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Ju¿ na pocz¹tku lutego Powiatowy Zarz¹d Dróg otrzyma
do oceny projekt zmiany organizacji ruchu wokó³ placu Wolnoci.
Prawdopodobnie dwukierunkowa pozostanie tylko pierzeja od poczty do domu kultury.
Szerzej o drogach powiatowych i miejskich w Wywiadzie
z Dariuszem Koz³owskim  dyrektorem Powiatowego Zarz¹du Dróg wewn¹trz numeru.

Boisko w ka¿dej gminie

W bie¿¹cym roku zosta³ og³oszony program, którego zadaniem jest budowa boisk sportowych pokrytych sztuczn¹
muraw¹. We wtorek 29 stycznia odby³a siê w Olsztynie narada w tej sprawie.
Czytaj na s. 7.

Z dr. Józefem Krajewskim rozmawia³ Bogus³aw M. Borawski
W ostatnich piêciu numerach Tygodnika Oleckiego dzieli³em siê z Drogimi Czytelnikami teori¹
i w³asnymi spostrze¿eniami na temat kultury popularnej i jej
wp³ywu na wychowanie. Dziêkujê za du¿e zainteresowanie t¹
problematyk¹, która przecie¿ mo¿e wydawaæ siê ma³o interesuj¹ca. Kontynuuj¹c nasze rozmowy, chcia³bym przedstawiæ pozosta³e tendencje w rozwoju kultury wspó³czesnej, a
mianowicie omówiæ takie zjawiska w kulturze, jak: amerykanizacja, globalny nastolatek, generacja X, generacja Y,
kult sukcesu, wychowanie  w któr¹ stronê?
Amerykanizacja. Dziêki szybkiej komunikacji i stacjom
telewizyjnym zauwa¿amy, ¿e wiat zaczyna wygl¹daæ jak Ameryka.
Jej kultura popularna rozpowszechniona jest na ka¿dym kontynencie. Marzenia nastolatków oraz ich podziw i entuzjazm
zdominowa³y wytwory kultury amerykañskiej.
C.d. na s. 6.

WARTO
PRZECZYTAÆ
* Nowoczesny wóz trafi³ do oleckiej PSP  s. 4.
* Monitoring miasta  s. 6.
* Sport:
- taekwondo,
- Fina³ X edycji Halowej Ligi
Pi³ki No¿nej

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

ATRAKCYJNY
LOKAL DO WYNAJÊCIA
NA BIURO LUB US£UGI

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
ZIMOWE PROMOCJE:
NISKIE CENY NA GRES I GLAZURÊ.
GOR¥CE PROMOCJE NA GRZEJNIKI
WOLNOSTOJ¥CE, w tym KONWEKTORY i OLEJAKI
(V71308)

CENTRUM HANDLOWE

(V4802)

- Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w Halowej Lekkiej
Atletyce (s. 18 i 19)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

Wypadek

Pobór krwi
w powiecie oleckim

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

samochodu

W nocy z 30 na 31 stycznia nieznani
sprawcy skradli z parkingu przy ul. Zielonej samochód Nissan Patrol. Wartoæ
strat w³aciciel wyceni³ na 30 tysiêcy
z³otych.

PODZIÊKOWANIE
Sk³adam seredeczne podziêkowania
wszystkim, z którymi mia³em zaszczyt
i satysfakcjê wspó³pracowaæ podczas
pe³nienia funkcji dyrektora Regionalnego Orodka Kyltury w Olecku Mazury Garbate.
Dziêkujê równie¿ mieszkañcom Olecka, którzy wspierali dzia³alnoæ Orodka
i tworzyli wspania³¹, niepowtarzaln¹
atmosferê naszych imprez.
Marek Ga³¹zka

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

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

50% zni¿ka na

Dy¿ury aptek

 5-10.02.2008r.  ul. Kolejowa 15
 11-17.02.2008r.  ul. Zielona 37

NAJTANIEJ W MIECIE

(V3903)

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

Kradzie¿

(V71010)

 28 stycznia o 0.25 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Grunwaldzkiej po¿ar mieci w mietniku kontenerowym.
 28 stycznia o 13.44 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
 31 stycznia o 9.10 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ na osiedlu Siejnik spróchnia³e drzewo znad chodnika.
 1 lutego o 13.44 jeden zastêp OSP Sokó³ki
gasi³ w Sokó³kach po¿ar sadzy w kominie domu mieszkalnego.
 1 lutego o 18.26 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP G¹ski usuwa³y w G¹skach skutki kolizji drogowej.
 1 lutego o 20.13 jeden zastêp OSP
wiêtajno gasi³ w wiêtajnie po¿ar sadzy w kominie domu mieszkalnego.
 3 lutego o 3.49 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Kukowie skutki kolizji drogowej.
 3 lutego o 8.10 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Kukowie skutki kolizji drogowej.
 3 lutego o 9.45 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Pieñkach skutki kolizji drogowej.
 3 lutego o 19.35 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w Olszewie po¿ar samochodu
osobowego.
Informacji udzieli³a
starszy stra¿ak Katarzyna Jegliñska

3 lutego o 13.10 na ul. 11 Listopada dosz³o do wypadku drogowego.
BWM jad¹ce jezdni¹ placu Wolnoci
potr¹ci³o bokiem pieszego, który wszed³
na jezdniê. Pokrzywdzony czterdziestoszecioletni mê¿czyzna ze z³aman¹ rêk¹
i nog¹ zosta³ odwieziony do szpitala
w Olecku.
Kierujruj¹cy BMW by³ trzewy.

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

 wyprzeda¿ kolekcji
owietlenia
 wyprzeda¿ kolekcji
karniszy o 16 mm

ZAPRASZAMY!

Pijani kierowcy
* 27 stycznia o 17.25 policjanci zatrzymali w Cimochach VW Golfa. Kieruj¹cy samochodem trzydziestojednoletni
Pawe³ S. mia³ we krwi 1,7 promila alkoholu.
* 29 stycznia o 16.50 patrol policji zatrzyma³ w Wieliczkach rowerzystê, czterdziestoletniego Wojciecha K. Mia³ on
we krwi 1,28 promila alkoholu.
* 1 lutego o 13.35 zatrzymano na ul. Kolejowej do rutynowej kontroli Mercedesa. Kieruj¹cy nim piêædziesiêciojednoletni Miros³w G. mia³ we krwi 1 promil alkoholu.
Zapraszamy na
spotkanie cz³onków Stowarzyszenia Kulturalnego
Przypisani Pó³nocy z siedzib¹ w
Olecku, które odbêdzie siê w dniu
14.02.2008r. (czwartek) o godz. 18:00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Partyzantów 2.
Liczymy na przybycie wszystkich cz³onków.

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:

 Anna Biedryk
 Teresa Fiedorowicz
 Marianna Konarzewska
 Zbigniew Krzy¿ek
 Jan Roz³ucki
 Leonard Zagórski

Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate, plac Wolnoci 22
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.

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

Nadal mo¿na rodziæ
po ludzku w Olecku

Na szczêcie w ostatnich dniach stycznia dosz³o do porozumienia miêdzy lekarzami z oddzia³u po³o¿niczo-ginekologicznego
szpitala powiatowego i dyrekcj¹ spó³ki OLMEDICA.
- Porozumienie obowi¹zuje na razie tylko do koñca kwietnia
tego roku  powiedzia³a na sesji Rady Powiatu 31 stycznia br.
dyr. spó³ki Katarzyna Mróz. - Wynika to z tego, ¿e tylko do
koñca tego miesi¹ca mamy podpisany kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia w Olsztynie  doda³a Mróz. Od kilku dni
dyr. OLMEDICA i Zarz¹d Powiatu prowadz¹ te¿ rozmowy o ewentualnych podwy¿kach dla innego personelu w oleckim szpitalu.Mieszkañcy pow. oleckiegoodetchnêli na wieæ o tym z ulg¹.
Tak wiêc nadal kobiety bêd¹ mog³y rodziæ w Olecku.
(jod)

PODZIÊKOWANIE
Rada Pedagogiczna, Pracownicy, Rada Rodziców i m³odzie¿ ZST Olecko wyra¿a g³êbok¹ wdziêcznoæ wszystkim ludziom dobrej woli, którym nie by³
obojêtny los m³odzie¿y. To dziêki Wam uczniowie
mog¹ nadal nieodp³atnie korzystaæ z internatu ZST
w Olecku ponosz¹c tylko koszt wy¿ywienia.
Szczególne podziêkowanie kierujemy do Proboszcza
Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a ks. Mariana Salamona, Radnych: Andrzeja Dunaja, Krystyny Wawrzyn,
Leszka Ga³czyka, Józefa Sofiñskiego, Kazimierza
Iwanowskiego oraz wszystkich, którzy poparli nasze starania.
Pragniemy wyraziæ wdziêcznoæ prasie oleckiej
za obiektywne przekazywanie informacji.
Walcz¹c o internat czulimy ogromne wsparcie
mieszkañców Olecka i powiatu.
Dziêkujemy i liczymy na dalsz¹ pomoc w realizacji naszych inicjatyw i pomys³ów zwi¹zanych z
racjonalnym wykorzystywaniem naszego internatu.

(V76907)
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
* Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac
Wolnoci 24
6 lutego (roda)
18.00  zebranie Ko³a Mi³oników Ziemi Oleckiej, sala klubowa kawiarni Arts
7 lutego (czwartek)
8.15  pobór krwi od honorowych dawców, Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie, ul. Go³dapska 23
8 lutego (pi¹tek)
17.00  Don Chichot, film  kino ROK Mazury Garbate
19.00  Obcy kontra Predator, film  kino ROK Mazury Garbate
9 lutego (sobota)
17.00  Don Chichot, film  kino ROK Mazury Garbate
19.00  Obcy kontra Predator, film  kino ROK Mazury Garbate
10 lutego (niedziela)
10.00 Olecka Liga Halowej Pi³ki No¿nej  hala LO (ul. Kociuszki)
10.00 Olecka Liga Siatkówki  hala ZST(ul. Zamkowa)
17.00  Don Chichot, film  kino ROK Mazury Garbate
19.00  Obcy kontra Predator, film  kino ROK Mazury Garbate
12 lutego (wtorek)
19.00  Step-up taniec zmys³ów, film  kino ROK Mazury
Garbate
14 lutego (czwartek)
18.00  zebranie Stowarzyszenia Przypisani Pó³nocy, siedziba Teatru AGT przy ul. Partyzantów
15 lutego (pi¹tek)
17.00  Skarb narodów 2. Ksiêga tajemnic, film  kino ROK
Mazury Garbate
19.30  Pi³a IV, film  kino ROK Mazury Garbate
16 lutego (sobota)
17.00  Skarb narodów 2. Ksiêga tajemnic, film  kino ROK
Mazury Garbate
19.30  Pi³a IV, film  kino ROK Mazury Garbate
17 lutego (niedziela)
10.00 Olecka Liga Halowej Pi³ki No¿nej  hala LO (ul. Kociuszki)
10.00 Olecka Liga Siatkówki  hala ZST(ul. Zamkowa)
17.00  Skarb narodów 2. Ksiêga tajemnic, film  kino ROK
Mazury Garbate
19.30  Pi³a IV, film  kino ROK Mazury Garbate
22 lutego (pi¹tek)
17.00  Zaczarowana, film  kino ROK Mazury Garbate
19.00  Niania w Nowym Jorku, film  kino ROK Mazury
Garbate
23 lutego (sobota)
17.00  Zaczarowana, film  kino ROK Mazury Garbate
19.00  Niania w Nowym Jorku, film  kino ROK Mazury
Garbate
24 lutego (niedziela)
10.00 Olecka Liga Halowej Pi³ki No¿nej  hala LO (ul. Kociuszki)
10.00 Olecka Liga Siatkówki  hala ZST(ul. Zamkowa)
17.00  Zaczarowana, film  kino ROK Mazury Garbate
19.00  Niania w Nowym Jorku, film  kino ROK Mazury
Garbate
28 lutego
17.00  Lejdis, film  kino ROK Mazury Garbate
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Nowoczesny wóz
trafi³ do oleckiej PSP

Po kilku latach starañ do oleckiej Komendy Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w styczniu br. przekazano nowoczesny ciê¿ki wóz bojowo-ganiczy marki MAN o wartoci blisko 700 tys. z³., W jego sfinansowaniu, oprócz Komendy G³ównej PSP w Warszawie, pomo³yy samorz¹dy ze wszystkich
gmin powiatu oleckiego, samorz¹du województwa warmiñskomazurskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

