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Bêdziemy mieli
piêkny stadion

12 grudnia w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego o 12.00 rozpoczê³a siê
uroczystoæ podpisania Porozumienia
Partnerskiego w programie Litwa-Polska. Goci przywita³ Burmistrz Olecka
Wac³aw Olszewski.
W uroczystoci uczestniczyli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych miast
Vilkaviskis, Alytaus z Litwy oraz Orzysza z Polski. Na uroczystoæ przybyli:
Wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Edward
Adamczyk, Wicestarosta Powiatu Oleckiego Maria W. Dzienisiewicz, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Karol Sobczak
oraz radni miejscy.
Porozumienie Partnerskie mog³o
dojæ do skutku dziêki temu, ¿e napisany przez nie projekt zosta³ zaaprobowany przez wileñskie biuro unijne. Wartoæ
projektu, który zrealizuj¹ wspólnie cztery jednostki samorz¹dowe, to kwota 3
miliony 506 tysiêcy 931 euro. W tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego 2 miliony 980 tysiêcy 891 euro.
Dokoñczenie na s. 4.
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Rusz¹ inwestycje
drogowe
w przysz³ym roku

Projekt pt.: Przebudowa ulicy Kasprowicza na odcinku od ul. Batorego do ul.
Kociuszki i Rzenickiej z³o¿ony przez
Gminê Olecko w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
na lata 2008-2011 otrzyma³ dofinansowanie.
Warmiñsko-Mazurski Urz¹d Wojewódzki opublikowa³ listê rankingow¹. Na trzydzieci dziewiêæ pozytywnie zweryfikowanych wniosków olecki znalaz³ siê na
szesnastym miejscu.
Otrzymalimy 1 mln z³otych dofinansowania  ca³a inwestycja zamknie siê
w kwocie 2 mln z³otych.
W przysz³ym roku przebudowa ulicy
stanie siê faktem.
M

WARTO

PRZECZYTAÆ

* Odznaczeni za zas³ugi dla obronnoci kraju s. 3.
* Wieczór autorski Ewy Koz³owskiej
 s. 4.
* Rozpoczêcie kolejnej procedury rekrutacji kandydatów do s³u¿by w
Policji  s. 6.
* Targi Organizacji Pozarz¹dowych
 s. 7.
* Sztama i kultura. Na marginesie
festiwalu  s. 10-11.
* Nie wiem jak cz³owiek to wszystko prze¿y³... (6)  s. 12.
* Komentarze i refleksje  nie tylko polityczne  s. 19

Nagroda
dla olecczanki

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

WYPRZEDA¯ KOMPAKTÓW

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

(V70205)

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

(V75002)

Danuta Zaniewska  kierownik rodowiskowego Domu Samopomocy w
Olecku odebra³a w Warszawie nagrodê
specjaln¹ Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej za wybitne, nowatorskie rozwi¹zania w zakresie pomocy spo³ecznej.
Wywiad z wyró¿nion¹ olecczank¹ zamieszczamy na s. 5.

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
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KRONIKA
PO¯ARNICZA
 3 grudnia o 21.45 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ obrywaj¹cy siê sufit ³azienki w jednym z mieszkañ przy
ul. 1 Maja.
 4 grudnia o 6.20 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Grunwaldzkiej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 5 grudnia o 23.49 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 6 grudnia o 6.18 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Jeziornej po¿ar mieci w
mietniku kontenerowym.
 6 grudnia o 12.05 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z ul. Kociuszki rozsypane na drodze drewno.
 6 grudnia o 21.18 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ na placu Wolnoci
przebieg imprezy masowej.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Zajkowski

Aresztowany sprawca
przemocy domowej

Józef M., 39-letni mieszkaniec gminy
Olecko, by³ wczeniej kilkakrotnie zatrzymywany przez policjantów za wszczynanie awantur domowych. Od ponad 3 lat
znêca³ siê psychicznie i fizycznie nad ¿on¹.
W trakcie prowadzonego postêpowania
sprawca czêciowo przyzna³ siê do zarzucanego mu czynu. Zastosowane wobec podejrzanego rodki zapobiegawcze
okaza³y siê niewystarczaj¹ce. Policjanci
nadal interweniowali w mieszkaniu Józefa M. Ostatnio po jednej z interwencji
domowych ¿ona Józefa M. trafi³a do szpitala. On sam pijany, chc¹c spotkaæ siê z
ni¹ na oddziale szpitalnym, wszcz¹³ awanturê. Zosta³ zatrzymany i tym razem s¹d
zdecydowa³ o tymczasowym aresztowaniu.
Za znêcanie psychiczne i fizyczne
Kodeks Karny przewiduje karê nawet do
5 lat pozbawienia wolnoci.

DY¯URY APTEK

MARKET
BUDOWLANY

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

ZAPRASZAMY!
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Uwaga

Informujemy czytelników MiejskoPowiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku,
i¿ w dniu 24.12.2008 r. (roda) biblioteka
czynna bêdzie w godz. 1000-12 00, natomiast w dniu 27.12.2008r. (sobota) biblioteka bêdzie nieczynna.
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:

(V68705)

Wojska Polskiego 18

 2 grudnia o 16.30 patrol zatrzyma³ rowerzystê, piêædziesiêciosiedmioletniego
Romualda B. Mia³ on 1,7 promila alkoholu we krwi.
 6 grudnia o 20.30 policjanci zatrzymali
na szosie wiêtajno Opla Omegê. Kieruj¹cy autem dwudziestoomioletni Kamil
Z. mia³ 1,7 promila alkoholu we krwi.
 Tego samego dnia piêæ minut przed
pó³noc¹ patrol policji zatrzyma³ w Wieliczkach do rutynowej kontroli VW Golfa. Kieruj¹cy pojazdem dziewiêtnastoletni Andrzej B. mia³ we krwi 0,8 promila alkoholu.
 7 grudnia o 13.15 w Kleszczewie zatrzymano Audi 80, którym kierowa³ trzydziestosiedmioletni Wojciech N. Mia³
on we krwi 2,5 promila alkoholu.

Nieustaj¹cy konkurs

 16-21.12.2008r., pl. Wolnoci 7B
 22-26.12.2008r., ul. Zielona 37

KRAM

PIJANI KIEROWCY

W zwi¹zku z obchodami 450-lecia
Olecka Urz¹d Miejski zleci³ Okrêgowej
Spó³dzielni Mleczarskiej w Olecku wyprodukowanie krówek w specjalnie
zaprojektowanym na tê okolicznoæ opakowaniu. Redakcja zapewnia, ¿e s¹ naprawdê smaczne!

ABC
ALKOHOLI

(V63809)

- jestemy ju¿
na Siejniku

Siejnik I
blok 8
Otwarte
ca³y tydzieñ!

 Anna Go³êbiewska
 Marek Jastrzêbski
 Zbigniew Krzysztofik
 Jaros³aw Lubieñ
 Joanna Robikowska
 Barbara Starzyñska
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)

Odznaczeni za zas³ugi
dla obronnoci kraju
W dniu 4 grudnia 2008 r. w Urzêdzie Miejskim w Olecku
odby³a siê uroczystoæ wrêczenia medali Ministra Obrony
Narodowej Za zas³ugi dla Obronnoci Kraju. Odznaczenia
otrzymali rodzice, którzy co najmniej trzech synów wychowali
na wzorowych i ofiarnych ¿o³nierzy.
Z³otym medalem zostali odznaczeni Pañstwo Janina i Piotr
Domel ze Szczecinek, natomiast srebrny medal otrzymali Pañstwo Teresa i Antoni Dopiera³a z miejscowoci lepie.
Dekoracji medalami dokona³ Zastêpca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ w E³ku mjr Roman Gramza.
Zastêpca Burmistrza Henryk Trznadel, sk³adaj¹c gratulacje
rodzicom powiedzia³, ¿e medale s¹ swego rodzaju nagrod¹ od
Pañstwa Polskiego za ich trud w³o¿ony w wychowanie synów.

Fot. Archiwum Urzêdu Miejskiego w Olecku

Swoje niezadowolenie wyrazili
dewastuj¹c samochody

Do zdarzenia dosz³o w niedzielê oko³o godziny 22.40 na
jednym z osiedlowych parkingów.
Oficer dy¿urny otrzyma³ zg³oszenie, ¿e dwóch m³odych mê¿czyzn krêci siê przy zaparkowanych pojazdach. Niezw³ocznie
na miejsce pojecha³ patrol policji. Funkcjonariusze zauwa¿yli
dwa uszkodzone samochody osobowe.
wiadkowie wskazali podejrzanych. Okazali siê nimi Dawid
M. i Bart³omiej B.  mieszkañcy Olecka. Obaj byli pod wp³ywem alkoholu. Powiedzieli, ¿e pok³ócili siê o dziewczynê. Swoje
niezadowolenie wyrazili kopi¹c w pojazdy i urywaj¹c lusterka.
Policjanci ustalili jednego z pokrzywdzonych, który szkody w
swoim aucie wyceni³ na 500 z³otych. Sprawcy zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Teraz us³ysz¹ zarzuty. Za pope³nione przestêpstwo grozi im do 5 lat pozbawienia wolnoci.

