audiencji w Karakorum.
wi¹tynia Erdenie Zuu  pierwszy monastyr buddyjski, centrum
¿ó³tego lamaizmu, wybudowany w 1586 roku przez Awtaj Sajn
chana nie zrobi³a na mnie szczególnego wra¿enia. Ca³e Karako-

Stupy.

M³ynki modlitewne.
rum, jak na najwa¿niejszy zabytek kraju, prezentuje siê nadzwyczaj skromnie. Zreszt¹ nie ma czego wymagaæ od Mongo³ów. Oni ¿yj¹ po to, by przetrwaæ. To koczowniczy naród i o
zabytki za bardzo nie dba.
Wewn¹trz ka¿dej wi¹tyni znajduj¹ siê kolorowe malowid³a buddyjskie, przedstawiaj¹ce najwa¿niejsze postacie tej religii. S¹ te¿ m³ynki modlitewne, na których wypisana jest treæ

Kamienny ¿ó³w przez 700 lat strzeg³ bram miasta.
mantry (formu³a, werset lub sylaba, która jest elementem praktyki duchowej; jej powtarzanie ma pomóc w opanowaniu umys³u, zaktywizowaniu okrelonej energii, uspokojeniu, oczyszczeniu go ze splamieñ). Wystarczy nimi pokrêciæ i modlitwa
jest ju¿ odmówiona. Wszyscy krêcili, ja te¿. Mantra jest jedn¹
z metod praktyki, prowadz¹c¹ do wyzwolenia i owiecenia.
Wielokrotne obrócenie m³ynka uwa¿ane jest za równowa¿ne
wypowiadaniu mantry na g³os. Równie czêsto treæ mantry
wypisuje siê na chor¹giewkach modlitewnych i ska³ach. Buddyci s¹ zdania, ¿e wibracja mantry s³yszana przez inne istoty
lub niesiona przez wiatr mo¿e przynieæ wiele po¿ytku innym.
Zabytkowy kompleks otoczony jest 108. stupami oddalonymi od siebie co 15 metrów. Po dawnym Karakorum zosta³y
tylko dwa kamienne ¿ó³wie strzeg¹ce bram nieistniej¹cego ju¿
miasta. S¹ one w takiej odleg³oci, ¿e pomiêdzy nimi zmieci³aby siê redniej wielkoci polska wioska, a jednak w³anie st¹d
rz¹dzono imperium ogarniaj¹cym wiêkszoæ znanego ówczenie wiata. Po jego upadku Karakorum sta³a siê g³ównie orodkiem
kultu religijnego, który zosta³ niemal doszczêtnie zniszczony
podczas rewolucji. Dzisiaj widzia³em modl¹cych siê Mongo³ów.

C.d.n.
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Rozmowa z Zofi¹ Chmielewsk¹, za³o¿ycielk¹ Oleckiej
Fundacji Rozwoju Przedsiêbiorczoci. Fundacja, realizuj¹c swoje cele statutowe, buduje fundusz stypendialny
w ramach programu Dyplom z marzeñ i nie tylko

Dyplom z marzeñ

- Czym siê zajmujesz, Zosiu?
- Od 18 lat jestem przedsiêbiorc¹ i mam poczucie to¿samoci
bycia przedsiêbiorc¹, natomiast to, ¿e od 5 lat wspó³pracujê
z pierwsz¹ organizacja pozarz¹dow¹ w Polsce  Fundacj¹ Wspomagania Wsi w Warszawie  spowodowa³o moje zainteresowanie dzia³alnoci¹ organizacji pozarz¹dowych. Dowiadczenie wspó³pracy pomog³o mi za³o¿yæ w³asn¹ fundacjê, Oleck¹ Fundacjê
Rozwoju Przedsiêbiorczoci.
- Czemu s³u¿y ta fundacja?
- Myl¹ fundacji jest dzia³anie w dwóch kierunkach. Ja j¹
widzê tak, ¿e ona stoi na dwóch nogach  jedna noga to jest
wspieranie przedsiêbiorczoci, a druga to dzia³anie w kierunku
odnowy wsi.
- Sk¹d jeste, sk¹d pochodzisz, sk¹d siê tu wziê³a?
Urodzi³am siê tutaj, 7 kilometrów od Olecka, na wsi, mieszkam tutaj, w miejscowoci po³o¿onej 9 kilometrów od Olecka,
czyli jestem star¹ Mazurk¹.
- A jak to siê sta³o, ¿e stara Mazurka zosta³a przedsiêbiorc¹? Jak by³a Twoja droga ¿yciowa?
- Po ukoñczeniu studiów na Akademii Rolniczo-Technicznej
w Olsztynie  taka by³a nazwa obecnego Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego  na Wydziale Zootechnicznym podjê³am pracê w Wojewódzkim Orodku Postêpu Rolniczego w Olecku,
a po 6 latach za³o¿y³am w³asn¹ firmê.
- Wszystko sama, wszystko w³asnymi rêkami?
- Dzia³alnoæ gospodarcza  restauracja Czar Pó³nocy w Olecku
 zosta³a za³o¿ona za po¿yczone pieni¹dze. Zrobi³ymy to razem
z kole¿ank¹ z pracy. By³a to dzia³alnoæ gastronomiczna, która
trwa³a 10 lat.
- Przez 10 lat utrzyma³ycie siê na rynku?
- By³am w spó³ce przez 5 lat, potem tê restauracjê przez nastêpne 5 lat prowadzi³am sama. Rzeczywicie, by³o to ogromne
przedsiêwziêcie, wielka restauracja na 120 osób, dzia³aj¹ca ca³odobowo.
- Tak wiêc zosta³a przedsiêbiorc¹, jako przedsiêbiorca za³o¿y³a fundacjê i jednym z celów tej fundacji jest wspieranie
m³odych ludzi poprzez fundusz stypendialny.
- Tak, jest to jednym z bardzo wa¿nych celów fundacji, by³o
te¿ jednym z pierwszych dzia³añ, poniewa¿ uwa¿am, ¿e nale¿y
robiæ wszystko, ¿eby m³odzi ludzie mogli siê kszta³ciæ i ¿eby
mogli zostawaæ tutaj, ¿eby nie uciekali. Ja bardzo kocham Mazury i prawda jest taka, ¿e w³aciwie robiê wszystko z tej mi³oci do
ziemi. To mo¿e brzmieæ trochê dziwacznie dla wielu ludzi, ale ja
naprawdê tak mylê. Poza tym uwa¿am, ¿e w tych ludziach tutaj
drzemie ogromny potencja³, tylko trzeba im pomóc go wyzwoliæ,
czyli podejmowaæ ró¿ne dzia³ania wspieraj¹ce ten potencja³. To
nie to, ¿e ja w nich wytwarzam tê energiê  ona w nich jest, tylko
jest jak gdyby upiona. Maj¹c dowiadczenie w dzia³alnoci na
rzecz przedsiêbiorczoci od 5 lat, widzê, jaki jest ogromny potencja³ w tych ludziach, którzy tutaj ¿yj¹, ale jednoczenie nie maj¹
wiedzy, jak móc tymi swoimi zdolnociami, t¹ swoj¹ energi¹
pokierowaæ odpowiednio. Temu s³u¿y i moja firma, która jest
biurem doradczym do spraw prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, i fundacja, organizacja pozarz¹dowa, dzia³aj¹ca na rzecz
rozwoju przedsiêbiorczoci, rozwoju gospodarczego, ogólnie mówi¹c.