W uroczystoci przekazania tego nowoczesnego wozu i
jego powiêceniu wziêli udzia³: kapelan oleckich stra¿aków
ksi¹dz pra³at Stanis³aw Tabaka, komendant wojewódzki PSP
w Olsztynie brygadier Dariusz Przeradzki, komendant po-

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V4702)

wiatowy PSP w Olecku bryg. Jan Mróz, z-ca komendanta
powiatowego policji w Olecku nadkomisarz Bernard Faszcz,
Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski, Starosta Olecki Stanis³aw Ramotowski i wiceprzewodnicz¹cy sejmiku woj. warmiñsko-mazurskiego Edward Adamczyk, który wniós³ najwiêcej pracy dla pozyskania funduszy na zakup tego nowoczesnego MAN-a.
- Starania o pozyskanie tego wozu dla oleckiej PSP trwa³y
od kilku lat. Wreszcie, na szczêcie, zakoñczy³y siê powodzeniem  tymi s³owami przywita³ goci przekazania i stra¿aków
szef oleckiej stra¿y brygadier Jan Mróz.
W imprezie bra³ udzia³ poczet sztandarowy PSP Olecko;
wci¹gniêto flagê Polski na maszt i odpiewano wspólnie hymn
narodowy. Ks. St. Tabaka powiêci³ te¿ MAN-a i volkswagena busa, którego to PSP Olecko darowa³a OSP Wieliczki. Ten
drugi wóz odebra³ wójt gminy Wieliczki Jan Jakimowicz.
Na zakoñczenie spotkania na placu obok Komendy Powiatowej PSP w Olecku stra¿acy pokazali mo¿liwoci techniczne MAN-a.
Darek Josiewicz
Fot. Archiwum PSP Olecko i B. S³omkowski

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

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

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

te
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0
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5

Tygodnik Olecki nr 5 (525)

Zaproszenie na spotkanie dn. 13.02.2008 r. dotycz¹ce powo³ania Lokalnej Organizacji Turystycznej na terenie powiatu oleckiego

Powo³anie LOT-u

Starosta Olecki, Burmistrz Olecka, Wójt Gminy Kowale Oleckie,
Wójt Gminy wiêtajno oraz Wójt Gminy Wieliczki zapraszaj¹
w³acicieli hoteli, restauracji, gospodarstw agroturystycznych,
biur turystycznych, firm przewozowych, pensjonatów, twórców ludowych, innych przedsiêbiorców z bran¿y oko³oturystycznej na spotkanie, które odbêdzie siê 13.02.2008 r. (roda) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej (nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, dotycz¹ce powo³ania Lokalnej Organizacji Turystycznej na terenie powiatu oleckiego.
Program spotkania:
1. Powitanie uczestników spotkania.
2. Przedstawienie dotychczas podjêtych dzia³añ w celu powo³ania na terenie powiatu oleckiego Lokalnej Organizacji
Turystycznej.
3. Prezentacja zasad funkcjonowania Lokalnej Organizacji
Turystycznej.
4. Dyskusja w sprawie utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej na terenie powiatu oleckiego.
5. Podpisanie deklaracji przyst¹pienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej.
6. Ustalenie terminu spotkania za³o¿ycielskiego stowarzyszenia  Lokalnej Organizacji Turystycznej.
7. Podsumowanie, zakoñczenie spotkania.
Sporz¹dzi³a: Anna Turowska

Seniorzy jad¹
na Kaziuki Wileñskie

Jak co roku mieszkañcy Wilna i gocie stolicy Litwy bawi¹ siê doskonale na Jarmarku Kaziuka. Po raz pierwszy wybieraj¹ siê te¿ tam seniorzy z pow. oleckego. W programie
jednodniowej wycieczki 1 marca br. jest zwiedzanie Wilna,
cmentarza na Rossie, Muzeum im. Adama Mickiewicza i udzia³
w obchodach wiêta Królewicza Kazimierza. Koszt wycieczki
to jedyne 50 z³. Zapisy prowadzi biuro Polskiego Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Olecku przy pl. Wolnoci 22(w poniedzia³ki w godz. 16-18, w pi¹tki w godz. 10-13)
do 20 lutego.
(jod)

REGULARNA

LINIA

AUTOBUSOWA

(087) 520 40 29

(V6401)

Tel. 0-504-065-770

Przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Olecku znajduje siê nowa gablota informacyjna z zegarem. Mamy nadziejê, ¿e bêdzie on wskazywa³ wy³¹cznie szczêliwe godziny wszystkim mieszkañcom powiatu oleckiego.

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

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

Firma powsta³a 1.03.1991 roku i s³u¿y Pañstwu ju¿ 16
lat. Daje gwarancjê, ¿e pogrzeb najbardziej uroczysty, czy
najskromniejszy bêdzie za³atwiony taktownie i sumiennie za
cenê uzgodnion¹ z mo¿liwociami zleceniodawców.
- KOMPLEKSOWA OBS£UGA
UROCZYSTOCI POGRZEBOWYCH
- TRUMNY, WIEÑCE, WI¥ZANKI
- TRANSPORT KRAJOWY
I ZAGRANICZNY
- ZA£ATWIANIE WSZELKICH
FORMALNOCI
- POGRZEBY BEZGOTÓWKOWE
- EKSHUMACJE, KREMACJE
- GROBOWCE BETONOWE
(K305)

Olecko-Gusiew  odjazd o 13.30
Gusiew-Olecko  przyjazd ok. 20.00

Nowa tablica informacyjna z zegarem

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

Kolektory

PROMOCJA

 panele pod³ogowe I gatunek

s³oneczne,

 15,50 z³ za 1 m2

przydomowe oczyszczalnie cieków

 du¿y wybór owietlenia
(V3003)

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

(V7001)

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

Burmistrz Wac³aw Olszewski spotka³ siê 24 stycznia z
wiceprezesem WFO Tadeuszem Ratyñskim. Spotkanie mia³o
charakter informacyjny o mo¿liwociach pozyskania funduszy na inwestycje ekologiczne. Fundusz ten bêdzie przez
najbli¿sze kilka lat zarz¹dza³ funduszami unijnymi w tym zakresie.

Monitoring miasta

Rozstrzygniêto przetarg na projekt monitoringu miasta.
Wygra³a go bia³ostocka firma, która ju¿ od pewnego czasu
obs³uguje podobny system w Suwa³kach. Podczas rozstrzygania przetargu oprócz urzêdników magistratu byli obecni
przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji.
Koszt projektu to 34 tysi¹ce z³otych. Od poniedzia³ku, 4
lutego, praktycznie zacznie siê realizacja inwestycji. Zainstalowanych w miecie bêdzie dziesiêæ kamer. Zosta³o wys³ane
ju¿ pismo dotycz¹ce rezerwacji pasma radiowego, na którym
bêd¹ dzia³a³y urz¹dzenia monitoruj¹ce. Koszt ca³ego zadania
bêdzie kosztowa³ w granicach 50 tysiêcy z³otych.
Nadajnik bêdzie znajdowa³ siê na Wie¿y Cinieñ za serwer i baza g³ówna znajdowaæ siê bêdzie w budynku Komendy Powiatowej Policji przy ulicy Zamkowej. System ma mo¿liwoæ rozbudowania. Planowane w jest rozbudowanie go
do oko³o 30 kamer.
Mo¿liwoci pozyskania pieniêdzy w tym roku bêd¹ bardzo s³abe. By³em w Olsztynie i przygl¹da³em siê problemowi  powiedzia³ Burmistrz Wac³aw Olszewski.  Mo¿e wiêc
w tym roku wykonamy zadanie za w³asne pieni¹dze. Mówiê
mo¿e, bo jeszcze nic co do funduszy unijnych nie wiadomo. W ka¿dym razie pieni¹dze, które w tym roku w³o¿ymy,
bêd¹ traktowane jako tzw. wk³ad w³asny, jeli w roku nastêpnym bêdziemy chcieli system rozbudowywaæ.
Mo¿liwoci systemu s¹ ogromne. Iloæ kamer praktycznie mo¿na zwiêkszaæ w nieskoñczonoæ. Mo¿na zamontowaæ
urz¹dzenia rejestruj¹ce wje¿d¿aj¹ce do miasta auta, które bêdzie
automatycznie sekcjonowa³o pojazdy wczeniej skradzione.
Przy monta¿u tych urz¹dzeñ mo¿na jednoczenie zrobiæ bezp³atny internet dla mieszkañców miasta. Na pocz¹tek jednak
zrobimy prosty monitoring. Potem firma bêdzie nam doradzaæ jak system rozbudowywaæ. Pierwsz¹ czêæ projektu, mam
nadziejê firma zrealizuje do rozpoczêcia wakacji.

1%

STOWARZYSZENIE
POMOCY SPO£ECZNEJ
I OCHRONY ZDROWIA
im. W. £UKASZA
19-400 OLECKO,
JAKI K/OLECKA
KRS 0 0 0 0 2 1 6 6 7 3
tel/fax / 087 / 520 22 08 lub 520 40 32
ORGANIZACJA PO¯YTKU PUBLICZNEGO
WSPIERA HOSPICJUM W JAKACH
NR KONTA BANKOWEGO
25 9339 0006 0000 0007 0292 0001

Boisko w ka¿dej gminie

W bie¿¹cym roku zosta³ og³oszony program, którego zadaniem jest budowa boisk sportowych pokrytych sztuczn¹
muraw¹. We wtorek 29 stycznia odby³a siê w Olsztynie narada w tej sprawie. Uczestniczy³ w niej Burmistrz Wac³aw Olszewski.
Program obejmuje budowê w gminie, która do niego przyst¹pi, boiska do pi³ki no¿nej o wymiarach 30 x 60 metrów oraz
boiska do gry w tenisa i siatkówki o wymiarach 32 x 18 metrów wraz z zapleczem socjalnym i ogrodzeniem zabezpieczaj¹cym. Ministerstwo opracowa³o jeden zunifikowany wzór obiektu.
Wartoæ inwestycji to oko³o 1 miliona z³. Ciekawe jest te¿
finansowanie. Wziê³yby w nim udzia³ trzy podmioty: gmina,
Urz¹d Marsza³kowski, Ministerstwo Sportu.
Wójtowie gmin ociennych nie maj¹ funduszy na wykonanie takiego zadania, wiêc pierwsze boisko powsta³oby w
Olecku.
Prawdopodobnym miejscem budowy boisk bêdzie plac przy
Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza. Decyzjê
podjêto jakby rekompensuj¹c szkole fakt, ¿e praktycznie nie
posiada ona sali gimnastycznej. Tak wielka szko³a ma salê
mniejsz¹ od niektórych szkó³ wiejskich.
Wniosek do Urzêdu Marsza³kowskiego zosta³ wys³any w
pi¹tek, 1 lutego.
Na najbli¿sz¹ Sesjê Rady Miejskiej, która odbêdzie siê
29 lutego, wprowadzê poprawkê do bud¿etu  zapewni³
Burmistrz. Na pewno bêdziemy mieli boisko ze sztuczn¹
muraw¹.