!
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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
16 grudnia (wtorek)
50. wydanie Tygodnika Oleckiego
17 grudnia (roda)
15.30  uroczyste otwarcie boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1
18 grudnia (czwartek)
15.30  Wigilia w Orodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci
G³uchych
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej
19 grudnia (pi¹tek)
17.00  koncert kolêd w wykonaniu uczniów szkó³ i przedszkoli, sala widowiskowa
19.00  Rok 1612  film, ROK MG
20 grudnia (sobota)
17.00  Totalny kataklizm  film, ROK MG
19.00  Rok 1612  film, ROK MG
21 grudnia (niedziela)
14:00  koncert kolêd w wykonaniu uczniów szko³y muzycznej, sala widowiskowa
17.00  Totalny kataklizm  film, ROK MG
19.00  Rok 1612  film, ROK MG
22 grudnia (poniedzia³ek)
17:00  koncert kolêd w wykonaniu zespo³u Oleckie Echo,
sala widowiskowa
23 grudnia (wtorek)
51. wydanie Tygodnika Oleckiego
25 grudnia (czwartek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej
 29 grudnia - maraton teatralny
12:00  spaktakle teatralne Burza w teatrze Gogo i W
sprawie og³oszenia Oleckiej Sceny Amatora, sala widowiskowa

(V65308)
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-45-91
O N............................ 3,63 z³
Pb95 ........................ 3,63 z³
PB98 ........................ 3,69 z³
LPG .......................... 1,99 z³
Olej opa³owy........... 1,99 z³ (powy¿ej 1000 litrów)

Zapraszamy od 8 00 do 1800

SALON OWIETLENIA
ul. Grunwaldzka 15

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

(V23507)

AUTOMYJNIA
St

(V65108)

NAJTANIEJ W MIECIE

"
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Bêdziemy mieli piêkny stadion

Dokoñczenie ze s. 1.

Fot. Józef Kunicki
Realizuj¹c projekt poszczególne samorz¹dy zbuduj¹: gmina Olecko  stadion miejski i boisko treningowe, gmina Orzysz
 salê gimnastyczn¹, powiat Vilkaviskis  dokumentacjê techniczn¹
na przebudowê stadionu miejskiego, a rejon Alytaus  boisko przy gimnazjum.
Wnioski mo¿na by³o sk³adaæ do 10 lipca bie¿¹cego roku.
Wniosków wp³ynê³o 48, a pozytywnie zosta³o ocenionych
zaledwie 8.
8 grudnia zosta³a og³oszony drogi nabór wniosków do

Programu Litwa-Polska. Delegacje przebywaj¹ce w Olecku podjê³y
tego samego dnia oficjalne rozmowy nad nastêpnym wspólnym projektem. Burmistrzowi Wac³awowi Olszewskiemu najbardziej zale¿y na wniosku dotycz¹cym przebudowy starego
ratusza w parku w centrum oraz na modernizacji placu koncertowego w parku miejskim. Drugi wniosek dotyczy budowy
pola namiotowego z pe³n¹ struktur¹ pomiêdzy pla¿¹ miejsk¹,
a stadionem MOSiR oraz budowê cie¿ki pieszo-rowerowej
od ulicy Czerwonego Krzy¿a do ulicy Go³dapskiej.
BMB

Wieczór autorski Ewy Koz³owskiej

alizowanego przez E. Koz³owsk¹. Film dokumentalny, w którym przeró¿ni ludzie
czytali jej wiersze. Byli wród nich Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski, dyrektor ROK MG Marta Je¿ewska, mówi¹cy w rytm hiphopu m³odzieniec, starsza
kobieta czyta³a poemat na tle bud z przywi¹zanymi do nich psami oraz mê¿czy-

zna w restauracji, który w trakcie czytania zacz¹³ opowiadaæ o sobie. No i nie
zabrak³o Wieka Bo³tryka.
Wieczór by³ porz¹dnie zrobion¹ imprez¹..., któr¹ mo¿na by³oby nazwaæ alternatywn¹, albo po polsku  awangardow¹. By³a mowa o tym, by co takiego
robiæ cyklicznie.
Bogus³aw M. Borawski

W pi¹tek 12 grudnia w kawiarni Arts
mia³ miejsce wieczór autorski Ewy Koz³owskiej. Autorka czyta³a opublikowane w
tomiku poetyckim poematy proz¹. Ca³y
wieczór by³ starannie wyre¿yserowany,
ozdobiony motywami muzycznymi ilustruj¹cymi nastrojowo czytane teksty. Autorka czyta³a tak¿e przet³umaczone na francuski niektóre ze swych utworów. Bardzo mocnym akcentem, przynajmniej dla
tego, który to pisze, by³ cytat muzyczny
z Edit Piaff  Nie ¿a³ujê niczego.
Wieczór zakoñczy³ pokaz filmu zre-



KUPON
RABATOWY

Z tym kuponem otrzymasz rabat
na meble, komplety skórzane.

RATY!

(V65908)

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

(V64908)

MEBLE ZACHODNIE

(V63807)

Fot. Boles³aw S³omkowski

#
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Danuta Zaniewska  kierownik rodowiskowego Domu Samopomocy w Olecku odebra³a w Warszawie nagrodê specjaln¹ Ministra
Pracy i Polityki Spo³ecznej za wybitne, nowatorskie rozwi¹zania w
zakresie pomocy spo³ecznej.

Nagroda dla olecczanki

Bogus³aw M. Borawski:  Otrzyma³a Pani od Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej list gratulacyjny.
Danuta M. Zaniewska:  Rzeczywicie, rekomendowana zosta³am przez Pana
Burmistrza Olecka do nagrody i otrzyma³am Nagrodê Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej, w postaci listu gratulacyjnego. Za tworzenie nowej jakoci
pomocy spo³ecznej w spo³ecznoci lokalnej i zapobieganie wykluczeniu spo³ecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi oraz za dzia³alnoæ w Stowarzyszeniu
«Daæ nadziejê» . Za nowatorskie rozwi¹zania i zaanga¿owanie w twórcze podejcie do rozwi¹zywania problemów spo³ecznych.
BMB:  Jak¹ iloæ osób wyró¿niono?
DMZ:  Na 180 wniosków przes³anych do Ministra 9 osób wyró¿niono
nagrodami indywidualnymi oraz 5 listami gratulacyjnymi.
BMB:  Czyli jest to wa¿ne wyró¿nienie!
DMZ:  Tak, jest to wielka satysfakcja. Czyli to co siê u nas dzieje, to co
tu powsta³o, zosta³o docenione przez
Ministra i przez Radê Polityki Spo³ecznej, zosta³o zauwa¿one i ocenione jako
wa¿ne podkrelenia i nagrodzenia. Bardzo podoba³o siê to, ¿e w naszej instytucji pracuj¹ i tworz¹ nowe metody rozwi¹zywania problemów pracownicy jednostki samorz¹dowej oraz spo³ecznicy z
organizacji pozarz¹dowej. Jest to nowa
wartoæ i nowa metoda tworzenia pomocy spo³ecznej.
BMB:  Ta organizacja to Stowarzyszenie Daæ nadziejê?
DMZ:  Stowarzyszenie Daæ nadziejê
powsta³o na bazie i przy rodowiskowym Domu Samopomocy Spo³ecznej.
Podjê³o ono wiele cennych inicjatyw, jak
np. za³o¿enie i funkcjonowanie Centrum Edukacji Specjalnej, prowadzenie
bardzo wa¿nych dla funkcjonowania naszej
placówki programów, takich jak finansowany przez PFRON program Partner,
który trwa ju¿ od siedmiu lat. W ramach prowadzonych zadañ udzielamy
pomocy specjalistycznej osobom niepe³nosprawnym z regionu powiatu. Taka
pomoc jest potrzebna, bo okazuje siê,
¿e w naszym ma³ym miecie jest du¿o
osób, które potrzebuj¹ pomocy m.in.
logopedycznej i rehabilitacyjnej. Osoby, które uczestnicz¹ w terapii nie s¹
chore psychicznie, po prostu maj¹ wybiórcze dysfunkcje i problemy. Natomiast