- Zosiu, czym jest stypendium? Czy to jest tylko pomoc finansowa, czy jest to co wiêcej, czy ma to te¿ jaki inny wymiar?
- Wymiar finansowy to jedno, natomiast ja mylê, ¿e otrzymanie takiego stypendium jest du¿ym wyró¿nieniem dla ka¿dego z tych m³odych ludzi. Aby stypendium otrzymaæ, trzeba by³o
przede wszystkim mieæ dobre wyniki z egzaminu maturalnego
i mieæ ju¿ dokument przyjêcia na pierwszy rok studiów dziennych uczelni pañstwowej, wiêc, mówi¹c krótko, nie ka¿dy mo¿e
dostaæ takie stypendium. Ono jest jak gdyby nagrod¹ za bardzo
dobre wyniki w nauce.
- Czyli kto, kto dostaje takie stypendium mo¿e siê czuæ
dumny, wyró¿niony
- Oczywicie, a my jestemy dumni, ¿e takiej pomocy mo¿emy udzielaæ.
- Co jest dla Ciebie trudne?
Du¿¹ trudnoci¹ jest pozyskiwanie funduszy na dzia³alnoæ
naszej fundacji, bo jest to m³oda organizacja i nie mamy jeszcze
kapita³u.
- Zatem fundusz stypendialny opiera siê przede wszystkim
na rodkach pozyskanych z ofiarnoci publicznej?
- Tak. Z darowizn, ze rodków, które w niewielkiej iloci pozyskujemy na aukcjach naszych wyrobów rêkodzielniczych. Miêdzy
innymi, w 2007 r. organizowalimy warsztaty rzebiarskie i prace,
które powsta³y w trakcie tych warsztatów, by³y wystawione na
sprzeda¿, a uzyskane w ten sposób pieni¹dze zosta³y przeznaczone na fundusz stypendialny.
-Mo¿emy zaobserwowaæ teraz, ¿e wzmagaj¹ siê dzia³ania
s³u¿¹ce temu, ¿eby ludzi zachêciæ do ofiarnoci. Planujesz szereg dzia³añ, gdzie mo¿na bêdzie wykazaæ siê chêci¹ wspomo¿enia funduszu stypendialnego?
- Tak, poniewa¿ mamy w tym roku 11 stypendystów, ka¿dy
z nich otrzymuje 380 z³ miesiêcznie, w 90% pieni¹dze te pochodz¹ z Fundacji Edukacyjnej Przedsiêbiorczoci, Fundacji Wspomagania Wsi oraz Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoci, natomiast w 10% s¹ to fundusze Oleckiej Fundacji Rozwoju Przedsiêbiorczoci, które musimy jako zdobyæ. Temu s³u¿y ta akcja
stypendialna, nie zamierzamy zaprzestaæ udzielania stypendiów,
w przysz³ym roku chcielibymy wspieraæ nastêpn¹ grupê m³odzie¿y.
- W ramach Programu Stypendiów Pomostowych Dyplom
z marzeñ, czy mylicie o stworzeniu jeszcze innego funduszu?
- Bêdziemy kontynuowaæ wspó³finansowanie stypendiów
w ramach programu Dyplom z marzeñ, jak równie¿ planujemy
stworzyæ fundusz dla osób uzdolnionych artystycznie.
Ci¹g dalszy rozmowy w nastêpnym numerze
Anna Cichowicz
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Wspomnienia Haliny Drozdowskiej (5)

Nie wiem jak cz³owiek
to wszystko prze¿y³...
TO  Pani pracowa³a do wyzwolenia w tej fabryce?
HD  Tak. Ten dzieñ pamiêtam jak
dzi. Pamiêtam to wyzwolenie. By³y
straszne bombardowania. Niemcy uciekali. Przy dworcu kolejowym by³ taki
schron i tam wszyscy siê chowali: Niemcy
i Polacy. Pamiêtam: siedzielimy w tym
schronie. Drzwi by³y zamkniête. Nad nami
front. Ruscy zdobywali ten Olsztyn. I
jak te Rusaki zdobyli ten Olsztyn no to
wszêdzie patrzyli. Patrz¹, a tu drzwi jakie wielkie zamkniête i krzycz¹: Kto
tam jest! A tam byli Polacy, Niemcy,
Francuzi i kto tam nie by³? Wszyscy
tam byli bo ka¿dy ba³ siê tych bombardowañ. Kto, nie pamiêtam kto, krzyczy, ¿e Swoi. No to wiêc oni otworzyli, nie pamiêtam kto. By³a z nami taka
Francuzka. J¹ zapamiêta³am. Ona wysz³a
pierwsza. Przed ten schron. I inni zaczêli wychodziæ. A te Ruskie, te so³daty, patrzê, a oni wziêli j¹ i zastrzelili, tê
Francuzkê. To ka¿demu w³osy dêba stanê³y. Co to za wyzwolenie?! Wszystkich nas tam zebrali, to potem do wiêzienia zapêdzili. Tam nas, w tym wiêzieniu Ruskie w nocy przes³uchiwali: Co
robisz tu w Olsztynie?, Sk¹d jeste?,
Co robi³a tutaj u Niemców?, Gdzie
pracowa³a?. Zawsze w nocy by³y te
przes³uchiwania.
Potem jak nas przes³uchali, to by³y
koszary. Wiem, ¿e to by³y du¿e koszary. I tam, np. jak ja by³am z Raczek, no
to musia³am czekaæ na transport, który
pójdzie tu w Suwalskie. No bo ludzie
byli z ró¿nych stron. To ja pomyla³am: Bo¿e Jedyny, to ma³o tych ludzi
jest do Suwa³k. ¯ebym ja mog³a prêdzej do domu siê dostaæ? A jak ja jestem z Raczek, to kto tam bêdzie wiedzia³? Dokumentów przecie¿ ¿adnych nie
mam. A jak ja tam powiem dla tych
Ruskich, ¿e ja, na przyk³ad, jestem z
Warszawy? Oni mi nie udowodni¹.
Pierwszy transport jedzie do Warszawy. To ja pomyla³am, ¿e Tylko do
Warszawy dojechaæ a potem w Polsce to ja ju¿ nie zginê.
Tak by³o. Jak my jechalimy, to by³y
poci¹gi towarowe i siê jecha³o na jakim drzewie, na wierzchu. Tak my z
tego Olsztyna dojechali do Warszawy.
I potem z Warszawy, to nie pamiêtam
jak. Bo ju¿ z Suwa³k to przysz³am do