Równaæ Szanse 2008

Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y og³asza Ogólnopolski
Konkurs Grantowy w ramach Programu Równaæ Szanse 2008
Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoci na wyrównywanie
szans na dobry start w doros³e ¿ycie m³odzie¿y z terenów
wiejskich i ma³ych miast do 20 000 mieszkañców.
O dotacje do 50 000 z³ na projekty rozpoczynaj¹ce siê nie
wczeniej ni¿ 1 czerwca 2008 r. i trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ do 30
listopada 2009 r. mog¹ ubiegaæ siê organizacje pozarz¹dowe
(zarejestrowane w formie stowarzyszeñ i fundacji) z terenów
wiejskich i ma³ych miast do 20 000 mieszkañców.
Termin sk³adania wniosków up³ywa 3 marca 2008 r.
Informacje o konkursie znajduj¹ siê na stronie: www.rownacszanse.pl
Alicja Mieszuk
rzecznik prasowy UM w Olecku

WYBIERZ JEDN¥ I PRZEKA¯ 1%

Podejmij decyzjê i przekaz 1% podatku na wybrana organizacjê pozytku publicznego dzia³aj¹ca w powiecie oleckim.
Uprzejmie informujê, ¿e na stronie www.powiat.olecko.pl
znajduje siê wykaz tych organizacji. Ka¿da z nich zas³uguje
na wsparcie:
Nazwa organizacji
Nr KRS
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi .............................. 0000032763
Stowarzyszenie Pomocna D³oñ w Kowalach Ol. ... 0000032791
Powiatowe Stowarzyszenie Sportowe ................... 0000128526
Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta
i Gmin Ziemi Oleckiej ZDROWE OLECKO ......... 0000179211
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej ......................... 0000210279
Stowarzyszenie Pomocy Spo³ecznej
i Ochrony Zdrowia im. w. £ukasza ..................... 0000216673
Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum
w wiêtajnie ......................................................... 0000247409
ZHP Hufiec Olecko .................................................. 0000271499
www.powiat.olecko.pl
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MONOGRAFIA PRASY OLECKIEJ (1)  LECH KALEJTA
Wstêp
W 1989 roku zmieni³ siê w Polsce ustrój polityczny. Zmiany nie tylko gospodarcze, ale i spo³eczne objê³y ca³y kraj. W
tym tak¿e Olecko  siedemnastotysiêczne miasto na Mazurach. Najlepsz¹ kronik¹ dokumentuj¹c¹ te zmiany okaza³a siê
lokalna prasa. Na ³amach kolejnych oleckich gazet uwidacznia³y siê codzienne problemy mieszkañców miasta, ich troski
i nadzieje zwi¹zane z wizj¹ lepszej Polski.
Postanowi³em zaj¹æ siê t¹ problematyk¹, poniewa¿ w powojennej historii Olecka brak jest znacz¹cych opracowañ (poza
broszurami czysto gospodarczymi lub turystycznymi) dotycz¹cych historii regionu z okresu powojennego. W tym tak¿e
opracowañ mówi¹cych o dostêpnoci, poczytnoci czy w ogóle
tworzeniu prasy.
Aby pisaæ na temat rynku oleckiej prasy lokalnej, nale¿y
oczywicie zbadaæ zjawisko powstawania rynku prasy ogólnokrajowej w Polsce po 1989 roku, a tak¿e powstawania prasy lokalnej na terenie ca³ego kraju w tym okresie. Ponadto
nale¿y równie¿ oceniæ wczeniejsze wydawnictwa prasowe w
Olecku, o ile takie wystêpowa³y.
Do zbadania i podsumowania procesu kszta³towania siê
rynku prasy ogólnokrajowej oraz lokalnej w Polsce wykorzystany zosta³ szereg opracowañ dokonanych ju¿ przez znanych i rzetelnych prasoznawców. Nale¿y stwierdziæ, ¿e sam
temat prasy w Polsce jest ju¿ dosyæ szeroko omówiony i dostêpnoæ do tych róde³ jest znakomita. Trochê gorzej sytuacja ta wygl¹da w przypadku prasy lokalnej. Nale¿y zwróciæ
uwagê na fakt, ¿e zarówno jedna jak i druga kwestia s¹ równie¿ dosyæ niele opracowane w internecie, zw³aszcza interesuj¹ce s¹ debaty na forach dyskusyjnych.
Inn¹ kwesti¹ s¹ ród³a wykorzystywane w niniejszej pracy do zbadania w³aciwego tematu, to znaczy kszta³towania
siê rynku prasy lokalnej w Olecku. Nale¿¹ do nich oczywicie
egzemplarze gazet wydawanych w Olecku po 1989 roku, a
konkretnie od roku 1990. Ponadto do róde³ zosta³y zaliczone
równie¿ tytu³y prasy regionalnej  bia³ostocka Gazeta Wspó³czesna oraz suwalskie Krajobrazy. Nie zabrak³o miejsca w
poni¿szym opracowaniu dla niemieckiego pó³rocznika  Treuburger Heimatbrief, wydawanego przez by³ych mieszkañców
Olecka, zrzeszonych obecnie w ziomkostwo w Niemczech. Zreszt¹
do najmniej dostêpnych róde³ nale¿¹ gazety w³anie wydawane w Olecku przed II wojn¹ wiatow¹ przez ówczesnych
olecczan.
Z oczywistych wzglêdów nieliczne i w raczej z³ym stanie
egzemplarze tytu³ów niemieckich oraz nieznajomoæ jêzyka
niemieckiego (zw³aszcza starszego dialektu z regionu Mazur)
nie pozwalaj¹ na dok³adniejsz¹ analizê tej prasy. Nale¿y siê tu
powo³ywaæ na istniej¹ce ju¿ t³umaczenia oraz kontekst historyczny oraz geograficzny, w jakim tytu³y te by³y wydawane.
Jedyne szersze badania w zakresie historii Olecka dotychczas by³y g³ównie dokonywane przez lokalnego historyka 
hobbystê, Ryszarda Dembego. Te opracowania zasadniczo
koñcz¹ siê w³anie na II wojnie wiatowej. Tak wiêc jedyne
materia³y dotycz¹ce prasy lokalnej w Olecku, jakie kiedykol-

Strona tytu³owa Oletzkoer KreisblattZ z 1884 roku
wiek by³y wspominane w jakichkolwiek ksi¹¿kach czy opracowaniach badawczych odnosz¹ siê do wspomnianych niemieckich tytu³ów prasowych sprzed wojny.
G³ównym za³o¿eniem niniejszej pracy jest zbadanie, w jaki
sposób rozwija³a siê prasa w Olecku w zasadzie od pocz¹tku
istnienia miasta, ale g³ównie po 1989 roku. Mo¿liwoci i rozwi¹zania technologiczne, a tak¿e zmiany postêpuj¹ce w wiadomoci i mentalnoci olecczan bêd¹ z pewnoci¹ widoczne
na tle rozwoju rynku prasy lokalnej w Olecku.
Nie mniej interesuj¹cym aspektem jest fakt, i¿ dopiero z
nastaniem III Rzeczypospolitej Polskiej pojawi³ siê w Polsce
prawdziwy samorz¹d terytorialny. To w³anie dziêki gazetom
lokalnym widaæ, jakie s¹ kontakty miêdzy w³adz¹ lokaln¹ a
obywatelami, miêdzy w³adz¹ lokaln¹ a pras¹, miêdzy pras¹ a
obywatelami  czytelnikami. Nie bez powodu prasa w ogólnym rozumieniu, jak i konkretnie lokalna w³anie zosta³a krzykniêta czwart¹ w³adz¹. Pada pytanie do zbadania, jak w Olecku
siê sprawuje ta w³adza? Jednoczenie gazeta powinna stanowiæ forum publicznej debaty i byæ rodkiem zapewniaj¹cym
demokracjê w danej jednostce terytorialnej.
W tym kontekcie w³anie pojawia siê czêsto wiele pytañ
i kontrowersji. Czy gazeta jest zale¿na czy niezale¿na? Czy
jest w³asnoci¹ na przyk³ad spó³ki reprezentuj¹cej lokalny biznes,
czy jest dotowana z pieniêdzy gminy? Czy cechuje j¹ notoryczny atak na w³adzê i wiele innych. Odpowiedzenie na te i
inne pytania oraz analiza odpowiedzi na nie mo¿e doprowadziæ do zaskakuj¹cych wyników.
C.d.n.

Praca magisterska pt.Monografia prasy oleckiej po 1989r. napisana przez Pana Lecha Kalejtê na kierunku politologia w zakresie dziennikarstwa na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora,Wydzia³ Nauk Politycznych
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Wywiad z dyrektorem
Powiatowego Zarz¹du Dróg

Dariuszem Koz³owskim
przeprowadzi³ Bogus³aw M. Borawski
TO:  Jakie plany ma do zrealizowania w bie¿¹cym roku Powiatowy Zarz¹d
Dróg?
DK:  Zgodnie z uchwa³¹ Zarz¹du Powiatu dotycz¹c¹ lat 2007-2013 plany przewiduj¹ realizacjê siedmiu zadañ. We wszystkich tych wypadkach bêdziemy aplikowaæ
o pieni¹dze unijne. W najbli¿szym okresie, prawdopodobnie ju¿ na prze³omie lutego i marca, pojawi siê szczegó³owy regulamin Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia
 Mazury.
Najpierw bêdziemy staraæ siê o
fundusze na remonty i modernizacje ulic w miecie. W naszych planach umiecilimy trzynacie ulic.
Jeszcze w tym roku mamy zamiar
wyremontowaæ ulicê Grunwaldzk¹.
Remont, ³¹cznie z modernizacj¹, obejmie ca³¹ ulicê od placu Wolnoci
do alei Lipowych. Prace bêd¹ polega³y na ca³kowitej przebudowie
skrzy¿owania z placem Wolnoci.
Po lewej, na przyk³ad, jad¹c od placu,
zostan¹ zbudowane parkingi. Przebudowie bêdzie poddana jednoczenie instalacja gazowa, trakcja elektryczna oraz sieæ telefoniczna.
TO:  Czy w tym czasie ulica
Grunwaldzka zostanie zamkniêta?
DK:  To ju¿ bêdzie zale¿a³o od
wykonawcy. O utrudnieniach w
ruchu i rozwi¹zaniach bêdziemy
wiedzieli dopiero po przetargu. Wykonawca zaproponuje sposób rozwi¹zania. Koszt tej inwestycji wyniesie ponad 1,7 miliona z³otych. Z
tej kwoty bêdziemy chcieli pozyskaæ oko³o 80% od Regionalnego Programu
Operacyjnego. W marcu z³o¿ymy tam
odpowiedni wniosek.
TO:  Czy w 2008 zostanie wyremontowana tylko ulica Grunwaldzka?
DK:  Zamierzamy jeszcze przeprowadziæ modernizacjê i remont dwóch dróg:
Kukowo  Zatyki  Kijewo o d³ugoci
6,7 kilometra oraz Dudki  Zajdy  Kukowo  Nowy M³yn, gdzie planujemy modernizacjê na odcinku 2,5 kilometra z Dudek do Zajd.
Plany zwi¹zane z aplikacjami mog¹ siê
zmieniæ jeli regulamin RPO bêdzie przewidywa³, ¿e w 2008 trzeba bêdzie z³o¿yæ
wnioski na wszystkie inwestycje plano-

wane w terminie od 2008 do 2013 roku.
TO:  Czy w tym roku zostanie rozwi¹zana regulacja ruchu przy placu
Wolnoci?
DK:  Do czerwca sprawa powinna
byæ za³atwiona. W tamtym roku nie odby³
siê przetarg. Wykonawcy zrezygnowali.
By³y na ten cel przeznaczone rodki

powiatu i miasta. Mylê, ¿e w lutym
zostanie ukoñczona dokumentacja. Planujemy równie¿ w³¹czenie w system ulicy
rodkowej. Przewidujemy tam ruch jednokierunkowy.
TO:  Burmistrz Wac³aw Olszewski w wywiadzie wspomina³ o ulicach
Letniej i Partyzantów. Mia³yby one równie¿ zostaæ w³¹czone do systemu?
DK:  Ulica Letnia jest gminna, a
Partyzantów powiatowa. Byæ mo¿e, ale
jeszcze na ten temat nie by³o rozmów.
TO:  Czyli w tym roku nowy system ruchu na placu Wolnoci zostanie zrealizowany?
DK:  Tak! Rozmawia³em ju¿ z pro-