ofert takiej pomocy jest za ma³o w stosunku do potrzeb. Udzielana pomoc dzieciom niepe³nosprawnym i doros³ym
chorym psychicznie jest bezp³atna.
BMB:  Powiedzia³a Pani, ¿e zorganizowalicie szko³ê. Co to za szko³a?
DMZ:  Centrum Edukacji Specjalnej jest niepubliczn¹ placówk¹ owiatow¹ o uprawnieniach szko³y publicznej.
Organem prowadz¹cym jest Stowarzyszenie Daæ Nadziejê. Uczêszczaj¹ do niej
dzieci i m³odzie¿ bior¹ca udzia³ w zajêciach rodowiskowego Domu Samopomocy .W sk³ad Centrum wchodzi: szko³a podstawowa z oddzia³em przedszkolnym, gimnazjum i szko³a zawodowa.
BMB:  Czyli w tzw. jednym ci¹gu
praktycznie ca³e rednie wykszta³cenie?
DMZ:  Tak. Jest to doskona³y pomys³. Wiêkszoæ z naszych dzieci mia³a
do tej pory nauczanie indywidualne.
Uczy³y siê wiêc w domu. Mia³y kilka godzin
lekcyjnych, które prowadzili doje¿d¿aj¹cy nauczyciele. Wiêkszoæ dzieci pochodzi
bowiem z odleg³ych miejscowoci. W
Centrum ucz¹ siê codziennie, maj¹ znacznie
wiêcej lekcji. Uwa¿am, ¿e w naszej instytucji ten etap rozwoju zorganizowany jest kompleksowo: rehabilitacja, edukacja, leczenie. Mamy te¿ sto³ówkê, w
której dzieci jedz¹ obiady.
BMB:  Dzieci pochodz¹ z odleg³ych
miejscowoci. Czy s¹ dowo¿one?
DMZ:  Tak. Dowozimy je. W zasadzie jest to powiat olecki, ale kilkoro dzieci
mieszka poza jego granicami. Dziennie
samochód osi¹ga przebieg oko³o 250
kilometrów.
BMB:  Ile dzieci uczêszcza do szko³y?
DMZ:  Szeædziesiêcioro troje. Wszystkie nasze dzieci s¹ niesprawne intelektualnie w stopniu od umiarkowanego do
g³êbokiego. Mamy te¿ dzieci autystyczne i z pora¿eniem mózgowym. Forma opieki,
któr¹ oferujemy, pozwala na prowadzenie
kompleksowej edukacji i rehabilitacji.
BMB:  Przyda³by siê drugi samochód?
DMZ:  Ku naszej radoci zdobylimy dodatkowe pieni¹dze i za nie kupilimy nowy, piêkny samochód: autobus 20-osobowy. Bêdziemy mogli jedziæ nim na wycieczki.
BMB:  Czy prowadzone s¹ jeszcze
inne formy pomocy?
DMZ:  Od wrzenia funkcjonuje
Niepubliczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna. Ma ona uprawnienia poradni publicznej. Bardzo nam na tym za-

le¿a³o, by nie tylko szko³a by³a dotowana z bud¿etu pañstwa. Rodzice wiêc nie
p³ac¹ za szko³ê. Rodziny uczêszczaj¹cych
do nas dzieci i tak s¹ obarczone dodatkowymi kosztami. Leczenie i rehabilitacja
kosztuj¹ du¿o. Te wydatki zajmuj¹ du¿y
procent w bud¿ecie rodzinnym.
Poradnia udziela porad, konsultacji,
przeprowadza badania psychologicznopedagogiczne. Nie wydaje tylko orzeczeñ
kwalifikuj¹cych do kszta³cenie specjalnego.
Chcemy obj¹æ opiek¹ poradni równie¿ m³odzie¿ w wieku ponadgimnazjalnym . Ta grupa ma wiele problemów, które
wynikaj¹ z okresu dojrzewania i z niemo¿noci przystosowania do nowego
rodowiska szkolnego. Ronie te¿ poziom uzale¿nieñ.
BMB:  Co zdarzy siê w najbli¿szym
czasie?
DMZ:  Chcemy rozwin¹æ dzia³alnoæ
Niepublicznej Poradni PsychologicznoPedagogicznej. Finanse na dzia³alnoæ
dostaniemy ju¿ od stycznia 2009 roku.
Koñczymy równie¿ tworzenie Poradni
Wczesnej Interwencji. Ta poradnia mia³aby za zadanie pomoc lekarsk¹, pedagogiczn¹, logopedyczn¹ dla dzieci ju¿ od
ich narodzin. W naszym miecie na takie dzia³anie jest bardzo du¿e zapotrzebowanie. Mamy zamiar zatrudniaæ w tej
przychodni pediatrów oleckich ale te¿
lekarzy specjalistów neurologii dzieciêcej, psychiatrii dzieciêcej z zewn¹trz.
Chcielibymy, zatrudniaj¹c lekarzy ze
szpitali specjalistycznych, zapewniæ mo¿liwoæ kontynuacji leczenia w tych szpitalach. Jestemy ju¿ po wstêpnych rozmowach.
BMB:  W jaki sposób rodowiskowy Dom Samopomocy finansuje swoj¹
dzia³alnoæ?
DMZ:  Otrzymujemy pieni¹dze z
bud¿etu pañstwa. Piszemy projekty do
ró¿nych fundacji i instytucji. Na przyk³ad trzy lata pracowalimy w projekcie
EQUAL Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Bylimy jednym z trzynastu
partnerów. Program mia³ za zadanie wyprowadziæ na rynek pracy osoby po kryzysach psychicznych.
Natomiast sam rodowiskowy Dom
Samopomocy funkcjonuje na zasadzie
zadania zleconego przez Wojewodê.
Budynek, w którym mieci siê placówka, stanowi w³asnoæ gminy. Oddany
zosta³ dla MOPS Olecko z przeznaczeniem na prowadzenie rodowiskowego
Domu Samopomocy.
BMB:  Gratulujê wyró¿nienia, ¿yczê dalszych sukcesów i wszystkiego
najlepszego w Nowym Roku.
Z Danut¹ M. Zaniewsk¹
rozmawia³ Bogus³aw M. Borawski
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INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO S£U¯BY W POLICJI
Rozpoczêcie kolejnej procedury rekrutacji kandydatów do s³u¿by w Policji
Dobór do s³u¿by prowadzony jest w sposób ci¹g³y.
Terminy przyjêcia do s³u¿by w Policji:
· w dniu 26 lutego 2009 r.
· w dniu 29 kwietnia 2009 r.
· w dniu 2 lipca 2009 r.
· w dniu 31 sierpnia 2009 r.
· w dniu 26 padziernika 2009 r.
Warunki jakie musi spe³niaæ kandydat do s³u¿by w Policji:
· obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii,
· niekarany i korzystaj¹cy w pe³ni z praw publicznych,
· posiadaj¹cy co najmniej rednie wykszta³cenie,
· posiadaj¹cy zdolnoæ fizyczn¹ i psychiczn¹ do s³u¿by w
formacjach uzbrojonych, podleg³ych szczególnej dyscyplinie s³u¿bowej, której gotów jest siê podporz¹dkowaæ,
· mê¿czyni powinni posiadaæ uregulowany stosunek do s³u¿by
wojskowej.
* Komendant wojewódzki Policji mo¿e wyraziæ zgodê na przyjêcie do s³u¿by w oddzia³ach prewencji Policji kandydata, który
nie ma wykszta³cenia redniego, je¿eli w toku postêpowania kwalifikacyjnego stwierdzono, ¿e kandydat wykazuje szczególne
predyspozycje do s³u¿by w Policji

Wymagane dokumenty nale¿y z³o¿yæ osobicie w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Olsztynie 
w poniedzia³ki, rody i czwartki w godz. 900-1400

Internet szans¹ na promocjê

Prezentujemy Pañstwu wnioski wypracowane przez grupê
robocz¹  agroturystyka podczas I Forum Turystyki Ziemi
Oleckiej w dniu 18 maja 2008r.
Grupa agroturystyka z moderatorami Gerardem Wo³odko i Markiem Makarewiczem, tak jak i inne grupy, wnioskowa³a o opracowanie kalendarza imprez turystycznych Ziemi
Oleckiej i okolic. Uczestnicy spotkania k³adli nacisk na zapewnienie szerokiego dostêpu do internetu oraz
pozycjonowanie stron zwi¹zanych z turystyk¹.
Przyczyni³oby siê to do szybszego i efektywniejszego odnajdywania naszego regionu w przegl¹darce internetowej. Za istotne uznano powstanie
informatora o us³ugach turystycznych Ziemi Oleckiej, a tak¿e wytyczenie tras rowerowych i narciarskich oraz ich oznakowanie. Wa¿ne jest, aby
opracowano spójny i jednolity system wizualizacji turystycznej, co pozwoli na ³atwiejsze poruszanie siê po terenie powiatu oleckiego. Ciekawym pomys³em jest zorganizowanie konkursu
na najlepsz¹ kwaterê agroturystyczn¹, który móg³by w przysz³oci funkcjonowaæ jako impreza
cykliczna. W dyskusji poruszano problem stanu