Raczek pieszo. Pamiêtam jak jechalimy
na workach i na jakim drzewie. By³o
to w kwietniu i by³o ciep³o. Mia³am gdzie
zapisano. Mo¿e przyjecha³am 1 maja?
Dobrze zrobi³am bo jak bym czeka³a
dopóki nazbieraj¹ tych ludzi? Diabe³ jeden
wie kiedy by³abym w domu? Z Suwa³k,
to ju¿ te piêtnacie kilometrów... piechot¹, co to by³o?
Tak mylê, ¿e mog³o byæ i tak, ¿e
do Suwa³k mogli by nawet piechot¹ nas
gnaæ? Kto to wie?
TO  A jak Pani wróci³a do Raczek
to co zasta³a?
HD  Dom nasz by³ zniszczony.
Mieszkalimy w domu po dziadku. Ojciec go podreperowa³. Nie odbudowalimy zniszczonego domu. Zosta³ placyk. Jak wróci³am, to mylê sobie: Ja
jestem ju¿ przeroniêta, a siostrê mia³am w Suwa³kach, która mówi: Przyjed. U mnie nasz mieszkanie i bêdziesz
siê uczy³a. I w³anie tam skoñczy³am
te gimnazjum spó³dzielcze dla przeroniêtych. 1947-1949.
Potem szuka³am pracy. I w³anie w
GeeSie zosta³am w tej ksiêgowoci. Poniewa¿ nie mia³am mieszkania wiêc mieszka³am w tej altance, o której ju¿ opowiada³am.
Prezes GeeSu mówi: Pani Heleno!
Teraz jest lato. Niech Pani idzie tam mieszkaæ, a do jesieni, zimy co znajdziemy.
I dlatego tam mieszka³am.
No i potem mieszka³am na Go³dapskiej. Dosta³am tam malutki pokoik z
kuchni¹. W tym budynku przed laty by³a
poczta i przy poczcie sta³ ten dom. To
tam ja mieszka³am.
TO  Poczta na Go³dapskiej?
HD  Z pocz¹tku poczta by³a na
Go³dapskiej. Dom, w którym mieszka³am nadal istnieje. Jak siê idzie w kierunku Go³dapi to po prawej stronie.
Ze mn¹ mieszka³a ta Rózia, która zakocha³a siê nieprzytomnie w Olku. On
rzuci³ j¹ i wyjecha³ do Go³dapi. Mój przysz³y m¹¿ odwiedza³ mnie. By³ bardzo
skryty. Kiedy mówi tak: Wiesz co. Choæ
idziemy na spacer. Poszlimy t¹ drog¹, gdzie na Gi¿ycko. On mi tam siê
owiadczy³. Id¹c. Ja by³am bardzo zdenerwowana, bo on mówi: Wiesz co, muszê
tobie wszystko opowiedzieæ. Najpierw.
Jeli zechcesz to wyjd za mnie, ale ¿eby nie mia³a do mnie pretensji jak ja

Helena Drozdowska, lata 50. XX wieku.
bêdê, na przyk³ad, aresztowany. W ogóle.
Bo ja jestem podpadniêty. Ja jeszcze
wtedy nie bardzo wiedzia³am co to znaczy.
Ma³o wtedy rozumia³am. I wtedy na
spacerze on mi siê owiadczy³.
I ¿eby kto mnie zabi³ to nie pamiêtam nic z tych rzeczy kiedy mi opowiada³ co go boli i czy mi to nie bêdzie przeszkadza³o. Tylko to, ¿ebym wiedzia³a, ¿e on jest podpadniêty. Jak wyjdê
za m¹¿ i bêdê dzieci rodzi³a  to muszê
o tym wiedzieæ.
Tak mi siê owiadczy³ id¹c po tej
drodze do Gi¿ycka.
Myla³am sobie: Dziadku kochany,
co ty mi opowiadasz. Ale ju¿ potem
on nie wraca³ nigdy do tych spraw. Nigdy!
Przecie¿ mia³ schowane te wiersze. Nikt
o nich nie wiedzia³. Dopiero po tylu latach je zobaczy³am. On nie pokaza³ przecie¿ tego. Nikomu, ani nawet mnie. Bo
on siê ba³. On przecie¿ s³u¿y³ u Andersa, a tacy ludzie byli na UB. On dba³ o
rodzinê.
Przecie¿ ja go obstawia³am. To ty
cz³owieku ze mn¹ prze¿y³e piêædziesi¹t
lat, a on na to: A ty wiesz, ¿e by³em
podpadniêty?. Ja sobie nie zdawa³am
z tego sprawy. On: Nikt nie wiedzia³.
Nikt nie s³ysza³. Nawet kiedy by ciebie
wziêli, to ty by nie wiedzia³a o tym.
Nie chcê ¿eby ktokolwiek wiedzia³. I
nikt nie wiedzia³. To teraz wiem, po tym
drugim wyzwoleniu. Przecie¿ to by³o schowane tak, ¿e nie sposób by³o znaleæ.
Niech ci¹gaj¹, a co mi tam. Nic nie wiesz
i nie twoja to rzecz! Jak ciê wezm¹ to
nic nie wiesz. Ja ci nic nie powiem  i
nigdy mi nic z wojny nie powiedzia³.
A przecie¿ UB mia³o ró¿ne sposoby. Sadza³o palce miêdzy drzwi, ró¿ne
swoje sposoby...
Jego owiadczyny by³y na spacerze.
C.d.n.
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Wywiad z Burmistrzem
Wac³awem Olszewskim
C. d. ze s. 8.

Mamy tzw. pozwolenie zintegrowane, jako jedni z nielicznych, na u¿ytkowanie go jeszcze przez okres dziesiêciu lat.
W Funduszach Norweskich przeszed³ nasz wniosek na budowê sortowni odpadów sta³ych. Jak wszystko pójdzie dobrze,
to bêdziemy jeszcze sortowaæ i obecnie sk³adowane odpady.
Pozwoli to na powoln¹ rekultywacjê i w koñcu likwidacjê
wysypiska.
Problem odpadów sta³ych w naszym miecie zostanie rozwi¹zany z chwil¹ uruchomienia wielkiego wysypiska w E³ku.
U nas bêdzie sortownia i do E³ku by³by wywo¿ony tzw. balast. Tutaj wszystko idzie zgodnie z naszym planem i rozwi¹zanie jest bardzo dla nas korzystne.
Na bie¿¹co jest równie¿ remontowana kanalizacja wodnociekowa. Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i kanalizacji pozyska³o du¿e pieni¹dze na remont i czêciowo przebudowê oczyszczalni cieków. W planie przewidziane jest te¿ rozwi¹zanie
problemu zagospodarowanie odpadów sta³ych. Równie¿ bêdzie przebudowana czêciowo kanalizacja sanitarna. G³ównie
chodzi o osiedle Siejnik. T rzeba bêdzie wymieniæ w miecie
star¹ kanalizacjê. S¹ to inwestycje i kosztowne, i wa¿ne.
(V69704)