jektantem i to on zaproponuje szczegó³owy sposób rozwi¹zania. Na pewno w
czêci placu Wolnoci bêdzie ruch jednokierunkowy.
TO:  A nie mo¿e byæ na ca³ym?
DK:  Zobaczymy jakie rozwi¹zanie
zaproponuje projektant. W przypadku
ruchu jednokierunkowego na ca³ym placu problem bêdzie z wjazdami do osiedli.
Na przyk³ad na Zyndrama. Jeli bêdzie
jednokierunkowy to problemem bêdzie po³¹czenie ruchu np. z ulic¹ Grunwaldzk¹.
TO:  Bez wzglêdu na system i tak
trzeba jechaæ dooko³a placu?
DK:  Tak! Ale je¿eli ca³y ruch na
placu by³by jednokierunkowy, to projekt modernizacji ulicy Grunwaldzkiej trzeba
by³oby zrobiæ ca³kiem inaczej. Jest ona
zaprojektowana jako dwukierunkowa, tak wiêc musia³yby byæ zaprojektowane inaczej ³uki wjazdu i wyjazdu.
Inaczej trzeba zaprojektowaæ wyjazdy w kierunku Armii Krajowej,
Jeziornej i Kolejowej.
TO:  Burmistrz proponowa³ zamkniêcie Jeziornej dla ruchu samochodowego. By³by tam tylko pieszy deptak. Ca³y ruch przebiega³by ulic¹ Letni¹ i Partyzantów.
DK:  Na ten temat zapewne bêd¹
jeszcze prowadzone rozmowy. Musimy rozmawiaæ, by wszelkie rozwi¹zania po³¹czyæ i przystosowaæ do
jednego projektu.
TO:  Jak¹ kwot¹ zamyka siê
na ten rok bud¿et Powiatowego Zarz¹du Dróg?
DK:  Jest to kwota oko³o 3 milionów, w tym na inwestycje przewidzielimy 1,1 mln z³.
TO:  Co wa¿nego wydarzy³o
siê w ubieg³ym roku?
DK:  31 grudnia zosta³y przekazane miastu szesnacie ulic, czyli
ca³e tzw. osiedle kompozytorów. W
sumie daje to odcinek 3,420 kilometra.
Z oleckim PGK podpisalimy na
trzy lata umowê na zimowe i letnie oczyszczanie ulic. Nale¿noæ p³acimy rycza³tem
i obowi¹zkiem tej firmy jest dbanie o
czystoæ ulic i chodników w miecie.
TO:  Unia zaproponowa³a nam do
wydania wielkie pieni¹dze. Jakie zwi¹zane z t¹ sytuacj¹ zamierzenia ma PZD?
DK:  Chcemy uzyskaæ z tych unijnych rodków ponad 20 milionów z³otych. Województwo warmiñsko-mazurskie dostanie z Unii 1 miliard 36,5 miliona euro. To, co chcemy uzyskaæ, jest
wiêc kwot¹ i ma³¹, i zarazem du¿¹. Zale¿nie jak na to patrzeæ. Wiele z inwestycji
jest przeznaczonych na rozwój samego
województwa: budowa portu lotniczego
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pod Olsztynem i jeszcze kilkanacie
takich przedsiêwziêæ. Pieni¹dze, które
dostalimy to jest 6,48% w skali kraju.
A same drogi województwo dosta³o 352.424.000 euro.
TO:  Czyli nale¿y oczekiwaæ,
¿e przez najbli¿sze kilka lat Olecko bêdzie rozkopane i nieprzejezdne?
DK:  Je¿eli bêd¹ pieni¹dze. Prace natomiast mo¿na bêdzie koñczyæ
a¿ do 2015 roku.
TO:  Jakie ulice bêd¹ zatem
remontowane?
DK:  Przewidujemy remonty
ulic: ¯eromskiego, D¹browskiej, Syrokomli, Norwida, Mazurska, Zamkowa, plac Zamkowy, Cisowa, Warmiñska, M³ynowa, Targowa i Kociuszki. Na remonty wszystkich tych
ulic opracowana jest ju¿ dokumentacja techniczna.
TO:  Zatem zakres robót na
tych ulicach bêdzie du¿o mniejszy
ni¿ na Grunwaldzkiej?
DK:  Tak! Remont wszystkich
tych ulic razem z Grunwaldzk¹ zamknie siê kwot¹ oko³o 10,5 miliona
z³otych. Z tego 20 % musimy mieæ
jako wk³ad w³asny.
TO:  Ile w 2008 r. Powiatowy
Zarz¹d Dróg przeznaczy na bie¿¹ce roboty drogowe: konserwacja znaków, koszenie poboczy, naprawy bie¿¹ce itp.?
DK:  1,2 mln z³.
TO:  Czy w bud¿ecie przewidziane
s¹ remonty chodników?
DK:  Wszystkie tego typu inwestycje
finansowane s¹ równo przez powiat i
miasto. Na ka¿d¹ wy³o¿on¹ przez powiat
z³otówkê, z³otówkê dok³ada miasto. Do
tego dochodz¹ niezale¿nie pozyskane rod-

ki. W tym roku przy wspó³pracy z gminami zostanie zrobiony chodnik w Norach oraz dwie zatoki dla autobusu w
Lenartach. Przy wspó³pracy funduszy
wojewódzkich zostanie wyremontowana
czêæ drogi Szczecinki  Krupin. Koszt
tej inwestycji to oko³o 250 tysiêcy z³otych. Mamy jednak szansê otrzymaæ dofinansowanie tej inwestycji w kwocie
80 tysiêcy.

TO:  Czy jest monitorowana i
czy w ogóle jest w gestii PZD regulacja ruchu w miecie? W chwili
obecnej jest kilka bardzo niebezpiecznych ulic, które wymagaj¹ poprawy p³ynnoci ruchu. Nale¿¹ do
nich Zielona oraz 11 Listopada.
DK:  Takie regulacje ruchu i
wprowadzanie zakazu parkowania
opracowuje siê w porozumieniu z
Komend¹ Powiatow¹ Policji oraz
z magistratem. Jeli jest du¿e zagro¿enie, to usprawnienie regulacji ruchu nast¹pi.
TO:  Ile do chwili obecnej
PZD pozyska³ funduszy unijnych?
DK:  Zrealizowane zosta³y
dwa projekty: Markowskie  Krupin oraz Olecko  Gi¿e  wiêtajno  za ³¹czn¹ kwotê oko³o 8 mln
z³, z tego ponad 6 mln z Unii.
Najwiêcej w tej chwili pracy
bêdziemy mieli przy pisaniu wniosków o unijne dotacje. Postaramy siê jak najwiêcej pieniêdzy pozyskaæ. Jest to kwestia miesi¹ca.
Gdy zostan¹ og³oszone pierwsze
konkursy, bêdzie du¿o wiêcej wiadomo. Mamy, jak ju¿ mówi³em,
przygotowanych kilka dokumentacji na remonty dróg. Do koñca
maja bêdziemy mieli ich jeszcze kilka. Czekamy tylko na og³oszenie konkursów. Powiat jest przygotowany do budowy omiu
dróg poza miastem. Ca³oæ tych inwestycji to grubo ponad 30 milionów. S¹
to drogi na odcinkach piêciu, dwóch, trzech
kilometrów. Nie bêd¹ to du¿e drogi typu
Olecko  wiêtajno. Zale¿y zakres tych
inwestycji od zasobnoci kasy powiatu
i ile gminy bêd¹ siê do tych inwestycji
mog³y do³o¿yæ.
TO:  Dziêkujê za rozmowê.
Trwa konkurs pt.

Fot. Jan Mazurski.

Pozytywnie
o Olecku

Spotkanie na Wiewiórczej cie¿ce.

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

Kreowany przez amerykañskie media
przekaz w du¿ym stopniu sprawia, ¿e w
konsekwencji Ameryka wydaje siê bardziej
atrakcyjna, a kraj ten dla wielu ludzi na ca³ym wiecie kojarzy siê z miejscem na lepsze
¿ycie. Ameryka, jako piêkny i dumny naród,
symbol wolnoci i demokracji, jest najbardziej charakterystycznym pañstwem wiata
ze wzglêdu na tempo i szybkoæ ¿ycia. To w
USA jest najwiêcej odkryæ naukowych i najbardziej zaawansowanych technologii. Ziemia sta³a siê du¿¹ wiosk¹, w której wszechobecny jest McDonalds i coca-cola a stacje
telewizyjne, takie jak MTV i CNN, docieraj¹
do najodleglejszych zak¹tków. Amerykañskie
produkcje filmowe odnosz¹ najwiêksze sukcesy narzucaj¹c nam swój styl i sposób mylenia. My natomiast, dziêki znajomociom
jêzyków obcych, a w szczególnoci angielskiego, jestemy w coraz wiêkszym stopniu
przygotowani na zrozumienie p³yn¹cej do nas
amerykañskiej popkultury, jestemy w wiêkszym stopniu gotowi j¹ doceniæ, konsumowaæ, lecz tak¿e powinnimy umieæ dokonywaæ selekcji i krytyki.
Globalny nastolatek. Na ca³ym wiecie kultura popularna oraz ideologia konsumpcji wywiera du¿y wp³yw na rozwój dzieci i
m³odzie¿y, kszta³tuje ich to¿samoæ, coraz mniej
znacz¹ce s¹ dla nich wartoci narodowe. M³odzi
ludzie ca³ego globu maj¹ podobny styl ¿ycia, s¹ bardziej wzajemnie do siebie podobni ni¿ do pokolenia swoich rodziców. Charakterystyczn¹ cech¹ dla kultury popularnej
jest to, ¿e nie ma granic ani ró¿nic narodowych, etnicznych czy jêzykowych. Globalny nastolatek mówi po angielsku, ³atwo siê
komunikuje, jest bardzo tolerancyjny, ale równie¿ powierzchowny, na koniecznoæ wiêkszego zaanga¿owania reaguje du¿ym sceptycyzmem. Wi¹¿e siê to z koniecznoci¹ adaptacji do szybkich, chaotycznych zmian, ¿ycia w niepewnej, niejasnej, pe³nej sprzecznoci kulturze, gdzie nic ju¿ dla nich nie jest
dziwne, wszystko ma prawo siê zdarzyæ.
Generacja X. Zjawisko widoczne ale

Nasza rozmowa (6)

nie powszechne w rodowisku m³odych ludzi, których rodzice wychowali siê w latach szeædziesi¹tych. To pozbawiona z³udzeñ m³odzie¿, której reakcj¹ na panuj¹c¹ ideologiê sukcesu jest obojêtnoæ, pasywnoæ i nieufnoæ, nie wchodz¹ w to, co
narzuci³o im spo³eczeñstwo. Charakteryzuj¹
siê brakiem odpowiedzialnoci i ogólnego zainteresowania, ¿yj¹ bezcelowo, czêsto s¹ pró¿ni,
skupiaj¹ siê na przyjemnociach, nie d¹¿¹ do
osi¹gania sukcesów. Iksy pokazuj¹, ¿e wcale
nie zamierzaj¹ dorosn¹æ, i za nic maj¹ to, co
wiat o nich myli.
Generacja Y. Pokolenie m³odzie¿y w wieku
14-24 lat, od urodzenia wychowuj¹cej siê z
komputerem oraz w rodowisku, w którym
wszechobecne s¹ media. Odmiennie ni¿ Iksy,
Igreki chc¹ pracowaæ i ¿yæ, ceni¹ sobie
mo¿liwoæ godzenia ¿ycia zawodowego i rodzinnego, swobodê dzia³ania, ró¿norodnoæ,
oczekuj¹ wiêkszej elastycznoci w zatrudnieniu, natomiast Iksy chodz¹ do pracy, która
dla nich nic nie znaczy, nie przynosi satysfakcji. Igreki, to osoby tolerancyjne, nastawione na racjonalizm, przejawiaj¹ materialistyczne
podejcie do ¿ycia, czêsto s¹ indywidualistami  w przeciwieñstwie do Iksów, których
cechuje bylejakoæ.
Kult sukcesu. Czêæ wspó³czesnej m³odzie¿y ukszta³towa³a siê ca³kowicie odmiennie ni¿ generacja X. Ich to¿samoæ w du¿ej
mierze determinowana jest przez przymus
sukcesu, czêsto wywo³ywany presj¹ spo³eczeñstwa. Nie bez znaczenia s¹ równie¿ przekazy propagowane przez mass media, które
g³osz¹: nie mo¿esz byæ nieudacznikiem. Dla
tej czêci m³odzie¿y sukces to stan konta w
banku, marka samochodu, stanowisko lub s³awa
 sukces medialny. Dla kariery gotowi s¹ powiêciæ w³asne ¿ycie osobiste. Sukces jest dla
nich najwiêksz¹ wartoci¹, stanowi równie¿
kryterium oceny innych wartoci.
Wychowanie  w któr¹ stronê? Wy¿ej
opisane wybrane tendencje maj¹ wp³yw równie¿ na ludzi doros³ych. W zwi¹zku z tym nasuwa siê pytanie: jak wychowywaæ? Nie za-

C.d. ze s. 1.