adres :10-049 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 3, nr pokoju 5 oraz
7, nr tel. (0-89) 522 44 00, 522 44 02, 522 44 03, 522 44
04, nr faksu (089) 522 44 05:
· pisemne podanie o przyjêcie do s³u¿by w Policji, skierowane
do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie (nale¿y wskazaæ jednostkê Policji)
· wype³niony kwestionariusz osobowy  czêæ A i C (druki
dostêpne w tut. KPP)
· odrêcznie napisany ¿yciorys
· dokumenty potwierdzaj¹ce posiadane wykszta³cenie i kwalifikacje zawodowe /kserokopie  orygina³y do wgl¹du/
· dokumenty potwierdzaj¹ce posiadane preferencje do s³u¿by
w Policji /kserokopie  orygina³y do wgl¹du/
· dokumenty potwierdzaj¹ce uregulowany stosunek do s³u¿by wojskowej np. ksi¹¿eczka wojskowa /kserokopie  orygina³y do wgl¹du/  dotyczy tylko mê¿czyzn
UWAGA! Dokumenty niekompletne, b¹d nades³ane poczt¹ nie
bêd¹ rozpatrywane. Z³o¿one dokumenty nie bêd¹ zwracane.
Wszelkich informacji w zakresie doboru do s³u¿by w Policji mo¿na uzyskaæ w Zespole ds. Prezydialnych, Kadr i Szkolenia KPP w Olecku (tel. 520 72 25), ul. Zamkowa 1,
19-400 Olecko, pokój nr 7.
strony internetowe: www.policja.gov.pl
www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl
zarybienia jezior. Marsza³ek Jaros³aw S³oma przedstawi³ zebranym obecny stan tych zasobów od strony prawnej i gospodarczej. Urz¹d Marsza³kowski zaj¹³ siê t¹ spraw¹, aby uporz¹dkowaæ i poprawiæ sytuacjê gospodarki rybnej na Warmii
i Mazurach.
Osoby zainteresowane I Forum Turystyki Ziemi Oleckiej
zapraszamy na stronê www.lot.olecko.pl, gdzie zamieszczona
jest prezentacja z przebiegu spotkania i inne ciekawe opracowania.
Katarzyna Sawicka

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

12

(V70405)

Orodek
Galeria Wies³awa B. Bo³tryka.
czynny
stycznia
codziennie
w godz. 800-1800
tel. 520-23-36
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12 grudnia o godz. 11.00 rozpoczê³y siê w Olecku Targi Organizacji Pozarz¹dowych. Uroczystego otwarcia dokona³ burmistrz Wac³aw Olszewski.

Targi Organizacji Pozarz¹dowych
stanowi¹ drugi szczebel samorz¹du terytorialnego w Polsce obok samorz¹du gminnego i samorz¹du województwa. W 1999
roku powo³ani zostalimy jako powiat
olecko-go³dapski (...) Samorz¹dnoæ, to
nie tylko sukcesy. To te¿ b³êdy, z których staralimy siê wyci¹gn¹æ naukê (...)
nale¿y wspomnieæ, ¿e
du¿ym mankamentem
powiatów w kraju s¹
Fot. Józef Kunicki
ma³e dochody w³asne,
w które wyposa¿y³
nas ustawodawca.
Dziêki dobrej i owocnej wspó³pracy z lokalnymi samorz¹dami,
urzêdem marsza³kowskim i wojewódzkim,
miejscowymi przedsiêbiorcami, a tak¿e coraz lepsz¹ wspó³prac¹ z organizacjami pozarz¹dowymi uda³o siê
nam wiele razy osi¹gn¹æ wspólny sukOto krótka wypowied Burmistrza:
Taka impreza odbywa siê po raz pierw- ces. Otwarte drzwi do funduszy Unii Euszy w naszym miecie. Mam nadziejê, ¿e ropejskiej pomog³y urzeczywistniæ wiele
bêdzie odbywa³a siê cyklicznie. G³ównym naszych marzeñ. Powiat
bowiem za³o¿eniem tych targów jest wza- olecki do dzi osi¹ga
jemne poznanie siê ich uczestników. Po- wysokie wyniki w ranznanie systemu dzia³ania innych organi- kingu województwa i
zacji. Osobicie mam bardzo pozytywny kraju pod wzglêdem
stosunek do organizacji pozarz¹dowych. efektywnoci wykorzyMiasto i gmina Olecko wspó³pracuje z stania i aplikowania do
organizacjami samorz¹dowymi od szere- funduszy unijnych. (...)
gu lat. Dajemy coraz wiêcej pieniêdzy na W listopadowym dwurealizacjê zadañ poprzez og³aszanie kon- tygodniku Wspólnokursów. Te organizacje, które z³o¿¹ naj- ta zosta³ zamieszczokorzystniejsze oferty, realizuj¹ nasze za- ny ranking samorz¹dania w³asne. Dotycz¹ one sportu, tury- dów, które w 2007 roku
styki, ¿eglarstwa i wypoczynku dzieci i pozyska³y najwiêcej
m³odzie¿y. Mam w tym zakresie bardzo rodków na swoj¹ dziadobre dowiadczenia i ceniê sobie tê wspó- ³alnoæ z funduszy Unii Europejskiej. Powiat
³pracê. Mam równie¿ nadziejê, ¿e bêdzie olecki (...) na 318 powiatów zajêlimy 2.
miejsce. (...) Na ten sukces pracowalimy
siê ona rozwija³a.
Wyra¿am Pañstwu uznanie za udzia³ wspólnie: pracownicy Starostwa Powiaw Targach, za przepiêkne ekspozycje. ¯yczê towego, pracownicy jednostek podleg³ych,
wszystkiego najlepszego. Targi Organi- radni powiatu, burmistrz i wójtowie gmin.
W ostatniej dziesiêciolatce na terezacji Pozarz¹dowych uwa¿am za otwarnie powiatu oleckiego powsta³o oko³o 60.
te!
Wyst¹pi³a równie¿ wicestarosta Ma- organizacji pozarz¹dowych, w tym 20.
ria W. Dzienisiewicz, która przywita³a goci Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, 5. funoraz przeczyta³a list starosty Stanis³awa dacji i kilkadziesi¹t stowarzyszeñ. Niestety,
Ramotowskiego. Starosta przedstawi³ w nie mamy aktualnych wiadomoci, poniewa¿
nim w skrótowej formie historiê powia- z dnia na dzieñ rejestrowane s¹ kolejne
tów jako polskich tworów administracyj- (...) Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt,
nych istniej¹cych z przerwami od XVI ¿e w ramach wspólnego porozumienia
trzech powiatów: e³ckiego, go³dapskiego
wieku.
Reforma administracji pañstwowej od i oleckiego utworzono w 2004 roku Sto1 stycznia 1999 roku przywróci³a samo- warzyszenie EGO  Kraina Bociana celem
rz¹dy powiatowe i to w³anie one do dzi którego by³o i jest wypracowanie wspól-

Na uroczystoæ przybyli równie¿ wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego Edward Adamczyk, wicestarosta powiatu oleckiego Maria
W. Dzienisiewicz, dyrektor Urzêdu Pracy Celina Górska, radni powiatowi
i miejscy oraz so³tysi.

nych dzia³añ na rzecz rozwoju naszego
wspólnego subregionu. Jego celem jest
tak¿e rozwój turystyki w regionie (...) W
tym roku z inicjatywy powiatu powsta³a
Lokalna Organizacja Turystyczna zrzeszaj¹ca gminy, lokalnych przedsiêbiorców,
hotelarzy i organizacje pozarz¹dowe. LOT
Ziemi Oleckiej stanowi platformê wspó³pracy pomiêdzy administracj¹, bran¿¹ turystyczn¹, instytucjami kultury oraz podmiotami gospodarczymi, których dzia³alnoæ ma istotne znaczenie dla lokalnego
rynku turystycznego.
(...) organizacje pozarz¹dowe nabieraj¹ coraz wiêkszego znaczenia. Nie sposób wymieniæ w tym miejscu zas³ug wszystkich dzia³aj¹cych na terenie naszego powiatu, ale na uwagê zas³uguje Fundacja
Rozwoju Ziemi Oleckiej, która powsta³a
20 listopada 2003 roku (...) Za³o¿ycielami
Fundacji byli: powiat olecki, gminy i ich
struktury, a tak¿e licz¹cy siê przedsiêbiorcy.
S¹ tacy, którzy s¹dz¹, ¿e organizacje
pozarz¹dowe pe³ni¹ rolê poduszki powietrznej miêdzy pañstwem, a spo³eczeñstwem
 i nie sposób siê z tym nie zgodziæ. Czêsto organizacje te rozwi¹zuj¹ trudne problemy spo³eczne, zmniejszaj¹ napiêcia,
sytuacje konfliktowe w spo³eczeñstwie.
Dziêki nim obywatele maj¹ mo¿liwoæ
wyra¿ania swoich opinii.