BMB:  A co wed³ug Pana nie wysz³o? Czego nie uda³o
siê w ci¹gu tych dwóch lat zrobiæ?
WO:  W zasadzie jest to od nas niezale¿ne. Ale pozyskanie funduszy unijnych bardzo siê limaczy. Jestemy do
ich pozyskiwania dobrze przygotowani.
Druga pora¿ka, to to, ¿e nie uda³o siê zbudowaæ tunelu
dla pieszych pod wiaduktem. Du¿o przy tym chodzi³em i pracowa³em, ¿eby inwestycja ruszy³a. Myla³em, mia³em nadziejê, ¿e w tym roku bêdzie sprawa sfinalizowana. Pieni¹dze na
to s¹. By³y og³aszane dwa przetargi: do pierwszego nikt siê
nie zg³osi³, a na drugi zg³osi³a siê jedna firma, która da³a tak
wysok¹ cenê na wykonanie robót, ¿e nie by³o sensu realizowaæ projektu. Jest jednak zapewnienie, ¿e inwestycja rozpocznie
siê w 2009 roku wraz z budow¹ obwodnicy Olecka.
BMB:  Co z obwodnic¹?
WO:  Wiosn¹ 2009 zostanie og³oszony przetarg, a budowa ruszy w tym samym roku. Jest to potê¿na inwestycja. Zostanie
zbudowana nowa droga d³ugoci 8,5 kilometra. Bêd¹ wiadukty, rozjazdy, estakady. Obwodnica poprawi równie¿ bezpieczeñstwo w naszym miecie.
BMB:  Rz¹d pracuje nad zmian¹ bud¿etu na bud¿et
zadaniowy. Nasza gmina jest jedn¹ z nielicznych w Polsce,
która realizuje taki bud¿et. Jest to niebywa³e osi¹gniêcie,
tym bardziej, ¿e nasi urzêdnicy s¹ traktowani jako eksperci
w tym zakresie.
WO:  Uwa¿am to za bardzo wa¿ny sukces. Nasza gmina
realizuje taki system ju¿ od kilku ³adnych lat. Wymaga to od
poszczególnych pracowników Urzêdu zwiêkszonego wysi³ku,
poniewa¿ przed u³o¿eniem bud¿etu wszystkie zawarte w nim
zadania trzeba dok³adnie zanalizowaæ, oszacowaæ, wyceniæ, a
póniej je realizowaæ. Uwa¿am jednak, ¿e jest to znakomity
sposób by zaplanowaæ dzia³ania i sposób na okrelenie co
kto ma zrobiæ, ¿eby bud¿et wykonaæ. Je¿eli bud¿et zatwierdzi
Rada Miejska, to zadaniem naszym, czyli urzêdników, jest zrealizowaæ te zadania. Bud¿et taki jest klarowny i czytelny dla
radnych i dla pracowników. Mylê, ¿e samorz¹dy w ca³ym
kraju powinny mieæ niejako obowi¹zek taki bud¿et wprowadziæ. Taki te¿ powinien byæ bud¿et Pañstwa. Nie ma wtedy,
na przyk³ad, jakich ukrytych rezerw, niezaplanowanych inwestycji i zadañ.
Bud¿et powinien byæ czysty i klarowny  taki jak nasza
gmina realizuje od szeregu lat. Mylê, ¿e jest to bardzo dobra
i sprawdzona rzecz.
BMB:  Niektóre z dzia³añ, które Pan podejmuje, wymagaj¹ pomocy przyjació³ Olecka. W jaki sposób jest to realizowane?
WO:  Na pewno jest to jedno z zadañ ka¿dego wójta czy
burmistrza, aby znaleæ ludzi przychylnych dla dzia³añ na rzecz
gminy. Taka przychylnoæ jest bezwzglêdnie potrzebna do
realizacji wielu ró¿norodnych zadañ. Musi byæ tzw. lobbing
na rzecz gminy, aby ci przyjaciele pomogli w pozyskiwaniu
pieniêdzy czy organizacji imprez. Wymaga to du¿o pracy 
wyjazdów, spotkañ.
Mamy dobrych przyjació³. S¹ oni w Urzêdzie Wojewódzkim, Urzêdzie Marsza³kowskim, mamy równie¿ du¿o przyjació³
naszego miasta w Stolicy i jestemy z tego dumni. Dobry
lobbing wymaga jednak du¿o lat pracy. Planujemy teraz, aby
ustanowiæ odznaczenie Przyjaciel Olecka. Bêdzie to odznaczenie honorowe ale nobilituj¹ce. Chcemy wrêczaæ go osobom nie pochodz¹cym z Olecka, ale pomagaj¹cym nam w ró¿nych dziedzinach ¿ycia. Jeszcze nie wiemy jak ma to wygl¹daæ. Mam nadziejê, ¿e wkrótce pomys³ doczeka siê realizacji.
BMB:  Dziêkujê za rozmowê.
Z Burmistrzem Olecka Wac³awem Olszewskim rozmawia³ Bogus³aw Marek Borawski.

"

Tygodnik Olecki nr 49 (569)

AUTO-MOTO

* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88

V71703

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

Krupin 14A

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

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

wesela, chrzciny, urodziny, stypy, bilard.
Obiady abonamentowe (dwa dania  9 z³, dzieci  6 z³)
Tel. 0-696-058-124
(V66906)
* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
V69625
Na BAL SYLWESTROWY zapraszamy do WILLI EDEN.
Wstêp tylko 130 z³ od osoby, p³atny w recepcji Hotelu Mazury,
tel. 605-431-203 lub (087) 520-40-50
(V72603)

V64318

* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V71715
* Fiat CC, 900B, 1996, tel. 0-696-417-445
L9413
* Golf 3, 1,9TDI, 1994, tel. 0-500-786-119 po 18.00
K26301
* KIA Sportage, 1995, 2,0gaz, 15 900 z³otych, tel. 0-609-144-600

licznociowe, 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
(V62210)

US£UGI
* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V23204

Agencja Kredytowa KORZYCIK
ul. Kolejowa 31

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

tel. (087) 520-01-89

V65527

* Mercedes 124, 2,5D, 1991, tel. 0-513-054-401
V65027
* Opel Corsa, 1,5TD, 1999, tel. 0-508-097-660
V65017
* Opel Vectra, 1,6B, 1997, tel. 0-87-520-26-93 od 9.00 do
17.00, tel. 0-723-565-284
V64208
* VW Passat Combi, 2001, 1,9TDI, 26 900 z³otych, tel.
0-609-144-600
V65517

K26102

¯aczek  restauracja, noclegi, katering, przyjêcia oko-

AUTO-SPRZEDAM

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K22416
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V67106
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11

K26003

RARYTAS  restauracja  katering, imprezy okolicznociowe,

* zespó³ muzyczny, tel. 0-666-706-100

V64308

(V70104)

* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11

* przewozy zagraniczne: Niemcy, Belgia, tel. 0-501-033-921

(V65407)

(V67106)

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

(V60010)

AUTO-MAX

Marcin Sienica
ul. Paderewskiego 3A

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

L11701

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

(V75601)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
V22406

(V61910)

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 1000-000, pt-so  od 1000 do 200

V2148

BALE SYLWESTROWE

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. V64508

D@RKOMP

* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V69615
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 087-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

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

V72402

(V62010)

* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (087) 520 15 78

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.
(V69804)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

(V65507)

* Agroturystyka  Sadyba, pokoje z ³azienkami, tel. 0-500073-960
V68606

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L11106
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V63210
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L11204
* budowlane us³ugi, tel. 0-606-993-688
V47119
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07V1748
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
K22507

Eden  tel. 0-606-431-203, 0-87-520-40-50
¯aczek  tel. 0-87-520-49-30, 0-601-811-114

V71603

US£UGI

#
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* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V71103
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L11304
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V75101
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533

K31415

* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47

V71203

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

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

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

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V67206
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L11503

(V70304)

KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! ZAPRASZAMY
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.

V70004

* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
K26202

MEBLE

biurowe, kuchenne,
garderoby, dzieciêce

(V21110)

* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V69005

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

* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17

V71303

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91

V65117

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V64208
* przeprowadzki, transport, tel. 0-880-017-569
K26401
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V75021

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4447)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V59311
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V72202
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L10807
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5240
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K948
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1048
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27220
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1548
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L11006

(K21210)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

(V65707)

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)

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

(V60910)

* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel. (087)
520-05-15.
V66806
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V62310

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V65007)

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V70606

INNE
* chcê uszczêliwiæ mi³¹, zadban¹ pani¹ w wieku oko³o 50
lat, cel towarzyski i matrymonialny, na SMS nie odpowiadam, tel. 0-721-587-468 po 18.00
K26701
* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 0-609720-913 po 18.00
L11602
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
V62020
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V65137
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 V62030
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421
L3330
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
V65417
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L10510
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V62040
SPRZEDAM
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
V65317
* dawna szko³a, Markowskie, tel. 0-510-189-301
V72305
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V75011
* domek drewniany  altankê, tel. 0-601-811-142
V62220
* dzia³kê budowlan¹ Babki Oleckie, 30 arów, tel. 0-87-520-2612
V72315
* dzia³kê budowlan¹, Mo¿ne, tel. 0-510-189-301
V72325
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, tel. 0-87-520-26-12
V72335
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V72202
* laptop HP Palion, Vista w jêzyku polskim, 4 GB, tel. 0-508610-285
L11403
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-12
V72345
* mieszkanie 50 m2. 3 pokoje, centrum, tel. 0-662-027-150 K26502
* mieszkanie 60 m.kw. Nory, tel. 0-87-520-26-12
V72355
* mieszkanie 60,5 m.kw., 3 pokoje, parter, centrum Olecka,
tel. 0-503-182-024
K26601
* mieszkanie dwupokojowe, 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V71323