hamujemy mniej po¿¹danych trendów wystêpuj¹cych we wspó³czesnej kulturze, nie mo¿emy równie¿ przejæ obojêtnie obok nich lub
bezkrytycznie siê im poddawaæ. Wspólna
rozmowa z m³odzie¿¹ na temat kszta³tu rzeczywistoci, pomoc w zauwa¿eniu niskiej i p³askiej kultury popularnej umo¿liwia realne uczestniczenie w kszta³towaniu ich
to¿samoci, marzeñ i ¿ycia. Wa¿ne jest równie¿, aby przyzwyczaiæ ich do samodzielnego i wiadomego podejmowania wyborów
odnonie kszta³tu w³asnego ja.
Wychowanie w w¹skim tego s³owa znaczeniu to kszta³towanie kierunkowych cech
osobowoci, takich jak: postawy, d¹¿enia,
aspiracje, przekonania, plany ¿yciowe. Mo¿liwe to jest wtedy, gdy oddzia³ywujemy na
procesy kierunkowe, takie jak: emocje, uczucia, motywacje.
Na pierwszy plan w wychowaniu wysuwa siê postawa, jako bardzo wa¿na struktura
osobowoci wychowanka. Postawa, to wzglêdnie sta³a sk³onnoæ do pozytywnego lub negatywnego ustosunkowania siê cz³owieka
wobec dowolnego obiektu (przedmiotu, zdarzenia, idei lub innej osoby). Ustosunkowanie to ma charakter  jest wynikiem  emocji,
uczuæ, motywacji lub ch³odnej oceny obiektu.
Okrelenie postawy wobec jakiego obiektu
oznacza umiejscowienie siebie na dwubiegunowym kontinuum, rozci¹gaj¹cym siê od stosunku skrajnie negatywnego do stosunku
skrajnie pozytywnego.
Najwa¿niejsze w³aciwoci (cechy) postawy,
to: znak, natê¿enie, wa¿noæ, funkcja, zakres,
z³o¿onoæ.
Trójsk³adnikowa definicja postawy to:
komponent poznawczy, komponent emocjonalno-uczuciowo i motywacyjno-oceniaj¹cy
 komponent behawioralny. Zwi¹zek tych
komponentów  trzech rodzajów reakcji poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej na ten
sam obiekt  czêsto bywa s³aby. Jego wielkoæ, si³a zale¿y od wielu dodatkowych czynników. Trójsk³adnikowa definicja postawy obecnie zosta³a zast¹piona pogl¹dem naukowym,
¿e najwa¿niejszymi mechanizmami genezy (kszta³towania siê) postaw s¹: nabywanie przeko-

nañ na temat w³aciwoci obiektu, prze¿ycia emocjonalne zwi¹zane z danym obiektem oraz w³asne zachowanie kierunkowe
na ów obiekt.
Wed³ug nowego podejcia postawa
kszta³tuje siê pod wp³ywem trzech odrêbnych mechanizmów, tj.: postawa jako rezultat przekonañ, postawa jako rezultat
emocji oraz postawa jako rezultat zachowañ.
Postawy ukszta³towane wg w/w prawid³owoci w wyniku dowiadczeñ osobistych z obiektem s¹ silniejsze, pewniejsze, trudne do zmiany. One steruj¹ naszym zachowaniem. Oczywist¹ spraw¹ te¿
jest, ¿e wiele postaw przyjmujemy w gotowej postaci od innych osób postawy z drugiej rêki. Dobrze jest, je¿eli mamy
wewnêtrzne filtry krytyczne, a nie na
zasadzie  bo moda, np. taniec na g³owie. W pocz¹tkowym okresie ¿ycia dzieci
g³ównie przejmuj¹ postawy od swoich
rodziców, w wieku dorastania  od grupy rówieniczej, kole¿anek i kolegów.
ród³em postaw oddzia³ywuj¹cym na
ogromn¹ skalê s¹ mass media  w tym
telewizja. Z badañ z po³owy lat 90-tych
wynika, ¿e przeciêtny Polak ogl¹da³ telewizjê ponad 3 godziny dziennie, co w sumie daje ponad 15 lat nieprzerwanego ogl¹dania telewizji w ci¹gu ca³ego ¿ycia. Mo¿na
do tego dodaæ gry komputerowe i Internet  to dopiero uwiadamia skalê zjawiska.
Tendencje zachodz¹ce w popkulturze,
które za porednictwem Tygodnika Oleckiego stara³em siê przybli¿yæ Czytelnikom, zbada³ i opisa³ miêdzy innymi prof.
Zbyszko Melosik. Tych kilka informacji
mia³o, przede wszystkim, zainteresowaæ
czytelników i zachêciæ do refleksji. Bêdzie mi bardzo mi³o, je¿eli t¹ seri¹ artyku³ów przyczyni³em siê równie¿ do pog³êbienia wiedzy na temat wychowywania,
szczególnie wród rodziców i pedagogów
w naszym rodowisku.
Z dr. Józefem Krajewskim
rozmawia³ Bogus³aw M. Borawski
Tygodnik Olecki nr 5 (525)
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Wyprawa za ko³o
podbiegunowe 2007

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

(6)

Szwecja/Finlandia. Nie wiedz¹ co trac¹
Pobudka o godz. 8.20. Ja z Czarkiem bylimy w saunie.
Na termometrze +91 stopni. Wojtek i ks. Darek kiwali tylko
g³owami, daj¹c do zrozumienia, ¿e do niej nie wejd¹. Tylko
ja z Czarkiem wiemy, co oni stracili.

O godz. 12.30 opucilimy Laponiê, kupuj¹c kilka lapoñskich pami¹tek w przydro¿nym sklepie.

W Oulu
Przystanek w Norwegii

O godz. 10 wyjechalimy z Töre. Na liczniku 3400 przejechanych kilometrów. Nie mo¿na tu kupiæ gazu. Zatrzymalimy siê w Kalixie. Kupilimy dwa chleby i dwie bu³ki.
Zap³acilimy 43,50 korony, czyli 5 euro. Tak drogiego chleba jeszcze nigdy nie kupowa³em. O godz. 10.27 wyjechalimy ze Szwecji i wjechalimy do Finlandii, gdzie by³a ju¿
godzina 11.27. Deszcz ze niegiem.

Na liczniku 3534 km i Oulu. Zwiedzalimy to miasto.
Liczy ono 125 tys. mieszkañców. Oulu jest wa¿nym portem
Zatoki Botnickiej, zim¹ zamarzaj¹cym. Jest te¿ miastem uniwersyteckim, a ze wzglêdu na niezwykle efektywn¹ wspó³pracê uniwersytetu, orodków badawczych i parku technologicznego, zwanym dolin¹ krzemow¹ Finlandii. Ma rozwiniêty przemys³ chemiczny, drzewny, skórzany i spo¿ywczy.
Stanowi wa¿ny wêze³ kolejowy i drogowy. Jest to równie¿
port handlowy i lotniczy. Pocz¹tki miasta siêgaj¹ 1350 roku,
kiedy na terenie dzisiejszego miasta wybudowano zamek.

W Oulu

Przystanek w Finlandii

Do XVI wieku by³o ma³¹ osad¹. Prawa miejskie otrzyma³o
w 1605 roku. Do miasta sprowadzano futra z Laponii. W
XVIII wieku ulega³o licznym po¿arom, wiêc zachowa³o siê
niewiele starych obiektów. W po³owie XIX wieku miasto
sta³o siê najwiêkszym na wiecie orodkiem produkcji smo³y. Wtedy te¿ zacz¹³ siê rozwijaæ przemys³. Pod koniec XIX
wieku wybudowano liniê kolejow¹.
Na 3619 km zatankowalimy, p³ac¹c 50 euro za 36 litrów. Droga monotonna i ¿adnej policji. W Oravis Oravainen przed miastem Vaasa podziwialimy kolekcje ska³ i
minera³ów. Póniej rozpada³o siê i nie by³o ju¿ tak przyjem-

13

Tygodnik Olecki nr 5 (525)

nie ani na drodze, ani w miejscach, w których robilimy
postoje. Jechalimy drog¹ nr 8.
Po godz. 21. jakimi bocznymi piaszczystymi drogami
dotarlimy na wyspê. Tutaj zobaczylimy zwyk³e ¿ycie mieszkañców Finlandii, zw³aszcza rybaków. ¯eby dostaæ siê na
wyspê Björkön trzeba by³o jechaæ najd³u¿szym mostem w
Finlandii  1 km 45 m. Krajobrazy ciekawe, tajga i ³osie,
które dzielnie wypatrywa³ Wojtek. Dojechalimy do wioski
Björköby. Malutka osada. Ludzie gdzie siê pochowali.
Nocleg znalelimy bez trudu. Jeden z gospodarzy mia³ 3
domki przeznaczone dla turystów, wiêc by³o dla nas miejsce.
¯ona gospodarza prosi³a, ¿ebymy trochê poczekali, bo ona
w tym czasie robi³a masa¿ swojej klientce  czy¿by pani
sobie w ten sposób dorabia³a?, a potem zajmie siê nami
ale nie masa¿em, szkoda! W tym czasie dok³adnie obejrzelimy miejsce naszego noclegu.
Weso³a pani w³acicielka oznajmi³a, ¿e niedawno byli tu
te¿ Polacy, ¿e mo¿emy pójæ do sauny, a tak naprawdê to
mamy zap³aciæ po 15 euro od osoby bez zni¿ek. Zap³acilimy bez zbêdnego przekomarzania.
Czarek i ks. Darek zamieszkali na dole, a ja z Wojtkiem
na górze domku, który by³ wygodny i przestronny. Po kolacji poszed³em z Czarkiem do sauny, ale có¿ to za sauna,

MIRA¯
BURSZTYNOWEJ KOMNATY

Bursztynowa Komnata przez kilkadziesi¹t lat, jakie up³ynê³y od jej zaginiêcia (zniszczenia?) sta³a siê symbolem zaginionego skarbu. W 1701 roku król pruski Fryderyk I zamówi³ wykonanie bursztynowego wystroju gabinetu. Jedenacie lat póniej
dzie³o by³o gotowe: bursztyn pokrywa³ ciany pokoju o wymiarach 10,5x11,5 m. Precyzyjnie dobrane i obrobione kawa³ki
pó³szlachetnego kamienia tworzy³y p³askorzeby, herby itp. W
1716 roku car Piotr I w czasie wizyty w Prusach zachwyci³ siê
tym arcydzie³em, a król Fryderyk Wielki podarowa³ mu gabinet
jako dowód przyjani i potwierdzenie zawartego sojuszu. Cenny dar trafi³ do Petersburga do Pa³acu Letniego, a póniej Zimowego. Od 1743 roku gabinet rozbudowano, przekszta³caj¹c
go w Bursztynow¹ Komnatê, m.in. dodano kandelabry na 565
wiec, 24 lustra. Z rozkazu carycy Katarzyny komnata w 1755
roku trafi³a do pa³acu w Carskim Siole, sk¹d zosta³a skradziona
przez Niemców w 1941 roku. Latem nastêpnego
roku przewieziono j¹ w kilkudziesiêciu skrzyniach
do królewieckiego zamku, pod opiekê gauleitera
Prus Wschodnich Ericha Kocha. Ju¿ w 1944 roku
znów trzeba by³o poszukaæ bezpiecznego schronienia dla cennego zabytku. Ponownie zapakowano j¹ do skrzyñ i zniesiono do zamkowych
podziemi. I to ostatnia pewna wiadomoæ na temat Bursztynowej Komnaty.
Armia Czerwona zdoby³a królewieck¹ twierdzê 10 maja 1945 roku. Bursztynowej Komnaty
nie odnaleziono. Rosjanom uda³o siê natomiast
zatrzymaæ kustosza zamkowych zbiorów dra Rhodego, który jednak wkrótce zmar³ w niewyjanionych okolicznociach. Natomiast do polskiego
wiêzienia trafi³ równie¿ Erich Koch, który zapewne zleci³ wywiezienie lub ukrycie arcydzie³a. Szuka³y go przez lata tysi¹ce amatorów, urzêdnicy
ministerstw kultury Polski, Niemiec (tak Wschodnich,
jak i Zachodnich) i ZSRR oraz s³u¿by specjalne.
Zatrudniano nawet radiestetów i jasnowidzów. Na
licie potencjalnych miejsc ukrycia Komnaty znalaz³y siê: Królewiec, Neringa (misto na Litwie na