Szanowni Pañstwo! Wszyscy jestemy jedn¹ wielk¹ organizacj¹ ludzi i dlatego te¿ staj¹c u progu obchodów dziesiêciolecia powstania samorz¹dowej Polski powiatowej dziêkujê wszystkim za
w³o¿ony trud w rozwój i rozbudowê naszej
Ma³ej Ojczyzny. Jestem przekonany, ¿e
dalsza dzia³alnoæ wszystkich zaanga¿owanych w rozwój powiatu, w tym organizacji pozarz¹dowych, przyniesie tym
i przysz³ym pokoleniom wiele radoci i
satysfakcji, a historia w³aciwie nas oceni.
¯yczê przyby³ym gociom i gospodarzom pomylnych obrad podczas Targów Organizacji Pozarz¹dowych 2008 w
Olecku.
Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Lucjan Ramotowski
 Starosta Olecki
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Szanowni Pañstwo!
Powiat Olecki otrzyma³ dofinansowanie z Urzêdu Marsza³kowskiego w Olsztynie na realizacjê projektu I Ty mo¿esz
zrobiæ karierê! Zrealizuj swoje marzenia.
Jest on wspó³finansowany ze rodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Celem projektu jest zwiêkszenie stopnia
powi¹zañ pomiêdzy edukacj¹ i potrzebami rynku pracy poprzez przygotowanie
uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Jana Kochanowskiego w Olecku do wiadomego wyboru drogi zawodowej.
Okres dorastania to czas wa¿nych
przemian w ¿yciu cz³owieka, które z dzieciñstwa prowadz¹ ku doros³oci. To te¿
okres, gdy m³ody cz³owiek szuka swojego miejsca w wiecie. Poznawanie w³asnej osobowoci, kszta³towanie to¿samoci, definiowanie siebie, odnajdywanie pasji i wartoci, formu³owanie celów
¿yciowych, anga¿owanie w ró¿ne ideologie
stanowi¹ nieod³¹czne cechy tego okresu. £atwo o poczucie rozczarowania,
zniechêcenia, chaosu, niepewnoci, nie-

pokoju, samotnoci i tymczasowoci
swojego miejsca i roli w wiecie. W tym
okresie m³ody cz³owiek nie mo¿e pozostaæ sam!
Aby pomóc m³odzie¿y w tym okresie w oleckim liceum powsta³ jedyny w
powiecie Szkolny Orodek Kariery, w którym
pe³ni dy¿ur doradca zawodowy oraz psycholog. Pomog¹ uczniom oleckiego liceum
odkryæ to, co w nich najlepsze, najbardziej cenne, co u³atwi im start w doros³e
¿ycie. Dziêki bezp³atnym konsultacjom i
zajêciom pozalekcyjnym naucz¹ te¿ m³odzie¿ podejmowania wiadomych wyborów, których kiedy, w przysz³oci, nie bêd¹
¿a³owaæ. Z konsultacji skorzystaj¹ tak¿e
nauczyciele i rodzice, poniewa¿ to oni maj¹
wspieraæ uczniów w wyborze w³aciwej
cie¿ki edukacyjnej.
Oprócz poradnictwa zawodowego i
psychologicznego realizowane bêd¹ ciekawe zajêcia pozalekcyjne. Zaplanowano tak¿e warsztaty z asertywnoci i komunikacji spo³ecznej w Warszawie, wyjazdy do uczelni wy¿szych w Olsztynie,
zajêcia dla maturzystów w Powiatowym

Urzêdzie Pracy w Olecku, krótkie praktyki u przedsiêbiorców. Zwieñczeniem projektu bêd¹ Dni Otwarte SzOK Miasteczko
Zawodów.
Do udzia³u w projekcie mog¹ zg³aszaæ
siê wszyscy uczniowie liceum. Na podstawie zg³oszeñ zostanie wy³onionych 48
osób na zajêcia pozalekcyjne. Maturzystom mamy do zaoferowania wyjazd na
dni otwarte uczelni wy¿szych w Olsztynie i zajêcia w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Olecku. Z doradztwa Szkolnego Orodka Kariery i innych dzia³añ bêd¹ mogli
korzystaæ wszyscy zainteresowani.
Bli¿sze informacje na temat mo¿liwoci udzia³u w projekcie oraz formularze
zg³oszeniowe dostêpne s¹ w Szkolnym
Orodku Kariery przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Olecku, tel. 087/ 523-4183, kontakt: Teresa Woniak i Alicja Selwocka oraz w Biurze Projektu: Wydzia³
Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku, tel. 087 520
16 57; kontakt: Halina Bogdañska i Urszula Nejfert
H. Bogdañska, A. Selwocka

Projekt I Ty mo¿esz zrobiæ karierê! Zrealizuj swoje marzenia! wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki  Dzia³anie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostêpie do edukacji oraz zmniejszanie ró¿nic w jakoci us³ug edukacyjnych

Nadmorskie woja¿e WTZ Olecko
W po³owie wrzenia uczestnicy
Warsztatu Terapii Zajêciowej w Olecku
wraz z instruktorami wyjechali na wycieczkê autokarow¹ do winoujcia.
Podczas czterodniowego pobytu w
tym nadmorskim rejonie uczestnicy
zwiedzili miasto i jego zabytki,odbyli rejs
statkiem wycieczkowym po Zalewie Szczeciñskim.
Wielkim prze¿yciem dla wielu uczestników by³ wyjazd do Niemiec i zwiedzanie przygranicznych miejscowoci. W
drodze powrotnej do Olecka mieli okazjê podziwiaæ przyrodê Woliñskiego Parku Narodow e g o .
Uczestnicy
zwiedzili
równie¿
przepiêkne
Miêdzyzdroje ze
s³awn¹
Alej¹
Gwiazd
oraz Oceanarium.

Fot. Archiwum WTZ w Olecku.
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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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Sztama i kultura. Na marginesie festiwalu
Na pocz¹tek stwierdzam: SZTAMA nie wróci³a do korzeni! Do korzeni autorskiej SZTAMY, któr¹ w tym roku pokaza³
dom kultury, jest bardzo daleko. Mogê wymieniæ kilka powodów: po pierwsze  nie by³ to przegl¹d tego, co w ruchu
teatralnym najlepsze; po drugie  wystawione inscenizacje
nie by³y spektaklami, a raczej pokazami, jakie towarzysz¹ zazwyczaj przegl¹dowi; po trzecie  nie by³o na przegl¹dzie przynajmniej jednego spektaklu, który zas³yn¹³ na prze³omie 2007/
2008; po czwarte  cztery przedstawienia za tak du¿e pieni¹dze, jakie wyda³ dom kultury, potrafi³by kupiæ nawet kierownik wietlicy wiejskiej.
W ocenie lokalnych mediów Sztama odesz³a od sztuki alternatywnej. Nie jestem wprawdzie zwolennikiem nazywania
takiej awangardowej, niesztampowej sztuki tym mianem. Wiele razy wypowiada³em siê na ró¿nych ³amach, ¿e alternatywnej sztuki nie ma! Dla wygody i nowatorskiego brzmienia nazwano tak ruch artystyczny powsta³y w po³owie lat szeædziesi¹tych, który prociej mo¿na nazwaæ awangard¹. I tak¹
te¿ jest tzw. sztuka alternatywna.
Za to, co oznacza awangarda w sztuce, wyjaniæ mo¿e
propedeutyka historii sztuki. Na marginesie: Van Gogh i jego
S³oneczniki reprezentowa³y w swoim czasie sztukê alternatywn¹.

repertuar, organizacjê itp. A teraz tak nie jest! Mo¿e to dlatego, ¿e obecnie dyrektorem ROK MG jest by³a redaktor naczelna tego tygodnika? Tutaj nasuwa siê do przypomnienia
pewna prawid³owoæ: trzeba mieæ umiar w krytykowaniu, bo
ka¿dy kij ma dwa koñce. Chcia³bym o tym nie przypominaæ,
ale uwa¿am, ¿e wszystko trzeba mierzyæ równ¹ miar¹. Szczególnie jeli miarê tak¹ przyk³adaj¹ dziennikarze.

Pantomima TEATRU FORMY Only You.