C.d. SPRZEDAM na s. 18

$
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SPRZEDAM

* sprzedam mieszkania jednopokojowe 33m2
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500), 0-604-456-732

(V72702)

* notebook, promocja, superceny, du¿y wybór, Hit-Tech,
tel. 0-87-520-05-15
V66816
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V65127
* siedlisko ko³o Zatyk, tel. 0-510-189-301
V72365
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333V65717

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A V44603
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V69934
WYNAJEM
* lokal do wynajêcia 80 m.kw., ul. Kociuszki, tel. 0-609-738-148 V70704
* lokal us³ugowy do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa, tel. 0-604557-693
V64917
* mieszkanie 35 m.kw. Kukowo, tel. 0-721-587-468
K26901
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V72212
* pomieszczenia magazynowe lub produkcyjne, Kukowo, tel.
0-721-587-468
K26801
* pomieszczenie o powierzchni 140 m.kw. przy stacji paliw
do wynajêcia na dzia³alnoæ zwi¹zan¹ z motoryzacj¹, tel.
0-602-235-182
V65147
* super pokój, tel. 0-87-520-21-14
K25203
* wynajem pokoi jednoosobowych, stancja, tel. 0-500-708-095 K24704

Podró¿ polubna. Rys. Wies³aw B. Bo³tryk
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
(V69605)

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

(087) 520 40 29

FINA£ VII POWIATOWEGO
KONKURSU WIEDZY
O HIV/AIDS NIE DAJ SZANSY AIDS
Pierwszego grudnia w wiatowy Dzieñ AIDS
w siedzibie Zespo³u Szkó³ w Olecku mia³ miejsce etap fina³owy VII Powiatowego Konkursu Wiedzy o HIV/
AIDS Nie daj szansy AIDS. Jego celem by³o m.in. wzbogacenie wiedzy na temat problematyki HIV/AIDS, wykszta³cenie postawy odpowiedzialnoci za w³asne zdrowie i ¿ycie
oraz tolerancyjnoci wobec ludzi ¿yj¹cych z HIV i chorych na
AIDS.
W finale udzia³ wziêli uczniowie z 8 szkó³ gimnazjalnych
wy³onieni podczas etapu szkolnego konkursu. Dwadziecia
szeæ osób rywalizowa³o o cenne nagrody ufundowane przez
Powiatow¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹ w Olecku (organizatora wspó³zawodnictwa), Zespó³ Szkó³ w Olecku-Gimnazjum nr 1 w Olecku (wspó³organizatora), Starostwo Powiatowe w Olecku i Urz¹d Miejski w Olecku.

Komisja konkursowa sk³adaj¹ca siê z przedstawicielek PSSE
i medycyny szkolnej NZOZ SZKOL-MED w Olecku przyzna³a 3 nagrody g³ówne za zajêcie miejsc od I do III oraz 7
wyró¿nieñ. Mi³e upominki przygotowano równie¿ pozosta³ym
uczestnikom konkursu.
Lista laureatów przedstawia siê nastêpuj¹co: 1. Emilia Kisielewska z Gimnazjum z Oddzia³ami Integracyjnymi w Kijewie, 2. Karolina Godlewska z Gimnazjum w wiêtajnie, 3. Beata Kaczyñska z Zespo³u Szkó³ w Olecku.
Wyró¿nieniami uhonorowani zostali uczniowie z Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Olecku, Publicznego Gimnazjum w Kowalach Oleckich, Zespo³u Szkó³ w Olecku, Gimnazjum z Oddzia³ami Integracyjnymi w Kijewie oraz Gimnazjum w wiêtajnie.
Wiêcej informacji i zdjêæ znajduje siê na stronie internetowej www.bip.visacom.pl/psse_olecko.

Promocja Zdrowia i Owiata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
(K21309)

K21307

%
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Kalendarz imion

9 grudnia
Anety, Aniki, Gracji, Izabeli, Joanny,
Leokadii, Lody, Nataszy, Walerii, Wies³awy
Cypriana, Delfina, Gracjana, Grzegorza,
Joachima, Leokadiusza, Wies³awa
10 grudnia (wiatowy Dzieñ Ochrony
Praw Cz³owieka)
Danieli, Eulalii, Judyty, Julii, Loretty, Marii,
Radzis³awy
Andrzeja, Bogdana, Bohdana, Brajana,
Daniela, Dawida, Eulaliusza, Eustachego, Eustachiusza, Grzegorza, Mirona
11 grudnia (wiatowy Dzien Astmy)
Biny, Danieli, Danuty, Julii, Sabiny
Artura, Chryzostoma, Damazego, Daniela,
Stefana, Waldemara, Wojmierza, Wojmira
12 grudnia
Adalii, Adelajdy, Ady, Aleksandry, Dagmary, Dionizji, Joanny
Aleksandra, Gocis³awa, Kaliksta, Kon-

Kora dêbowa
na odmro¿enia

W medycynie ludowej, ale równie¿
we wspó³czesnym zio³olecznictwie odwary z kory dêbowej zewnêtrznie stosuje siê do p³ukañ przy dolegliwociach
gard³a i jamy ustnej, poza tym do przemywania niewielkich oparzeñ pierwszego

Rybny test wie¿oci
Miêso ryb zawiera du¿o wody. Kupuj¹c wie¿e ryby, nale¿y zwróciæ uwagê: czy ³uska jest g³adka, b³yszcz¹ca i
cile przylega do skóry; czy skóra jest
g³adka, wilgotna, b³yszcz¹ca, o wyranym kolorze i zapachu ryby; czy skrzela
maj¹ jasnoczerwony kolor; czy oczy s¹
pe³ne, b³yszcz¹ce i wypuk³e.
Jeli s¹ w¹tpliwoci, czy ryba na


F kupiê

rada, Konstantego, £azarza, Przemys³awa, Suliwoja
13 grudnia (Rocznica wprowadzenia stanu
wojennego)
Dalidy, Edeltrudy, El¿biety, Julii, Lidy,
Lucjany, Lucji, £ucji, Otylii, Roksany,
W³odzis³awy
Eugeniusza, Juliusza, Lucjana, Piotra,
W³odzimierza, W³odzis³awa, Wyszomira
14 grudnia
Alfredy, Dory, Flory, Liwii, Zoriki, Zoriny
Alfreda, Arseniusza, Gorzys³awa, Izydora,
Jana, Paw³a, S³awobora, Spirydiona,
Spirydona, Wenancjusza, Wenecjusza
15 grudnia
Celiny, Drogos³awy, Fortunaty, Krystiany, Krystyny, Marii, Niny
Drogos³awa, Ignacego, Ireneusza, Karola, Krystiana, Maryna, Mcigniewa, walerego, Waleriana, Wiktora, Wolimierza
i drugiego stopnia w owrzodzeniu ¿ylakowym, do ok³adów w stanach zapalnych skóry, przy hemoroidach, egzemach.
Kor¹ dêbowa pomocna okazuje siê równie¿ w kuracjach ³agodz¹cych skutki
odmro¿eñ. Odmro¿one czêci cia³a albo
moczy siê w odwarach z kory dêbowej,
albo te¿ przyk³ada na nie kompresy.
pewno jest wie¿a, mo¿na zrobiæ próbê
wody: wie¿a ryba po zanurzeniu w wodzie
tonie, a zepsuta wyp³ywa po chwili na
powierzchniê.
wie¿e ryby, patroszone i nie patroszone, zanim trafi¹ do sklepów, przechowuje siê do 6 dni w ch³odniach, w temperaturze 0°C. W domu mo¿na je przechowywaæ w takiej samej temperaturze,
ale bardzo krótko. Najlepiej przyrz¹dzaæ
je w domu.