Fiñskie nazwy s¹ d³ugie
tylko + 56 stopni. Chocia¿ dla Wojtka i tak by³o za du¿o.
Zajrza³ tylko do nas i od razu siê wycofa³. Ludzie nie wiedz¹
co trac¹
C.d.n.
Mierzeji Kuroñskiej), Pas³êk, Bolków, Góry Sowie, Szklarska
Porêba, itd. Skrzyñ z bursztynem poszukiwano na niemieckim
statku Wilhelm Gustloff, zatopionym na Ba³tyku 30 stycznia
1945 roku.
Bursztynowa Komnata sta³a siê zatem symbolem, mira¿em,
za którym pod¹¿ali ludzie uzbrojeni w szpadle, ró¿d¿ki, mapy. O
tych poszukiwaniach powstawa³y (i nadal powstaj¹) ksi¹¿ki,
artyku³y, reporta¿e radiowe i telewizyjne. Niestety, wydaje siê
prawdopodobne (potwierdzaj¹ to m.in. zeznania niemieckich
¿o³nierzy s³u¿¹cych u schy³ku wojny w Królewcu), ¿e bursztynowa boazeria, p³askorzeby, kandelabry i inne fragmenty dzie³a
strawi³ ogieñ podczas po¿aru królewieckiego zamku, zbombardowanego przez alianckie samoloty. Uwa¿am, ¿e jedyn¹ szansê
na podziwianie bursztynowego pokoju Fryderyka I daj¹ prace
rekonstrukcyjne prowadzone obecnie w Rosji.
Piotr Rozwadowski
www.mowiawieki.pl
Tak wygl¹da³a oryginalna Bursztynowa
Komnata na zdjêciu z 1940 roku.
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Fundusze dla opor nych (9)
Wyboista droga, czyli o op³acalnoci s³ów kilka
Czy unijne pieni¹dze to deszcz z³ota
z kolorowych chmur, sprawiaj¹cy, ¿e
wystarczy zdj¹æ kapelusz i z³apaæ trochê
gotówki dla siebie? Kreowany w mediach
wizerunek zdaje siê sugerowaæ, ¿e tak jest
w istocie. Muszê siê te¿ otwarcie przyznaæ, ¿e i ja do stworzenia tego, jak¿e
fa³szywego, wizerunku mog³em siê przyczyniæ. Szczerze ¿a³ujê. I od razu dodajê:
to nie bêdzie deszcz z³ota. Starania o pozyskanie europejskich funduszy bêd¹
twardym kawa³kiem chleba, zmaganiami
z hydr¹ biurokracji, a niekiedy walk¹ z
wiatrakami, pe³n¹ dymu, iluzji i luster.
Mo¿na wiele zyskaæ, jednak¿e trzeba wiedzieæ, jakie przeszkody bêd¹ nas czeka³y
na tej wyboistej drodze.
Wróæmy jednak do jakichkolwiek konkretów. Przede wszystkim trzeba bêdzie
przygotowaæ wniosek  opis naszego
pomys³u na rozwój przedsiêbiorstwa. Nikt
nie dostanie pieniêdzy za piêkne oczy lub
dlatego, ¿e chce. Przynajmniej z celami
strategicznymi naszego pomys³u nie powinno byæ wiêkszych problemów. Zawsze bêdziemy powo³ywaæ siê na wzrost
konkurencyjnoci przedsiêbiorstw i udowadniaæ, ¿e dziêki realizacji projektu nasza firma zwiêkszy zatrudnienie, udzia³ w
rynku, liczbê klientów, wejdzie na nowe
rynki itp. Oczywicie wszystko bêdziemy musieli podeprzeæ solidnymi wyliczeniami, które znajd¹ siê zarówno we wniosku, jak i w biznesplanie, który bêdzie
jednym z wymaganych za³¹czników. Bêdziemy musieli równie¿ zmierzyæ siê z innymi papierowymi wymogami, jakie Unia
Europejska stawia wszystkim zainteresowanym jej funduszami. Bêdzie to np. ko-

niecznoæ ochrony rodowiska naturalnego poprzez stosowanie energooszczêdnych rozwi¹zañ i technologii przyjaznych
rodowisku. I pamiêtajmy, ¿e to, co jest
dla nas jasne, np. ¿e nowy samochód
spalaæ bêdzie mniej benzyny, produkuj¹c przy okazji mniej zanieczyszczeñ, ni¿
samochód dziesiêcioletni, to dla osoby
sprawdzaj¹cej nasz projekt jasne wcale
nie bêdzie, o ile o tym nie napiszemy (najlepiej przywo³uj¹c odpowiednie normy
europejskie). Nasz projekt bêdzie musia³
byæ równie¿ zgodny z polityk¹ równoci
p³ci i zasad¹ eliminacji jakichkolwiek form
dyskryminacji  i o tym te¿ musimy napisaæ. W jaki sposób? Oczywicie wprost,
najlepiej podpieraj¹c siê konkretem np.
zapewnieniem, ¿e w przypadku naboru
personelu obie p³ci bêd¹ mia³y równe
szanse. Kolejne dwa wymogi stawiane
wnioskuj¹cym przez instytucje dziel¹ce
kasê, czyli kwestia zgodnoci z polityk¹
konkurencji i zamówieñ publicznych oraz
polityk¹ zrównowa¿onego rozwoju, to
przys³owiowa bu³ka z mas³em. Ustawa o
zamówieniach publicznych przedsiêbiorców realizuj¹cych projekty o dofinansowaniu poni¿ej 50% kosztów kwalifikowanych nie dotyczy, a zrównowa¿ony rozwój daje szansê terenom zapónionym
technologicznie i hm cywilizacyjnie (cokolwiek by to mia³o znaczyæ), czyli w³anie nam  legendarnej cianie wschodniej, krainie, gdzie latem diabe³ mówi dobranoc, a zim¹ bia³e niedwiedzie tocz¹
wielkie bia³e kule niegowe.
O tym wszystkim trzeba bêdzie wspomnieæ, choæ jednak lepiej mnie nie cytowaæ. Zbytnia plastycznoæ wskazana nie

LEPIEJ HARCERZOWI
NI¯ FISKUSOWI

(L304)

Twój l % naprawdê dobrze zaprocentuje, poniewa¿:

- ZHP jest najwiêkszym stowarzyszeniem wychowawczym w
Polsce
- ZHP uczy jak byæ po¿ytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym
- ZHP zrzesza i obejmuje opiek¹ ponad 130 tys. dzieci i m³odzie¿y
- ZHP to organizacja o niemal 100-letniej tradycji
- ZHP to stra¿nik tradycyjnych wartoci
- ZHP to nowoczesny program
- ZHP to inwestycja w dzieci Twoje, Twoich bliskich i znajomych
Aby przekazaæ 1% swojego podatku organizacji po¿ytku
publicznego dokonaj odpowiedniej adnotacji w swym zeznaniu podatkowym PIT  podaj numer KRS 0000271499 z dopiskiem Hufiec Olecko ZHP a Urz¹d Skarbowy zrobi za Ciebie
resztê.
Nic nie tracicie, bo wskazan¹ kwotê Urz¹d Skarbowy przeleje
na konto Hufca.
Z harcerskim pozdrowieniem.

Bartosz Cieluk

Konsultant Regionalnego Systemu
Wspierania Innowacji Warmiñsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

jest. Papier jest jednak cierpliwy i wszystko
przyjmuje. Tak¿e Pañstwu potrzebna bêdzie taka cierpliwoæ. Przygotowanie wniosku i biznesplanu, zebranie za³¹czników
(m. in. zawiadczeñ z ZUS-u, Urzêdu Skarbowego, ewidencji dzia³alnoci gospodarczej), zdobycie studium wykonalnoci ³atwe
nie bêdzie. Bêd¹ to d³ugie i ¿mudne godziny powiecone pieni¹dzom, które obiecane s¹ nie pañstwu, lecz ogó³owi. Proszê pamiêtaæ , ¿e otrzymanie dofinansowania, czyli pozytywne przejcie procedur konkursowych i podpisanie umowy,
to mniej ni¿ pó³ drogi. Projekt trzeba jeszcze
zrealizowaæ, oczywicie na w³asny koszt,
bo ewentualn¹ refundacjê otrzymaæ bêd¹
Pañstwo mogli dopiero po zakoñczeniu
wszelkich dzia³añ i rozliczeniu wydatków.
To, co uda siê nam osi¹gn¹æ, musi byæ
te¿ w pewien sposób trwa³e  nasza inwestycja, nasz projekt, musi funkcjonowaæ przez co najmniej 3 lata. Jeli w projekcie za³o¿ylimy utrzymanie lub zwiêkszenie stanu zatrudnienia, to tego zobowi¹zania te¿ bêdziemy musieli dotrzymaæ.
Proszê siê gruntownie zastanowiæ, czy
warto na tê wyboist¹ drogê wchodziæ.
Decyzjê pozostawiam Pañstwu. Jednak¿e chcia³bym przypomnieæ, ¿e nie zostan¹ Pañstwo pozostawieni samym sobie.
Jest wiele miejsc, gdzie bêd¹ Pañstwo mogli
otrzymaæ bezp³atn¹ pomoc. Jednym z takich
miejsc jest oczywicie Powiatowy Punkt
Kontaktowy RSWI. Serdecznie zapraszam.
(PKK RSWI dzia³a dziêki uprzejmoci
Starostwa Powiatowego w Olecku,
ul. Kolejowa 32 pokój 12).

EXPRESS SZKOLNY

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

Miêso na rosó³

... nale¿y wk³adaæ do zimnej wody bo
im d³u¿ej gotujemy rosó³ na wolnym ogniu,
tym bardziej esencjonalny ma smak. Nie
wolno przykrywaæ garnka podczas gotowania roso³u.

Ko¿uch na zupie

Na zupie nie zrobi siê ko¿uch, jeli
posypiemy j¹ z wierzchu kawa³eczkami
mas³a.

Nasz przepis
Karp w galarecie
po wêgiersku

1-1,25 kg karpia, 20 dag cebuli, 2 pomidory, sól, cukier, mielona papryka,
ma³a ostra papryka, ³y¿ka ¿elatyny, 2
owoce czerwonej i zielonej papryki, 2
jajka.
Karpia filetujemy. G³owê, krêgos³up ikrê
lub mlecz wk³adamy z cebul¹, ostr¹
papryk¹ i pomidorami do naczynia i
zalewamy 4 szklankami wody. Gotujemy na bardzo ma³ym ogniu oko³o
40 minut.
Do lekko przestudzonego wywaru
wk³adamy filety karpia pokrojone w
porcje, wsypujemy mielon¹ paprykê i
gotujemy je przez ok. 30 minut.
Filety wyjmujemy na pó³misek i zdejmujemy skórê. Dekorujemy je kr¹¿kami zielonej i czerwonej papryki oraz
cz¹stkami ugotowanych na twardo jajek.
Wywar odcedzamy i lekko studzimy.
Dodajemy ¿elatynê i po napêcznieniu
gotujemy. Po zagotowaniu znowu j¹
studzimy i gêstniej¹c¹ galaret¹ zalewamy udekorowana rybê. Studzimy.
Danie podajemy z chrzanem.

Aleksandra, Gniewomira, Hieronima,
Honorata, Jana, Lucjusza, Piotra, Sebastiana
9 lutego
Apolonii, Bernardy, Eryki, Sabiny
Bernarda, Borys³awa, Cyryla, Donata,
Eryka, Gorzys³awa, Mariana, Nikifora,
Rajmunda, Rajnolda
10 lutego
Elizy, Elwiry, Gabrieli, Scholastyki, wiêtochny, Tomis³awy
Agatona, Gabriela, Jacentego, Jacka,
Scholastyka, Tomis³awa
11 lutego (Dzieñ Chorego)
Bernadetty, Bo¿eny, Brygidy, Marii
Adolfa, Dezyderego, Grzegorza, Lucjana, Lucjusza, £azarza, Olgierda, wiêtomira

NAJWIÊKSZY
SAMOLOT WIATA

Po 10 latach przyziemienia w 2001 roku
wzbi³ siê znowu w powietrze najwiêkszy
samolot wiata  ukraiñski An-225. Podniebny gigant jest unowoczenion¹ wersj¹
orygina³u, który swój dziewiczy lot odby³ w 1988 r. Samolot skonstruowano
do wynoszenia na orbitê radzieckiego
promu kosmicznego Buran. Projekt przerwano wraz z upadkiem ZSRR.
Test unieruchomionego przez lata kolosa wypad³ znakomicie. Szeciosilnikowa
maszyna mo¿e zabraæ na pok³ad 250 ton
³adunku, tj. 2 razy wiêcej ni¿ eksploatowane
przed nim samoloty Antonowa, skonstruowane do transportu superciê¿kich i
ponadwymiarowych ³adunków. Dla porównania: najwiêkszy transportowiec amerykañski C-5 Galaxy mo¿e zabraæ na pok³ad 135 ton ³adunku.
Rozpiêtoæ skrzyde³ An-225 wynosi 88,4
m, d³ugoæ  43,3 m, W przedziale towarowym mo¿na by zmieciæ 80 samochodów.