Joanna Szczepkowska w spektaklu Go³a baba.
Narzeka siê na nieodpowiednie zachowanie m³odych ludzi? Jakie nieodpowiednie? A kto ich mia³ nauczyæ zachowania w teatrze? Zachowania uczy telewizja! Inna rzecz: wstawanie przy biciu braw jest zarezerwowane dla Wydarzenia
Teatralnego, którego na tej Sztamie nie by³o. Widzowie wstali, bo tak siê przyjê³o i ³adnie wygl¹da, a i nogi mo¿na rozprostowaæ po d³ugim wygniataniu siê na twardej ³awce.
Nie win¹ dzieci i m³odzie¿y jest to, ¿e nie umiej¹ siê zachowaæ w teatrze. Winê za to ponosi ten, kto ich tego nie nauczy³. Edukacja teatralna zosta³a w domu kultury zaniechana
kilkanacie lat temu. Dlatego teraz przegl¹dy teatralne wiec¹
pustkami. I dlatego trzeba robiæ obowi¹zkowe spêdy, by
zape³niæ miejsca, i dlatego widzowie zachowuj¹ siê tak, jak
siê zachowuj¹.
Gdyby taki s³aby festiwal zrobi³ Marek Ga³¹zka, zosta³by
dok³adnie zjechany przez G³os Olecka. Wielokrotnie zreszt¹
tak by³o  nies³usznie zbiera³ dyrektor domu kultury baty za

Problemem propagowania kultury sta³ siê (nagle) brak jej
ci¹g³oci. Brak ci¹g³oci osi¹gniêæ. Strona internetowa nie
dzia³a³a kilka miesiêcy, a jak ju¿ zaczê³a dzia³aæ okaza³o siê, ¿e
dom kultury w Olecku istnieje od zaledwie kwietnia tego roku.
Dokumentacja dorobku jednej z najlepszych w Polsce regionalnych galerii posz³a siê przys³owiowo czesaæ. Dorobek
przepad³! Nie ma go. W galerii tej wystawia³y swe prace tuzy
polskiej grafiki i malarstwa. Nic z tego nie zosta³o. Ze wspó³pracy z domem kultury zrezygnowali: Zbyszek Terepko, Adam
Andryszczyk, Józef Kunicki oraz pisz¹cy ten tekst.
Nie mo¿e byæ tak, ¿e nowy dyrektor zaczyna pisaæ now¹
historiê placówki. Dom kultury bowiem to tradycja, to ludzie,
którzy siê z nim uto¿samiaj¹, to od kilku do kilkudziesiêciu
wolontariuszy, to splendor nale¿enia do ró¿nego rodzaju zespo³ów, które wystêpuj¹ w konkursach, to najbli¿si tych wystêpuj¹cych, ich rodziny, nauczyciele i znajomi. Taki jest dom
kultury! Dyrektor przychodzi, aby rozwijaæ dzia³alnoæ.

Spektakl muzyczny Stolik grupy KARBIDO.



Fot. Boles³aw S³omkowski
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raæ. Artysta staje twarz¹ w twarz z odbiorc¹. Artysta wstrz¹sa nim i wtedy nastêpuje wiê, wiê intelektualna. Owiata
za to przekazanie ogólnych zarysów, to zaledwie podk³ad do
odczuwania i odbioru sztuki, czy uczestnictwa w kulturze.
Kto tego nie zrozumie, niszczy i owiatê, i kulturê.

Kkoncert instrumentalny muzyki niekonwencjonalnej
piewaj¹ca Pi³a Andrzeja Koz³owskiego.
I jeszcze raz: dom kultury, tak jak i sama kultura, to dorobek i tradycja. Nie ma tradycji, to nie ma historii i nie ma
kultury. Kropka!
Wielkim mankamentem organizacji ¿ycia kulturalnego w
Olecku jest jego przydzielenie do sektora owiaty. S¹ to dwie
ró¿ne instytucje nie potrafi¹ce wspó³dzia³aæ z racji merytorycznych. W propagowaniu kultury nauka jest tylko jednym z
elementów. W owiacie jest jej esencj¹. W propagowaniu kultury
przedstawia siê jej najwiêksze osi¹gniêcia, uczy siê je odbie-

Tegoroczna Sztama to nie przegl¹d tego, co najlepsze w
2007/2008: to po prostu kilka spektakli, które z ide¹ Sztamy
nie maj¹ nic wspólnego. Bra³em udzia³ w organizacji pierwszych i kilku nastêpnych Sztam. By³em widzem na prawie
wszystkich. Sztama, któr¹ widzielimy, mieci siê w normach,
ale wystrza³em nie by³a. Za du¿o mniejsze pieni¹dze robiono
jednak znacznie wa¿niejsze artystycznie Spotkania z Teatrem
Amatorskim. I tutaj powtarzam za Markiem Ga³¹zk¹, który zbudowa³ ca³y ten festiwal od podstaw: nie chodzi tu o artystê 
amatora, lecz o cz³owieka oddanego ca³kowicie temu, co tworzy; o podstawowe znaczenie s³owa amator.
¯eby stworzyæ dobry program, trzeba uczestniczyæ w ¿yciu artystycznym, co zbudowaæ samemu, co oceniaæ na
szerszym forum, a nie tylko w ciasnych ramach Olecka. Nie
jestemy du¿ym miastem, ale artystycznie bylimy na szczytach parnasu, który nazywamy sztuk¹. Teraz powoli schodzimy coraz ni¿ej. Coraz prymitywniejszymi metodami staramy
siê przypodobaæ oleckiej publicznoci.
Z powa¿aniem, Bogus³aw M. Borawski
Fotografie:
Boles³aw S³omkowsi

Spektakl plenerowy Don Kichot grup Saurion, Ituriel oraz Trzy.
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Wspomnienia Haliny Drozdowskiej (6)

Nie wiem jak cz³owiek
to wszystko prze¿y³...
Teraz sobie mylê: Bo¿e Jedyny.
Wiem, ¿e on by³ podpadniêty ale ¿ebym naprawdê mog³a powiedzieæ, co to
by³o to nie wiem. Ja mu na to: Trudno, ale wyjdê za ciebie. Dobrze, to
pojedziemy do twoich rodziców i ja siê
owiadczê i bêdzie lub. I tak by³o.
TO - A kiedy by³ lub?
HD  By³ w Raczkach w 1951. lub
by³ w maju. Mówili: Dlaczego ja w maju
biorê lub, bo to nieszczêliwy miesi¹c?
A ja mówiê: A co Pan Bóg da. Jak bêdzie dobrze? W ¿adne przes¹dy nie wierzê.
TO  I Pañstwo nadal razem pracowalicie?
HD  Tak. Potem, jak urodzi³a siê
pierwsza córka to posz³am na urlop macierzyñski i do pracy nie wróci³am. Zajê³am siê dzieckiem. Potem zaraz drugie
siê urodzi³o, a potem zaraz trzecie... bo
on powiedzia³ tak: Bêdziesz mia³a tyle
dzieci, a¿ siê urodzi syn! Ja mu na to:
Dziadku! Ja nie chce mieæ tyle dzieci.
Chcê mieæ tyle ¿eby mo¿na by³o wychowaæ. A on: Ale syna muszê mieæ! I
tak te¿ by³o: dwie córki i syn. I potem
by³o dobrze.
TO  Jak siê ¿y³o w Olecku w tym
czasie?
HD  To by³y ciê¿kie czasy. On pracowa³ PeZedGeeSie. By³ póniej magazynierem bo z ksiêgowoci go zabrali.
Kiedy ksiêgowa³o siê wszystko rêcznie. By³y liczyd³a... to nie by³y te komputery co dzisiaj. On by³ jeden w tej
ksiêgowoci, to jego te wszystkie kobiety, gdy by³ ju¿ bilans zamkniêcia, prosi³y
o pomoc. Trzeba by³o wszystkie kartoteki sprawdzaæ ¿eby wszystko pasowa³o do bilansu. I gdy kto jaki b³¹d zrobi³, i potem szuka, szuka, szuka... i nie
pasuje. Wiêc wszyscy lecieli do Pana
Jana. A on mówi: A co wy mylicie?
¯e ja bêdê wam tylko pomaga³? By³ taki,
¿e ka¿dy b³¹d znalaz³. Ale wszystko liczy³o siê rêcznie. Potem jego z tej ksiêgowoci zabrali na magazyny. Pracowa³
tam, a¿ do koñca, kiedy siê zwolni³.
Na koniec pracowa³ w magazynie tam,
gdzie skupuj¹ miód w Spó³dzielni Ogrodniczej. A potem mówi: Wiesz co! Ja ju¿
nie chce pracowaæ na cudzym! Wzi¹³
dwa hektary ziemi. A on nigdy rolnikiem
nie by³. Bo dawali w tej spó³dzielni ogrod-