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: .................................................................................................................

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ
Prawdziwy narciarz to cz³owiek, którego staæ na luksus
po³amania nóg w bardzo znanej
miejscowoci górskiej, za pomoc¹
bajecznie drogiego sprzêtu.

PRZYS£OWIA
 Kto siê zaleca w adwent ten bêdzie mia³
¿onê na wiêta.
 Jak grudzieñ siê zaczyna, taka bêdzie ca³a
zima.
 Grudzieñ ziemiê grudzi, a izdebki studzi.
 Niechaj wrona nad or³a wy¿ej nie wylata,
niechaj siê szczup³a mierzy z rozchodem
intrata.
 Kto w adwencie ziemiê pruje, ten siedem
lat choruje.
 Gdy Barbara siê rozdeszczy, na Gody (Bo¿e
Narodzenie) mocny mróz trzeszczy.
 Kiedy na w. Barbarê (4 grudnia) b³oto,
bêdzie zima jak z³oto.
 Na Barbórkê mróz, szykuj ch³opie wóz, a
jak odtajanie, to szykuje sanie.
 W wiêto Barbarki najlepsze tarki (owoce tarniny). Przemro¿enie dzikich owoców poprawia³o w tradycji ludowej ich
jakoæ.
 Grudzieñ daje siê we znaki, tym co póno kopi¹ ziemniaki.
 Gdy zamarznie pierwszego grudnia, wyschnie niejedna studnia.
 W pierwszym tygodniu grudnia, gdy
pogoda sta³a bêdzie zima d³ugo bia³a.
 Je¿eli ca³y grudzieñ suchy i mrony, to
ca³e lato bêdzie suche i upalne.
 Ile niegu przy w. Miko³aju (6 grudnia)
tyle trawy da drugi Miko³aj w maju.
 Na wiêty Ambro¿y (7 grudnia) poprawi¹ siê mrozy.
 Gdy nierych³o liæ opada, zima ostra bywa
rada.
 Gdy têga zima nastanie w pierwotka
Adwentu osiemnacie tygodni nie spocznie ani momentu.
 Od £ucji (13 grudnia) licz 12 dni. A w
jakim po sobie toku s³onko we dnie, pod
noc gwiazdy, wiat³em tu¿ po sobie lni,
takim bêdzie miesi¹c ka¿dy, w nadchodz¹cym tobie roku.
 Zima  czas ziemi na spoczynek dany.
 wiêta £ucja (13 grudnia) dnia przykróca.

Nasz przepis
Chrzan z jajkami po wiejsku

2-3 korzenie chrzanu, 2 jajka, pó³
szklanki gêstej mietany, sól, cukier,
bia³y winny ocet.
Korzenie chrzanu myjemy, czycimy
i cieramy na drobnej tarce. Jaja gotujemy i siekamy, a potem ucieramy
ze mietan¹. Tak przygotowana masê
mieszamy z chrzanem. Do smaku
dodajemy sól, cukier i ocet.

&
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Zaproszenie na wystawê

Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska
i JazzClubGaleria zapraszaj¹ na wystawê
fotografii Ewy Koz³owskiej. Wystawa nosi
tytu³ Staroobrzêdowcy z Wojnowa i
przedstawia mieszkañców wsi Wojnowo
po³o¿onej w regionie Warmii i Mazur.
Ewa Koz³owska  urodzona w 1972
roku w Olecku na Mazurach. T³umacz jêzyka
francuskiego. Cz³onek Stowarzyszenia
T³umaczy Polskich. Laureatka wielu konkursów fotograficznych w kraju i za granic¹. Wspó³pracuje z Agencj¹ Prasow¹
Fotonova i Biuletynem Fotograficznym.
Autorka poematów proz¹. Z wykszta³cenia romanistka z drog¹ kszta³cenia dosyæ zawi³¹ i twórcz¹: od paryskiej Sorbony i Uniwersytetu Aix-Marseille II po
Uniwersytet Warszawski. Uczestniczka
wielu wystaw. W roku 2008 otrzyma³a
Stypendium Artystyczne Marsza³ka
Województwa Warmiñsko-Mazurskiego.
Fotografuje zarówno wielkie metropolie,
jak i ma³e zagubione wsie. Strona autorska: www.ewakozlowska.com.
Starowiercy, staroobrzêdowcy, bezpopowcy, raskolnicy czy te¿ filiponi  na
ich okrelenie istnieje ró¿norodne nazewnictwo. Historia staroobrzêdowców w

Wojnowie rozpoczyna siê w XIX wieku.
W 1825 roku król pruski Fryderyk Wilhelm III wydaje zgodê na osadnictwo, tym
samym daj¹c pocz¹tek ich obecnoci na
Mazurach. A¿ do czasów wspó³czesnych
wojnowscy staroobrzêdowcy ulegaj¹ licznym przemianom i podzia³om, a Wojnowo staje siê wyranym przyk³adem na nieustannie zanikanie i nap³ywanie ludów,
grup narodowych, religii i kultur, i to w³anie
czyni tê wioskê symbolem regionu, tak
ciekawym na tle pozosta³ych wsi mazurskich.
Fotografie zebrane pod wspólnym
tytu³em Staroobrzêdowcy z Wojnowa
przedstawiaj¹ dzisiejszych mieszkañców
Wojnowa. S¹ to ró¿norodni ludzie, odnajduj¹cy siê doskonale we wspó³czesnej
rzeczywistoci, ¿yj¹cy w bardzo ciekawym
miejscu, wci¹¿ naznaczonym dawn¹ histori¹ i obecnoci¹ staroobrzêdowców.
Dzi, w czasach, kiedy nikt nie odbiera i
nie zabrania ju¿ nikomu jego to¿samoci,
Wojnowo nabiera szczególnego znaczenia, jest miejscem wyj¹tkowym, z którego mo¿na wyci¹gn¹æ wiele nauki. Jak ¿yæ
razem respektuj¹c siê nawzajem, mimo, i¿
jestemy ró¿ni, i jak uznaæ fakt wielokul-

Komentarze i refleksje

A PAC swoje!
PAC uparcie i niezmiennie serwuje
cotygodniow¹ porcjê kaczyzmu w czystej postaci. To t³umaczenie ró¿nych
zdarzeñ na kaczyzm staje siê ju¿ i mieszne
i irytuj¹ce  uw³acza inteligencji Czytelników.
Pora¿a brak krytycyzmu i obiektywnej oceny faktów. Nawet wczeniejsi
piewcy PiS-u z Dziennika, Rzepy, Faktu czy Wprost dzisiaj zmieniaj¹ tony
i rewiduj¹ swoje wczeniejsze zachwyty
nad kaczyzmem. Tylko PAC ci¹gle swoje, jak pewne dojne zwierzê co nie zmienia pogl¹dów, mimo zmieniaj¹cych siê
okolicznoci. Nied³ugo w swoim t³umaczeniu kaczyzmu Czytelnikom Tygodnika
przecignie s³awnego Urbana  by³ego
rzecznika ostatniego rz¹du PRL i innych
klasyków tej dziedziny z czasów przesz³ych.
Najbardziej zabawne jest to, Ze PAC
nie zdaj¹c sobie sprawy, ¿e tak naprawdê wyrz¹dza koci¹ przys³ugê swoim kaczym idolom. Tak dzia³a propaganda przejaskrawiona.
PAC uparcie powtarza, jaki ten obecny
rz¹d jest beznadziejny, leniwy i uprawia
tylko PR, w czym wed³ug PACA jest
mistrzem. Nie zauwa¿a super-PR-owców
PiSu, takich jak: Kamiñski, Bielan, Kurski, Girzyñski, Brudziñski, Gosiewski, Dorn
(do czasu), dziennikarzy Polskiego Radia i TV: Ziemkiewicz, Rybiñski, Wildstein, Krasowski, polityków Rzyczypospolitej, Faktu, Naszego Dziennika,