5 lutego
Adelajdy, Agaty, Agi, Agnieszki, Gabrieli, Sulis³awy
Albina, Filipa, Gabriela, Izydora, Jakuba, Justyniana, Paw³a, Piotra, Strze¿ys³awa, Strzy¿ys³awa, Sulis³awa
6 lutego
Amandy, Angeli, Bogdany, Doroty, Kseni
Angela, Antoniego, Bogdana, Bohdana, Paw³a, Romana, Tytusa
7 lutego
Antoniny, Eugenii, Julianny, Karimy,
Koriny, Ryszardy, Wilhelminy
Antoniego, Jana, Juliana, Rajmunda,
Romana, Romualda, Ryszarda, Sulis³awa, Teodora, Wilhelma
8 lutego
Aleksandry, Honoraty, Ireny, Irminy,
Irmy, Sylwii, ¯akliny

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

F kupiê

Jan Kochanowski
Co bez przyjació³ za ¿ywot? Wiêzienie,
W którym niesmaczne ¿adne dobre mienie.
Bo jeliæ siê co przeciw myli stanie,
Ju¿ jako mo¿esz, sam przechowaj, panie!
Nikt nie poradzi, nikt nie po¿a³uje;
Tak¿eæ, jeliæ siê dobrze poszañcuje,
¯aden siê z tob¹ nie bêdzie radowa³,
Sam sobie bêdziesz w komorze smakowa³.

Przys³owia
i powiedzenia
 Chleb w. Agaty (5 luty) od ognia
strze¿e chaty.
 Na w. Agatê (5 luty) wysuszysz na
s³oñcu szatê.
 Po w. Dorocie (6 luty) wyschn¹ chusty
na p³ocie
 Scholastyka (10 luty) mróz utyka, a
nim Walu (14 luty) nam zawieci,
obaczymy, mróz kark skrêci.
 Gdy luty ciep³y i po wodzie, wiosna
póno nast¹pi i o ch³odzie.

Lek na tr¹dzik

20 dag lici z winogron (nie pryskanych) zalaæ wod¹ i gotowaæ 15 minut.
Wywar przecedzamy i przecieramy nim
twarz dwa razy dziennie.

Dobre rady

Jeli masz k³opoty z zaniêciem, to
kochaj siê. Udany seks przyzywa Morfeusza.

Umiechnij siê

- Ile masz lat, Jasiu?
- Osiem.
- To ty ju¿ chodzisz do szko³y?
- Nie chodzê. Posy³aj¹ mnie!

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne

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

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

Podpis: .................................................................................................................
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* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V2404
V76018

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

* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
A801
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* KOALA  bar, kuchnia tradycyjna, plac Wolnoci 14, tel.
0-87-520-15-78
V76308
* Mazury  hotel, tel. 0-87-520-40-50
V76028
(V9205)

PUB PIWNICA

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

* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V2304
* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
A901
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L701
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2,
tel. 0-604-184-868
V2314

US£UGI

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

ul. Kolejowa 31

(V3803)

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

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

tel. (087) 520-01-89

(V77007)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

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.

V73909

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V8202
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V78306
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V73209
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L25407
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V77307
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V70611
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V73809
* kompleksowe us³ugi lubne, Foto Centrum, tel. 0-87-52014-00
K25706
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V4203
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o. tel. 0-87-520-31-70 L25307
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V75808

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

Agencja Kredytowa KORZYCIK

D@RKOMP

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K505
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L26006
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V78506
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L502
* biuro rachunkowe, bieg³y rewident Danuta Jaworowska, Olecko,
ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713, 0-87-520-44-98
V75708

* mikropo¿yczki 0%, (087) 520-18-17

V4313

* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V1604
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V3913
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V2004
PRODUCENT ODZIE¯Y ROBOCZEJ;ARTYKU£Y BHP
Wykonujemy hafty, loga
Go³dapska 22, tel. (087) 520-26-31

(K405)

RA
TY
!

(V7101)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V7801

(V73409)

(V4003)

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

ADLER

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. (087) 520-22-07 V1704
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V71510

(V78606)

PIZZA NA TELEFON

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

(V8001)

CoolTura

Klub
ul. Partyzantów 6, tel. 0-662-181-662,
LOKAL DLA WYMAGAJ¥CYCH

(V79905)

* Centrum  hotel  tel. 0-87-520-12-00

BIURO RACHUNKOWE

(K205)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V3203)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-520-23-14

V78207

US£UGI
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Za³atwiamy wszelkie formalnoci.

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

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

K2203

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

Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

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

(V78406)

(K24207)

Henryk Kozielski
WYWÓZ MIECI
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.

KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L26206
* kupiê gara¿ po³o¿ony w okolicach ul. Zielonej. Tel. 0-501263-133
L802
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V3923
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 L26306
* poszukuje pilnie niani, tel. 0-509-632-706
K2702
* sprzedawcê zatrudniê, tel. 0-87-520-02-12
V77317
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
L26106
* zatrudniê kucharkê z dowiadczeniem, tel. 0-87-523-03-03 L404
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
K23709
* zaopiekujê siê z sercem osob¹ starsz¹ lub dzieckiem. Posiadam dowiadczenie w pracy z osobami starszymi oraz
dzieæmi, tel. 0-506-675-603
L901
* zatrudniê g³ówn¹ ksiêgow¹ z dowiadczeniem, tel. 0-507077-359
A502
SPRZEDAM
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
A103
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L105
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L23010
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
A602
* dzia³ka budowlana, Kukowo, 0,5 hektara, WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
V8141
* dzia³ka budowlana, Olszewo, 0,5 hektara, WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
V8121
* dzia³ka budowlana, Sedranki, 2600 m. kw., WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
V8131
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
A303
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210-819 K1104

(V59718)

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

* mieszkania trzypokojowe 63m 2, mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e,
lokale handlowo-us³ugowe. Oddanie  sierpieñ 2008.
Tel. 0-604-456-732
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 A802
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
A1001
* perfumy FM, tel. o-664-976-022
V2604
* siedlisko 2,8 hektara, blisko Olecka, tel. 0-783-494-315 K2402
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 A403
* siewnik do zbo¿a Amazone 07, D¿ondir 2,5 m., siewniki
500, 300 kg, kultywator z wa³kiem 21 zêbów, tel. 0-605171-286
K2902
* silnik 2,5D Ford Transit, skrzynia biegów, tanio, tel.
0-508-663-554
K2602
WYNAJEM
* atrakcyjny lokal dla fryzjerki, kosmetyczki, tel. 0-87-52036-92
A702
* do wynajêcia od 1 marca pomieszczenia biurowo-us³ugowe,
parter, I piêtro, ul. Kamienna nad Lewiatanem, tel.
0-602-354-963
V505
* mieszkania do wynajêcia od 38 do 72 m. kw., tel. 0-604-145272
L24409
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-609-738-204
K3001
* mieszkanie dwa pokoje, WGN Nieruchomoci, tel. 0-510189-301
V8101
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L24908
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L1001
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L1101
* szukam gara¿u do wynajêcia w okolicach ul. Zielonej, tel.
0-501-263-133
L26806
* szukam mieszkania, tel. 0-506-396-376
K3101
* wynajmê lub sprzedam mieszkanie 64 m. kw., tel. 0-691407-184
K2102

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V3003)

(V3703)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA

SPRZEDAM (c.d.)
* Fiat 126p elx, 1998, opony zimowe, 70.000 km, tel. 0-609535-117
L22511
* kawalerka, 17 m. kw., WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301 V8111
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
A203
* kwotê mleczn¹ 45 tysiêcy litrów, 0-87-521-34-65
K2003
* mieszkanie 27,5 m. kw., centrum, tel. 0-603-419-673 L601

(V4901)

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V75908
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K3201
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K904
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1004
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1504
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L24708
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ZAPROSZENIE NA ZAWODY SPORTOWE
VII MISTRZOSTWA POWIATU OLECKIEGO
SZKÓ£ PODSTAWOWYCH
w LEKKIEJ ATLETYCE W HALI
15.02.2008. (piatek) godz. 10.00.
Hala Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku
Program zawodów:
Dziewczêta:
25 m, 300 m, 500 m, rzut pi³k¹ lekarsk¹ w ty³ przez g³owê 3 kg,
skok w dal z miejsca, sztafeta 4x2 okr¹¿enia
Ch³opcy:
25 m, 300 m, 600 m, rzut pi³k¹ lekarsk¹ w ty³ przez g³owê 4 kg,
skok w dal z miejsca, sztafeta 4x2 okr¹¿enia.
Uczestnictwo
Startuj¹ uczniowie klas IV-V-VI (rocznik 1995-97).
Ka¿da szko³a ma prawo wystawiæ do ka¿dej konkurencji
jedynie po 3 zawodników, osobno ch³opcy i dziewczêta.
Zawodnik ma prawo startu w jednej konkurencji i sztafecie. Bieg na 300, 500, 600 wyklucza udzia³ w sztafecie.
Nagrody
Najlepsza szko³a w punktacji dru¿ynowej otrzyma Puchar Burmistrza Olecka  Wac³awa Olszewskiego
Trzech najlepszych w ka¿dej konkurencji otrzyma pami¹tkowe
dyplomy i medale.
UWAGA: Uczestnicy zawodów na halê mog¹ wejæ dopiero od godz. 9.45. Uczestników zawodów obowi¹zuje ca³kowity zakaz chodzenia po szkole. Uczestników obowi¹zuje
obuwie sportowe na bia³ej podeszwie.
ORGANIZATORZY:
- SKS KORAB przy Zespole Szkó³ Technicznych w Olecku
- MIEJSKI ORODEK SPORTU i REKREACJI w OLECKU
- OLECKIE TOWARZYSTWO SPORTU SZKOLNEGO
- POWIATOWE OLECKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE
CEL: popularyzacja halowej lekkiej atletyki
ORGANIZATORZY nie ponosz¹ odpowiedzialnoci za
rzeczy zaginione.
K2201

VII MISTRZOSTWA POWIATU OLECKIEGO
GIMNAZJÓW
w LEKKIEJ ATLETYCE w HALI
22.02.2008. (pi¹tek), godzina 10.00.
Hala Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku
Program zawodów:
Ch³opcy:
25 m, 300 m, 500m, 800 m, rzut pi³k¹ lekarsk¹ w ty³ przez g³owê
5 kg, skok w dal z miejsca, sztafeta 4x2 okr¹¿enia
Dziewczêta:
25 m, 300 m, 500 m, rzut pi³k¹ lekarsk¹ w ty³ przez g³owê 4 kg,
skok w dal z miejsca, sztafeta 4x2 okr¹¿enia
Uczestnictwo
W zawodach bior¹ udzia³ uczniowie gimnazjów klas I-III
(rocznik 1991-94).
Ka¿da szko³a mo¿e wystawiæ do ka¿dej konkurencji jedynie
po 3 zawodników osobno ch³opcy i dziewczêta.
Zawodnik startuj¹cy na 300, 500 lub 800 m mo¿e wystartowaæ tylko w jednej konkurencji.
Nagrody
Najlepsza szko³a w punktacji dru¿ynowej otrzyma Puchar
Burmistrza Olecka  Wac³awa Olszewskiego.
Trzech najlepszych w ka¿dej konkurencji otrzyma pami¹tkowe dyplomy i medale.
UWAGA:
1. Uczestnicy zawodów na halê mog¹ wchodziæ dopiero od
godz. 9.45.
2. Uczestników zawodów obowi¹zuje ca³kowity zakaz chodzenia po szkole.
3. Uczestników obowi¹zuje obuwie sportowe na bia³ej podeszwie.
ORGANIZATORZY nie ponosz¹ odpowiedzialnoci za rzeczy zaginione.

OG£OSZENIE

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Olecku, posiadaj¹cy siedzibê przy ul Wojska Polskiego 12
w Olecku tel. (087) 520-22-24;
zbycie drzew przydro¿nych, rosn¹cych przy
drogach powiatowych, w iloci 74 szt.

2. Termin realizacji zamówienia: do 30 marca 2008 r.
3. Z dokumentacja przetargow¹ mo¿na zapoznaæ siê (lub
j¹ uzyskaæ) w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Olecku,
ul. Wojska Polskiego 12, pokój nr 11.
4. Zamkniêt¹ kopertê zawieraj¹c¹ ofertê nale¿y z³o¿yæ w
Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Olecku, ul. Wojska
Polskiego 12, pokój nr 5. Koperta powinna byæ oznaczona
napisem Oferta na drzewo oraz posiadaæ nazwê i
adres oferenta,
5. Termin sk³adania ofert up³ywa 12 lutego 2008r. o
godz. l000.
6. W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci spe³niaj¹cy
warunki okrelone w specyfikacji przetargowej.

Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które odbêdzie siê 6.02.2008 r.
(roda) o godz. 18.00 w sali klubowej
Kawiarni ARTS przy Placu Wolnoci 22.
Z.P.U. Prawda Sp. z o.o.
ul Go³dapska 33

oferuje brykiet opa³owy

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

(K1804)

1. Og³asza nieograniczony przetarg ofertowy na
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TAEKWONDO
Maciej Chlebus
Wiek: 14 lat
Stopieñ: 8 kup
Klub: LUKS Hidori Olecko
przy SP 4, Os. Siejnik I 14
*Co daje mi uprawianie Taekwondo?
- Taekwondo sta³o siê moj¹ pasj¹. Jestem bardziej wyciszony, co wp³ywa
na moje zachowanie w szkole i poza
ni¹. Dodatkowo czujê siê wysportowan,y dlatego mam lepsze oceny z wf.
*Mój najwiêkszy sukces?
- Mój najwiêkszy sukces to zesz³oroczne zawody w Zespole Szkó³ w Olecku, gdzie zdoby³em pierwsze miejsce

Pi³ka no¿na
Fina³ X edycji
Halowej Ligi Pi³ki No¿nej
(LO 2007/2008)
W tej edycji Ligi w rozgrywkach wyst¹pi³o 11 dru¿yn (przyp.: RÓ¯NI, CANARINHOS, Weteran Olecko, EKIPA,
Joga BANDITO, Sk³adowa, Ekipa z Zielonego Jeepa, Rapid Team, .Ekipa Siejnik, Liderzy Hamasu i TSV Sk³adowa).
Do fina³u zakwalifikowa³y siê 4 najlepsze ekipy. Ostatniego dnia Ligi 
3.II.2008 r. rozegrano Turniej Fina³owy. Oto wyniki:
· EKIPA  EKIPA Siejnik 3:4 (1:3); bramki:
Micha³ Wasilewski 3  Piotr Klimko
2, Tomasz Parfieniuk i Andrzej Fedorowicz.

w konkurencji dollyo chagi.
*Moje plany na przysz³oæ.
- Chcê kontynuowaæ moj¹ karierê zwi¹zan¹ z Taekwondo.
*Jak rozpoczê³a siê moja przygoda z
taekwondo?
- Ponad rok temu by³ w mojej szkole pokaz zwi¹zany z tym sportem. Postanowi³em siê zapisaæ. Po kilku tygodniach uczêszczania na treningi zda³em egzamin na 9 kup. Postanowi³em,
¿e bêdê chodzi³ na Taekwondo.
*Co rodzice myl¹ o pasji swojego dziecka?
- Jestemy bardzo zadowoleni, ¿e Maciek zainteresowa³ siê tym sportem. Uwa¿amy, ¿e sport uczy przede wszystkim samodyscypliny, a to na pewno
przyda siê w ¿yciu.
· TSV Sk³adowa  Sk³adowa 5:2 (2:1);
bramki: £ukasz Senkowski 2, Filip Judycki, Dominik Ga³¹zka i Daniel Rudziewicz  Sebastian Antkiewicz 2.
· EKIPA  Sk³adowa 4:3 (2:1); bramki:
Micha³ Wasilewski, Adam Pu³ecki, Robert Jegliñski i Pawe³ Wasilewski 
Andrzej Maliszewski, Tomasz Karniej
i Sebastian Antkiewicz.
· EKIPA Siejnik - TSV Sk³adowa 4:4 (2:2);
bramki: Piotr Klimko 2 i Tomasz Parfieniuk 2  Filip Judycki, Dominik Ga³¹zka i £ukasz Senkowski 2.
· EKIPA  TSV Sk³adowa 2:5 (1:1);
bramki: Micha³ Wasilewski i Wojtek
Koz³owski  £ukasz Senkowski 3 i Filip
Judycki 2.
· EKIPA Siejnik - Sk³adowa 5:6 (3:1);
bramki: Rafa³ Rant 4 i Piotr Klimko 
Sebastian Antkiewicz 3, Andrzej Maliszewski i £ukasz Dêbski 2.

Tabela koñcowa:
1. TSV Sk³adowa
7
14:8
2. EKIPA Siejnik
4
13:13
3. EKIPA
3
9:12
4. Sk³adowa
3 11:14.
Oprócz najlepszych zespo³ów nagrodzono tak¿e najlepszych zawodników.
Królem strzelców Ligi zosta³ zawodnik
spoza fina³u Adam Konopko (Liderzy
Hamasu), który 25 razy umieci³ pi³kê w
siatce przeciwnika. Na najlepszego bramkarza fina³u organizatorzy jednog³onie
typowali Kamila Jurewicza (TSV Sk³adowa)
 wed³ug opinii kibiców Kamil by³ jednym z najlepszych zawodników mistrzowskiej dru¿yny.
W imieniu organizatorów (dyrektora
LO w Olecku p. Leszka Olszewskiego
i dyrektora MOSiR p. Andrzeja Kamiñskiego) puchary i dyplomy dla najlepszych wrêczyli sêdziowie Ligi pp. Marcin Putra i Robert Smyk.
Kibicom serdecznie dziêkujemy za porywaj¹cy doping, zawodnikom za udzia³, a wszystkich zapraszamy na pi³karskie zawody
wiosenne.
Internetowa strona Ligi:
www.olda.dwojka.net
ben
Na zdjêciu: Kapitanowie fina³owych ekip na wspólnym zdjêciu: Tomasz Karniej (Sk³adowa),
Adam Konopko z synem (Liderzy Hamasu), Dominik Ga³¹zka
(TSV Sk³adowa), Kamil Jurewicz
(TSV Sk³adowa), Robert Jegliñski (Ekipa) i Piotr Fedorowicz
(Ekipa Siejnik).

Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
od 1300 do 1600 (póniej tylko fax): (0-87) 520 02 30, tel kom. w godz. 900-2000: 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm.
Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski. Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH.
Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-1700. Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
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Siedem dni minê³o itd. Co tu du¿o
pisaæ. Czas p³ynie nieub³aganie i raczej
nie mamy na to wp³ywu. O p³yniêciu czasu
pisa³o i rozmawia³o ju¿ wielu filozofów.
Tak wiêc my nie bêdziemy ju¿ zajmowaæ
siê tym tematem. My zajmiemy siê cudami i tym co nas otacza.
A tym co nas otacza jest od czasu
do czasu polityka. Jestemy Polakami i
lubimy politykê. Tak ju¿ mamy pouk³adane w naszej rzeczywistoci, ¿e akurat
polityka i jej znajomoæ jest cech¹ narodow¹. Jak kto by³ kiedy w wiecie
to wie, ¿e ludzie mieszkaj¹cy np. w Europie zachodniej nie interesuj¹ siê polityk¹. Ba! Nawet nie potrafi¹ wymieniæ
nazwisk swoich najbardziej znanych polityków. A my Polacy... politycy? Proszê bardzo. I sypiemy nazwiskami, partiami itd. Nawet znamy nazwisko Prezydenta czy Premiera. W polityce orientujemy siê jak Eskimosi na gatunkach i rodzajach fok. Zastanawiaj¹ce jest tylko
to, ¿e do Sejmu i Senatu zawsze trafiaj¹
osobniki najmniej orientuj¹cy siê w polityce. Dziwne... A mo¿e i nie. Ostatecznie to sami ich wybieramy i byæ mo¿e
nie lubimy m¹drzejszych od siebie, wiêc
do parlamentu wybieramy takich sobie i
g³upszych przedstawicieli.

Ziemia
poetów
W³adys³aw Broniewski

Powrót do wierszy
Piêkny jest têtent wiersza,
którym cwa³ujesz tutaj,
chwilo, godzino z³owieszcza
wiecznoci mojej zatrutej.
Stromy lot wyobrani.
Przepaæ. I myl na zrêbie.
Puls uderza wyraniej,
oczy siêgaj¹ g³êbiej.
Cisza i noc. Daleko
zwie nieskoñczonoæ pusta.
Drogi gwiadzistej mleko
ch³odne s¹czy siê w usta.
Lecieæ? Pieni cz³owieczej
trzeba krwi i powietrza...
Gorzki jest smak tej cieczy.
G³uchy jest têtent wiersza.

Ale porozmawiajmy o polityce, a nie
o mechanizmach rz¹dz¹cych polityk¹. Tych
ostatnich i tak nikt nie zrozumie, a jak
zrozumie, to przestaje zajmowaæ siê polityk¹. W ostatnich dniach by³o masê
zabawnych zdarzeñ, które zwi¹zane s¹ z
polityk¹ i politykami. Mnie najbardziej
rozbawi³a wiedza polityków na temat
komputerów. A wszystko zaczê³o siê od
rozbitego komputera by³ego ministra
sprawiedliwoci zwanego od pewnego
wydarzenia Gwodziem. Nowy minister
sprawiedliwoci od pocz¹tku swojej kadencji nie zajmuje siê niczym innym jak
tylko szukaniem haków na swojego poprzednika. W konferencjach prasowych
zaczyna powoli doganiaæ tego, którego
ciga. Co konferencja to kolejne rewelacje na temat przesz³oci. Ja rozumiem,
¿e z braku nawet namiastki sukcesu czy
malutkiego cudu ciganie by³ego ministra i tworzenie teorii spiskowych tycz¹cych tego cz³owieka by³oby doæ ciekawym zwyciêstwem, maj¹cym pozory
triumfu. Nawet w opiniach publicystów
i dziennikarzy z szumnych zapowiedzi,
jakie us³yszelimy na pocz¹tku kadencji, ju¿ po paru miesi¹cach zamienia siê
to w opakowanie z towarem zastêpczym.
Brawa dla NOWEGO ministra sprawiedliwoci. Ma jeszcze 3 i pó³ roku ¿eby
co znaleæ na poprzednika aby móc siê
wykazaæ. Na razie to jest, jak to mówi¹:
straszno i mieszno. Zabawna wydawa³a siê pokazówka z dwoma laptopami.
Oba mia³y nie dzia³aæ i ku zaskoczeniu
przedstawicieli ministerstwa jeden z tych
POWA¯NIE ZNISZCONYCH I NIE
NADAJ¥CYCH SIÊ DO U¯YTKU komputerów zamruga³ ekranem powitalnym
systemu i w³¹czy³ siê bez problemów.
Potem by³a debata o niszczeniu celowym
komputera ministra. Ilu wród polityków
ma wiedzê na temat popsutych kompu-

terów. Szef polskiej lewicy nawet popisa³ siê wiedz¹, ¿e zniszczenie notebooka w miejscu jakie karty (takie mityczne s³owo dla laików, ¿e komputer ma kartê...)
jest wykonane specjalnie, by zniszczyæ
dane na komputerze. M³ody cz³owiek, a
takie pierdolety opowiada. W dobie
dzisiejszej techniki nie mo¿na skutecznie zniszczyæ komputera. Ponadto pobicie obudowy nie oznacza zniszczenia
danych w komputerze. Chyba, ¿e wierzy
siê w cuda. Taka forma zniszczenia specjalnego by³aby bardzo mieszna, podczas gdy skutecznie dane z twardego dysku
mo¿na wykasowaæ za pomoc¹ odpowiedniego oprogramowania. I tak¹ kasacjê
mo¿e przeprowadziæ nawet kompletnie zielony amator. Dla m¹drych ludzi jest to
zrozumia³e, ale wielu chce widzieæ w tym
sensacjê i chêæ ukrycia jakiej tajemnicy. Proszê Pañstwa, 99% tajemnic to tylko
brak wiedzy i powtarzane plotki.
Ja tam nie jestem zdziwiony postaw¹ nowego ministra sprawiedliwoci.
Czasem nawet najlepszy teoretyk i akademik, jakim niew¹tpliwie on jest, nie mo¿e
równaæ siê z ambicj¹, m³odoci¹ i rozpalon¹ g³ow¹. Mo¿e to wydawaæ siê dzi
bardzo dziwne, ale to w³anie rozpalone
g³owy zawsze przyczynia³y siê do zmian
na wiecie, w postêpie techniki, nauki
itd. To w³anie wymiewani i wyklinani
przez starców i fachowców dzi dumnie spogl¹daj¹ z kart encyklopedii, podrêczników itd. Ci, na których wieszano
psy i nazywano szkodnikami i nieudacznikami, okazali siê ojcami postêpu i zmian.
Wierzê w Pañstwa zdrowy rozs¹dek
i wiedzê. Wierzê w to, ¿e sami zauwa¿acie, ¿e obiecane cuda nie nadchodz¹ i
nie nadejd¹. Ale mo¿emy wierzyæ i czekaæ dalej.
Do przysz³ego tygodnia.
PAC