niczej darmowo ziemiê. Te dwa hektary
by³y w miejscu gdzie teraz jest osiedle
Lesk. Tê ziemiê bra³o du¿o ludzi.
Mówiê mu: Dziadku, to¿ ty nie rolnik!, Co! Ja nie rolnik? Ale ju¿ ja nie
chcê tak pracowaæ. Mam lata wypracowane do emerytury? Mam! A teraz to ja
mogê byæ na swoim chlebie. I tak by³o.
My tam chodzilimy. To by³o dwa hektary  du¿o tego. Marchew, buraki, ogórki,
cebula  wszystko to by³o kontraktowane w tej spó³dzielni, gdzie on wczeniej by³ magazynierem. To siê sprzedawa³o... i my ¿ylimy bardzo dobrze.
Nie by³o przecie¿ samochodu, to on
taki wózek kaza³ zrobiæ, ¿e jak jecha³ z
tym wózkiem, to ka¿dy mówi³: Panie
Drozdowski ten wózek jest wiêkszy od
pana! A pan na niego dwadziecia skrzynek wk³ada i je wiezie?.
Ci¹ga³ ten wózek piechot¹. Bo nie
by³o przecie¿ ani konia, ani niczego. I
on te wózki wozi³. Tak, ¿e pracowalimy
bardzo ciê¿ko. Tak, bardzo ciê¿ko. Ale
warto by³o. Mielimy na wszystko. Dzieci
potem siê pouczy³y, posz³y w wiat. On
poszed³ na emeryturê. Ja te¿ dosta³am
emeryturê, bo pracowa³am przecie¿ tyle
lat. I tak ¿ylimy, a¿ siê w koñcu cz³owiek zestarza³ i zosta³ sam na tej ziemi.
TO  A Pañstwo mieszkalicie od
pocz¹tku w tym budynku?
HD  Nie. Na pocz¹tku mieszkalimy
tam na Go³dapskiej w tym jednym pokoiku. Tam urodzi³o siê dwoje dzieci. By³o
strasznie ciasno. Wtedy by³ Burmistrzem
Laskowski. Bardzo dobry cz³owiek. To
nie by³ Czerwony Baran. On by³ bardzo
krótko. Kiedy przyszed³ do mê¿a czego tam do magazynu. Nie wiem, mo¿e
kupowa³ u niego czy co? M¹¿ mówi:
Panie Burmistrzu, ja mam takie straszne warunki. Mam dwoje dzieci i w takiej
klitce mieszkamy. Panie Drozdowski!
Niech Pan sobie mieszka, a jak co takiego siê znajdzie, to naprawdê ja pana
zawiadomiê i przydzielê to mieszkanie.
Na razie niech pan siedzi. Za jaki czas
Dziadek przychodzi: Matka, ty wiesz
co? By³em u Burmistrza, bo on do mnie
zadzwoni³ do pracy, i ju¿ mam przydzia³
na mieszkanie. Dziadku, naprawdê?
I dostalimy mieszkanie na 1-go maja
w tej stanicy. Tam przedtem by³o UB
(Urz¹d Bezpieczeñstwa). W piêædziesi¹tych latach biuro swoje mieli. Potem je

Helena Drozdowska, lata 50. XX wieku.
gdzie przenieli i budynek by³ wolny.
My dostalimy mieszkanie na górze, a
na dole mieszkanie dostali S³omkowscy.
I Dziadek do mnie mówi; Choæ zobacz
ju¿ mam przydzia³. Choæ zobaczymy. A
ja mu na to: Poczekaj! Choæ doczekajmy rana. I tak w³anie dostalimy tamto mieszkanie. A potem by³o trzeba tylu
przedszkoli, bo ka¿dy mia³ pracê. Nie by³o
bezrobocia. Dostalimy z Urzêdu Miasta wymówienie z tego mieszkania. Wtedy
zbudowano nowy blok naprzeciw przychodni zdrowia (obecnie ul. 11 Listopada) i tam dostalimy przydzia³ na nowe
mieszkanie. Ten budynek, w którym mieszkalimy miano zabraæ na przedszkole.
M¹¿ nie by³ zadowolony. Mieszkalimy w domu przy którym by³ du¿y ogród,
chlewy. Chowa³am tam kury, winie.
Sadzilimy ziemniaki. ¯ylimy gospodarczo.
Mówi³: Gdzie ja pójdê do bloku, w którym nic nie ma, tylko sama cha³upa?.
A tutaj, gdzie teraz mieszkam, mieszkali Juchniewiczowie. M¹¿ mówi: Wiesz
co? Mo¿e siê zamienimy. Na Lipowej jest
takie mieszkanie. Du¿e mieszkanie. Juchniewiczowie pójd¹ na nasze miejsce, a
my na Lipow¹. I tak siê zamienilimy.
Potem kupilimy te mieszkanie i mamy
je na w³asnoæ. Na pocz¹tku by³y tylko
dwa pokoje. W pozosta³ych pomieszczeniach mieszkali inni ludzie. W pokoju po
lewej mieszka³a m³oda rodzina, po prawej starsza pani z córk¹. Przedpokój by³
wspólny. Ja krzycza³am na niego, a on
powiedzia³: Tu s¹ chlewy i ty nic nie
masz do powiedzenia. By³y dwa chlewy, a on mówi: Ta rodzina m³oda wyjdzie. Wytrzymamy. Ta pani z córk¹ to
by³a ju¿ babcia. Ona umar³a i córka umar³a
i tak mamy ca³e mieszkanie.
TO  Pali pani w piecach sama?
HD  Palê sama, ale wêgiel przynosi
C.d.n.

!
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Wspólna akcja Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzy¿a przy
Urzêdzie Miejskim w Go³dapi oraz Fundacji
Przeciwko Leukemii im. Agaty Mróz-Olszewskiej.

NIE TYLKO WIÊTY
ROZDAJE PREZENTY
Grudzieñ jest miesi¹cem, w którym obdarowujemy swoich
bliskich oraz znajomych prezentami. Wszyscy s¹ zadowoleni.
Tylko czy na pewno wszyscy? Mo¿e nawet nie zdajesz sobie
sprawy, ale na wiecie, obok Ciebie, jest mnóstwo osób, które potrzebuj¹ pomocy. I mo¿e to w³anie Ty mo¿esz im pomóc.
Dlatego te¿ Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego
Czerwonego Krzy¿a przy Urzêdzie Miejskim w Go³dapi oraz
Fundacja Przeciwko Leukemii im. Agaty Mróz-Olszewskiej wspólnie
organizuj¹ akcjê Nie tylko wiêty rozdaje prezenty. Dziêki
tej akcji bêdziesz móg³ sprawiæ komu najwiêkszy prezent 
byæ mo¿e dasz mu szanse na nowe ¿ycie.
Tak wiêc, 18 grudnia 2008r. (czwartek) bêdziesz móg³ oddaæ honorowo krew, natomiast 20 grudnia (sobota) bêdziesz
(V69705)

móg³ zarejestrowaæ siê jako potencjalny dawca szpiku. Liczymy na Ciebie.
Tylko pamiêtaj, jest to powa¿na decyzja, której nie nale¿y
podejmowaæ pochopnie. Fakt, ¿e kto zostanie wpisany do
rejestru dawców szpiku ALF-PL3 (www.bmdw.org), oznacza,
¿e w ka¿dej chwili mo¿e zostaæ poproszony o pomoc. Je¿eli
wtedy wycofa siê, mo¿e okazaæ siê ¿e na szukanie drugiego
dawcy z takimi antygenami zgodnoci tkankowej bêdzie ju¿
za póno. Dlatego prosimy o dok³adne przemylenie swojej
decyzji.
Podstawowe kryteria kwalifikacyjne dla honorowego dawcy
szpiku:
Dawca powinien byæ w wieku od 18 do 35 lat, w ogólnie
dobrym stanie zdrowia. Wiêcej informacji na stronach: www.leukemia.pl i hdkgoldap.org
Co musi zrobiæ dawca:
 zg³osiæ siê z dowodem osobistym
 wype³niæ kwestionariusz zdrowotny i deklaracjê dawcy szpiku
 oddaæ 10 ml krwi do badañ.
Wyniki badañ zostaj¹ wprowadzone do rejestru i od tego
momentu s¹ brane pod uwagê podczas poszukiwania dawcy
dla chorych, którzy nie maj¹ dawcy rodzinnego. Je¿eli oka¿e
siê, ¿e kto potrzebuje takiego szpiku, dopiero wtedy zostanie on pobrany od dawcy.
Dawca nic nie traci, gdy¿ szpik, podobnie jak krew, podlega ci¹g³ej regeneracji.
Honorowe oddawanie krwi
18 grudnia 2008r.,
Klub Garnizonowy,
ul. Wolnoci 4, 19-500 Go³dap
Rejestracja dawców do godziny 1000
Badanie i rejestrowanie kandydatów na dawców szpiku
20 grudnia 2008r. - godz. 1000-1400
Poradnia chirurgiczna - Przychodnia,
ul. S³oneczna 9, 19-500 Go³dap
***
Nie mo¿esz oddaæ krwi, ale chcesz pomóc  mo¿esz wesprzeæ finansowo Fundacjê: KRS: 0000151978
Numer konta: PEKAO SA VII Oddz. w Warszawie 47 1240 1109
1111 0000 0516 5182
Bezp³atnie i bezinteresownie pomagamy chorym na nowotwory krwi. Pomagamy pacjentom w doborze dawcy do przeszczepu szpiku. Wspieramy rodziny chorych, oferujemy materia³y edukacyjne dla chorych i dawców.
ul. Morcinka 5/19,
01-496 Warszawa, Polska
tel./fax: +48 22 638 40 67
www.leukemia.pl
www.hdkgoldap.org

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V67007)

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

"
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AUTO-MOTO

RARYTAS  restauracja  katering, imprezy okolicznociowe,

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
V22406
(V67107)

Marcin Sienica
ul. Paderewskiego 3A

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

V71704

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

Krupin 14A

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

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

AUTO-SPRZEDAM

BALE SYLWESTROWE

Eden  tel. 0-606-431-203, 0-87-520-40-50

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA
* Agroturystyka  Sadyba, pokoje z ³azienkami, tel. 0-500073-960
V68607
* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. V64509
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V69616
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16

¯aczek  restauracja, noclegi, katering, przyjêcia okolicznociowe, bankiety, kolacje okazjonalne, obiady abonamentowe, pizza - wyrób w³asny. Realizujemy zamówienia
telefoniczne. Tel. (087) 520-49-30; kom. 0-601-811-114
www.zaczek.olecko.pl
(K20511)

US£UGI
* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V70505

PIZZA NA TELEFON

(V76411)

Tel. (087) 520-31-32, sms 0-505-314-536
* przewozy zagraniczne: Niemcy, Belgia, tel. 0-501-033-921 K26004
 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 1000-000, pt-so  od 1000 do 2 00

ul. Kolejowa 31

(V65408)

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

tel. (087) 520-01-89

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

L11702

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

V2149

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L11107
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V76301
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L11205
* budowlane us³ugi, tel. 0-606-993-688
V47120
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07V1749
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
K22508

D@RKOMP

Przemys³aw Atkielski

KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
SERWIS GSM, KASY FISKALNE

Plac Wolnoci 15A, tel. (087) 520-10-89

* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.