turowoci oraz zawi³ej historii za najwiêksze
bogactwo Warmii i Mazur.
Staroobrzêdowcy z Wojnowa  Ewa
Koz³owska
Wystawa czynna: 6 grudnia 2008r. 
31 stycznia 2009r.
Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska,
JazzClubGaleria, adres: ul. Warszawska 17,
11-500 Gi¿ycko, www.wspolnotamazurska.org

 nie tylko polityczne

Wprost, G³osu, redaktorów audycji
PR i TV, Radia Maryja i TV Trwam,
wreszcie  nielicznych, ale jednak, intelektualisów, jak: Krasnodêbski, Matyja,
piewak.
Armia PR-owców kaczyzmu wcale
pokana, instrumentarium te¿ pokane,
ale PR obu Kaczyñskich ma³o udany 
st¹d mo¿e ¿ale PACA. A mo¿e warto
pomyleæ dlaczego?
Ludowe przys³owie g³osi, ¿e z³ej
baletnicy przeszkadza i r¹bek u spódnicy. Panom Kaczyñskim przeszkadza nie
r¹bek, ale ich w³asny charakter i Polacy
(oprócz PACa) doskonale to widz¹.
Co do prac obecnego rz¹du PO-PSL,
to trzeba wiêcej obiektywizmu  pope³nia b³êdy, jak ka¿dy, ale ca³kowita negacja (wg PACA) brzmi zupe³nie niewiarygodnie. Je¿eli za temu rz¹dowi uda
siê przeprowadziæ pomylnie bardzo trudne
reformy w s³u¿bie zdrowia i emeryturach
pomostowych, nawet wbrew niektórym
zwi¹zkom zawodowym, bêdzie to du¿ym
plusem dla ca³ej gospodarki, kraju i mo¿e
zamknie usta takim PA-ja-COM, piewaj¹cych ci¹gle o uprawianiu PR-u.
Schlebianie za niektórym zwi¹zkom
zawodowym i silnym grupom nacisku,
jak: górnicy, nauczyciele, lekarze czy kolejarze, co czyni w³anie pisowska opozycja i Pan Prezydent swoimi zapowiedziami veta i odk³adaniem reform, jest
PR-em, tanim populizmem i kupowaniem
poparcia silnych grup spo³ecznych za
cudze pieni¹dze.

Grzegorz Kudrzycki

Wildstein te¿ bez zmian!
W rodê, 26 listopada, obejrza³em
fragmenty talk-show Bronis³awa Wildsteina w (a jak¿e) TVP. Tym razem bojownik polityki historycznej próbowa³
zohydziæ Polakom PRL-owskie seriale
telewizyjne: Czterej pancerni i pies oraz
Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie, dowodz¹c
ich szkodliwoci na kszta³towanie wiedzy m³odego pokolenia Polaków poprzez
zak³amywanie historii. Przy okazji dosta³o
siê te¿ wra¿ej Gazecie Wyborczej za
niedawne rozpowszechnianie wymienionych seriali na p³ytkach DVD do³¹czanych do gazety.
Czuj¹cy siê wiecznie pokrzywdzony
Wildstein, podobnie jak ci¹gle skrzywiony
senator Romaszewski, nie zauwa¿a, ¿e
s¹ to seriale przygodowe, fabularne, a
nie historyczne dokumenty i tak te¿ s¹
odbierane. A ¿e gra aktorska jest znakomita, fabu³a ciekawa, st¹d ich popularnoæ  nie tylko wród m³odzie¿y. I
nic tu nie pomog¹ zastrze¿enia i przestrogi Wildsteina. M³odzi Polacy s¹ chyba
bardziej inteligentni i prawdy historycznej nie bêd¹ szukaæ ani we wspomnianych serialach z udzia³em Janka Kosa
czy J-23, ani te¿ w filmach z Jamesem
Bondem, Indiana Jones, Zorro czy Batmanem.
Pan Prezydent w opa³ach
Z ciekawoci¹ bêdê czeka³ na wyniki ledztw w sprawie ostrzelania Pana
Prezydenta w Gruzji  czy pocz¹tkowa
tragedia nie zamieni siê w farsê?

'
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Pi³ka no¿na
27.11.08 w Wieliczkach rozegrano
Mistrzostwa Powiatu ,,pi¹tek pi³karskich
dziewcz¹t na hali. W zawodach uczestniczy³y: SP Kowale Oleckie, SP Babki
Oleckie, SP G¹ski, SP1 Olecko, SP3 Olecko
i SP Wieliczki. Turniej rozegrano systemem grupowym, a nastêpnie po dwa
najlepsze zespo³y awansowa³y do pó³fina³ów. Mecze sêdziowa³ Karol Warsewicz. W obydwu pó³fina³ach do rozstrzygniêcia meczów potrzebne by³y rzuty karne,
gdy¿ w normalnym czasie gry by³ remis
.Lepiej rzuty karne egzekwowa³y zawodniczki SP Wieliczki i SP G¹ski i to one
spotka³y siê w finale .Tu bezkonkurencyjne by³y pi³karki SP G¹ski, które pokona³y rywalki 6:0. Koñcowa kolejnoæ

turnieju: 1.SP G¹ski (opiekun Wojciech
Rejterada), 2. SP Weliczki (opiekun Pawe³ Rutkowski), 3.SP3 Olecko (opiekun
Pawe³ Czajkowski), 4. SP Kowale Oleckie (Sylwia Sosnowska), 5.SP1 Olecko
(Krzysztof Dawidziuk ), 6.SP Babki Oleckie
( Robert Smyk ). Dru¿yna SP G¹ski gra³a w nastêpuj¹cym sk³adzie: Karolina

Zarêba, Edyta Stankiewicz, Bo¿ena Czeszkiewicz, Klaudia Wójcik, Dominika S³awiñska, Karolina Ku³akowska, Ilona Waszczuk, Aleksandra Wierzbiñska i Marta
Winiewska (kapitan ). Ponadto Marta
Winiewska z G¹sek uznana zosta³a najlepsz¹ zawodniczk¹ turnieju (w finale
zdoby³a 6 goli dla swojego zespo³u).

Ponadto czwórka naszych zawodników zajê³a pierwsze miejsca w swoich
kategoriach wiekowych: Kamil w kat.
C-10, Jakub w kat. C-12, Piotr w kat.

C-18 oraz Marta w kat. D-18.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali miko³ajkowe upominki.
Fot. Archiwum skecji szachowej

SZACHY
W miko³ajkow¹ sobotê  6 grudnia 2008r.  w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Wydminach odby³ siê
VII TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR
WÓJTA GMINY WYDMINY.
Turniej rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Tempo gry:
P15 minut na ca³¹ partiê dla ka¿dego
zawodnika. W turnieju oprócz zawodników z Wydmin i Gi¿ycka udzia³ wziê³o 5
zawodników reprezentuj¹cych sekcjê
szachow¹ z klubu MLKS Czarni Olecko:
Du¿y sukces odnios³a Marta Gryglas, która zwyciê¿y³a w turnieju wygrywaj¹c wszystkie 7 rund i jako najlepszy
zawodnik turnieju otrzyma³a PUCHAR
WÓJTA GMINY WYDMINY. III miejsce w turnieju zaj¹³ Kamil Gryglas, a
Piotr Cichanowicz by³ pi¹ty. Dla Jakuba Mrozowskiego i Konrada Konewki
by³ to pierwszy wyjazd na indywidualny turniej szachowy. Jakub zaj¹³ siódme miejsce, Konrad by³ czternasty.

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 333

Witam Pañstwa. Kolejny, jak zwykle,
tydzieñ za nami. wiat siê nie zawali³ i
nie zawali przynajmniej do 2012. Sk¹d ta
data? Akurat ten rok wielu przewiduje
jako koniec wiata, tego, który znamy.
No, mo¿e to byæ tylko data EURO 2012,
ale to wró¿y na ró¿ne sposoby wiele
innych osób, które bynajmniej wró¿bitami nie s¹.
Pogadajmy jednak o polityce, bo to
nas ciekawi najbardziej. Albo mo¿e jednak pogadajmy o samolotach, bo te ostatnio te¿ jako przeplataj¹ siê z polityk¹.
Wysiad³ w U³an-Bator samolot wioz¹cy
Pana Prezydenta. Wstyd by³by mniejszy, bo i wizyta by³a bardzo kurtuazyjna, czyli taka polegaj¹ca bardziej na
wyminie ucisków i paru komplementów.
Wstydem jest, nie dla Prezydenta, ale
dla naszego pañstwa, ¿e nasi politycy 
przedstawiciele musz¹ lataæ czym, co
bardziej nadaje siê do muzeum lotnictwa ni¿ do latania. Jeszcze wiêkszym
wstydem by³o to, ¿e Prezydent dziêki
uprzejmoci w³adz Mongolii polecia³ do
Japonii rz¹dowym, mongolskim Boeingiem. U nas od wielu lat trwa dyskusja
na temat wymiany samolotów wo¿¹cych
naszych VIPów. Jak to w naszym kraju,
jest to tylko dyskusja. Bo u nas - jak w
starym dobrym kawale z brod¹: co zbiera siê najpierw gdy powstaj¹ jakie problemy i k³opoty? Najpierw zbiera siê
egzekutywa! To jest norma dzia³ania. Jest
powód: najpierw obraduj¹ i w jednym
z punktów protoko³u zaznaczaj¹, ¿e jest
powód. Jakiekolwiek sprawy za³atwia siê
poprzez zebrania, egzekutywy, specjalistów, doradców, prawników, urzêdy i jak
dochodzi co do czego, to tak naprawdê
nie wiadomo o co chodzi i jakie by³y
za³o¿enia wstêpne o i co w ogóle chodzi³o na pocz¹tku. Nie jest to kwestia

ostatnich lat, ale wrêcz
ostatniego pó³wiecza z
kawa³kiem i zasad¹ tzw.
spychologii. I tak zawsze na koñcu pokazuje siê jaki urzêdnik
w charakterystycznym
gecie rozk³adaj¹cy obie
rêce z jednoczesnym
podniesieniem barków:
nic nie mo¿emy zrobiæ,
jestemy bezradni. Sprawa zakupu nowych samolotów to praktycznie
dyskusja od roku 1989 (bior¹c pod uwagê
tylko czasy Rzeczypospolitej Polski, a
nie PRLu). Jestem czytelnikiem prasy
lotniczej, która by³a wydawana od tego
czasu w naszym kraju i dyskusja o wymianie naszej floty VIPowskiej to temat
dy¿urny co kilka numerów. Tak, ¿e nied³ugo bêdziemy obchodziæ dwudziestolecie rozmów i rozwa¿añ na temat zakupu nowych samolotów. Miejmy tylko
nadziejê, ¿e ta dyskusja nie zakoñczy siê
dopiero w momencie jakiej tragedii i
nieszczêcia. Wiadomo, ¿e te samoloty
s¹ pod najlepsz¹ i najtroskliwsz¹ opiek¹
mechaników i pilotów. Ale to coraz bardziej przypomina troskê w³aciciela zabytkowego wehiku³u. Mo¿e te samoloty, w bardzo dobrym stanie, po prostu
sprzedaæ jakiemu kolekcjonerowi i za te
pieni¹dze kupiæ mniej, ale nowych maszyn do darmowego przewo¿enia naszych wiêtych krów. Nie po to podczas wyborów wpakowano z podatków
Polaków tyle pieniêdzy, by ich wybraæ i
nie po to oni dostaj¹ diety i apana¿e z
takich samych rodków wypracowanych
przez obywateli, by posz³o to w diabli.
Po pierwsze g³upio. Po drugie tragedia.
No có¿. Jak ogl¹dam wiadomoci dotycz¹ce zakupu nowych samolotów  to

Rys. Waldemar Rukæ

mogê napisaæ: ogólna niemoc i tragizm
bezradnoci. Rozpisano co prawda kilka przetargów w ci¹gu ostatnich kilkunastu lat, ale wszystkie przerwano lub
anulowano. Raz t³umaczono to wzglêdami
ekonomicznymi, a innym razem mo¿liwoci¹
nieuczciwoci i z³ym warunkom dla konkurencji. Okaza³o siê tak¿e, ¿e nie mo¿na te¿ zakupiæ takiego samolotu poprzez
zakup dorany, czyli taki umo¿liwiaj¹cy
nabycie odpowiedniego samolotu poprzez
zajcie do konkretnego producenta i
wy³o¿enia gotówki na stó³. Znaj¹c siê
trochê na samolotach mogê z czystym
sumieniem napisaæ, ¿e tych konkretnych
producentów takich samolotów jest tylko dwóch. Praktycznie wiêkszoæ samolotów VIP-owskich nale¿y do tych dwóch
producentów, choæ czasem zdarzaj¹ siê
doæ egzotyczne konstrukcje, ale nie
dotyczy to du¿ych samolotów rz¹dowych,
tylko tych ma³ych. Dziwi mnie, ¿e jeszcze nie wymieniono tych ma³ych Jak-40,
które wiekiem nied³ugo osi¹gn¹³ 50-tkê,
o ile ju¿ nie s¹ w tym wieku. Loty tymi
samolotami s¹ tak rzadkie, ¿e tak naprawdê
nie wiadomo po co one s¹ utrzymywane w stanie gotowoci do lotu. Kto powie,
¿e jak stoj¹ to nie generuj¹ kosztów. Ju¿
kiedy pisa³em: taki nieu¿ywany samolot to nie samochód stoj¹cy w gara¿u,
który od czasu do czasu odpala siê i
uwa¿a, ¿e dzia³a i jest sprawny. Taki nieu¿ywany samolot musi byæ sprawny do
lotu! Dlatego nawet pozornie nie eksploatowany musi tygodniowo czy miesiêczne wylataæ okrelon¹ liczbê godzin. Czasem lataj¹ wrêcz puste, ale przewa¿nie taki oblot jest wykorzystywany
np. do celów kurierskich, czy po prostu
do przewiezienia jakiego VIP-a. I nie jest
to nic z³ego, bo ten samolot i tak musi
lataæ.
Tak przy okazji. Wydaje mi siê, ¿e
ten doæ nietypowy i pechowy rajd po
Azji Pana Prezydenta jest jednym z ostatnich dzwonków by wymieæ samoloty VIPowskie.
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