V71604

(V76201)

V72403

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

PUB PIWNICA

K26103

Agencja Kredytowa KORZYCIK

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K22417
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V67107
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-0111
V64319
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-1288
V71716
* Fiat CC, 900B, 1996, tel. 0-696-417-445
L9414
* KIA Sportage, 1995, 2,0gaz, 15 900 z³otych, tel. 0-609-144600
V65528
* Mercedes 124, 2,5D, 1991, tel. 0-513-054-401
V65028
* Opel Corsa, 1,5TD, 1999, tel. 0-508-097-660
V65018
* Opel Vectra, 1,6B, 1997, tel. 0-87-520-26-93 od 9.00 do
17.00, tel. 0-723-565-284
V64209
* VW Passat Combi, 2001, 1,9TDI, 26 900 z³otych, tel. 0-609144-600
V65518

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

* zespó³ muzyczny, tel. 0-666-706-100

(V75602)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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
(V72604)

(V65508)

SERWIS OGUMIENIA

V64309

(V70105)

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

* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
V69626

(V69805)

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

(V60010)

AUTO-MAX

wesela, chrzciny, urodziny, stypy, bilard.
Obiady abonamentowe (dwa dania  9 z³, dzieci  6 z³)
Tel. 0-696-058-124
(V66907)

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-4676
V70607
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel. (087)
520-05-15.
V66807

US£UGI

#
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* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L11305
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V75102
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533

K31416

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

V71204

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V67207
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o. tel. 0-87-520-31-70 L11504

(V70305)

KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 0-602-117-509. ZAPRASZAMY
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.

V70005

* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
K26203
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V69006
(V21111)

MEBLE

biurowe, kuchenne,
garderoby, dzieciêce

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

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

V71304

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

V65118

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V64209
* przeprowadzki, transport, tel. 0-880-017-569
K26402
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V75022

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4448)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V59312
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V72203
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L10808
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5241
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K949
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1049
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27221
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1549
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L11007
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

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

(V76101)

(V65708)

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)

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

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

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

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
K26702
* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 0-609-720913 po 18.00
L11603
KUPIÊ
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182

V65138

PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 V76201
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421
L3331
* przyjmiemy do pracy w kuchni i recepcji, tel. 0-87-520-3049
V76701
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
V65418
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L10511
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V76221
SPRZEDAM
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
V65318
* dawna szko³a, Markowskie, tel. 0-510-189-301
V72306
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V75012
* dzia³kê budowlan¹ Babki Oleckie, 30 arów, tel. 0-87-52026-12
V72316
* dzia³kê budowlan¹, Mo¿ne, tel. 0-510-189-301
V72326
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, tel. 0-87-520-26-12
V72336
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V72203
* laptop HP Palion, Vista w jêzyku polskim, 4 GB, tel. 0-508610-285
L11801
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-12
V72346
* mieszkanie 60 m.kw. Nory, tel. 0-87-520-26-12
V72356
* mieszkanie 60,5 m.kw., 3 pokoje, parter, centrum Olecka,
tel. 0-503-182-024
K26602
* mieszkanie dwupokojowe, 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V71324
* notebook, promocja, superceny, du¿y wybór, Hit-Tech,
tel. 0-87-520-05-15
V66817
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V65128
* siedlisko ko³o Zatyk, tel. 0-510-189-301
V72366
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333V65718
* sklep-bar z mo¿liwoci¹ adaptacji na mieszkanie w Golubkach, szosa Olecko  Go³dap, tel. 0-604-514-845
K27001
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A V44604
Henryk Kozielski
WYWÓZ MIECI
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
(K21211)

* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V71104

(V65008)

* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V76001

Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V69935

$
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WYNAJEM
* lokal us³ugowy do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa, tel. 0-604557-693
V64918
* mieszkanie 35 m.kw. Kukowo, tel. 0-721-587-468
K26902
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V72213
(V72703)

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

* pomieszczenia magazynowe lub produkcyjne, Kukowo, tel.
0-721-587-468
K26802
* super pokój, tel. 0-87-520-21-14
K25204

OG£OSZENIE

Centrum Medyczne Zak³ad Opieki Zdrowotnej
Olmedica w Olecku sp. Z o.o. informuje o godzinach pracy szpitalnej pracowni RTG:
* poniedzia³ek-pi¹tek: 800-1800, dy¿ur stacjonarny 
realizacja zleceñ planowych (ze skierowaniem)
* poniedzia³ek-pi¹tek: 1800-800 oraz wiêta i dni wolne
od pracy  dy¿ur pod telefonem  realizacja zleceñ lekarskich pilnych (urazy, wypadki) (L5421)

(V47513)

STOWARZYSZENIE RODZICÓW OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH I OSÓB WSPIERAJ¥CYCH PRZY
WARSZTACIE TERAPII ZAJÊCIOWEJ W OLECKU
ZAPRASZA OD PONIEDZIA£KU DO CZWARTKU

Chêtne osoby niepe³nosprawne (od 16 roku ¿ycia) do
wziêcia udzia³u w popo³udniowych warsztatach: stolarskich,
krawieckich, ceramicznych, gastronomicznych, informatycznych,
tkackich.
Wszystkie osoby mog¹ skorzystaæ z poradnictwa prawno-administracyjnego (wtorek, czwartek 15:30-17:30), rehabilitacji ruchowej. Warsztaty i poradnictwo trwaj¹ od 1.08.2008r.
do 31.12.2008 r.
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(087) 520 49 45, 0-665-587-611.
Projekt wspó³finansowany jest przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo³ecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

(V69606)

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

(087) 520 40 29
(K21310)

K21307

Utrudnienie, czy nadgorliwoæ?
Czasem wydaje siê, ¿e ¿ycie nam wyj¹tkowo utrudnia ¿ycie.
Mo¿e nawet do tego siê przyzwyczajamy, ale miêdzy sob¹ od
czasu do czasu co o tym wspominamy. Moj¹ uwagê na co
co w ¿yciu utrudnia ¿ycie zwróci³o uwagê kilku kierowców, a
jest to znak drogowy umieszczony ju¿ kilka miesiêcy temu przy
ulicy Zielonej. Jest to znak zakazu zatrzymywania siê i postoju
umieszczony przy przychodni zdrowia. Znajduje siê on miêdzy
dwiema zatokami parkingowymi. Obejmuje on swoim dzia³aniem
odcinek ok. 15 metrów. Zakaz ten nie zmniejsza w ¿aden sposób niebezpieczeñstw dotycz¹cych przechodniów id¹cych od
strony ulicy Zielonej do przychodni czy innych punktów takich jak bank, apteki czy inne. Ograniczenie mo¿liwoci parkowania na tym odcinku wydaje siê byæ bezsensowne w momencie gdy wiêkszoæ ludzi poruszaj¹cych siê w tym miejscu jest i
tak zmuszona przy poruszaniu na piechotê korzystaæ z jezdni,
bo zastawione po obu stronach mo¿liwe miejsca parkingowe
praktycznie uniemo¿liwiaj¹ poruszanie siê chodnikiem, który
nie jest ci¹g³y po obu stronach ulicy Zielonej. Ten 15 metrowy
odcinek specjalnie chronionego chodnika jest raczej form¹
pu³apki dla zdesperowanych kierowców nie maj¹cych gdzie, w
pewnych godzinach, zaparkowaæ swoich samochodów. Odcinek chodnika koñczy siê przy przychodni zatok¹ parkingow¹ i
brakiem chodnika.
Wymusza to na pieszych poruszanie siê
ulic¹. Samochody stoj¹ce po prawej strony
(od wjazdu od ulicy 11
Listopada) praktycznie
zastawiaj¹ mo¿liwoæ
przyjazdu i zatrzymania np. samochodów
dostawczych do sklepów i aptek znajduj¹cych siê po tej stronie gdzie one siê znajduj¹.
Z bli¿szego przyjrzenia siê umiejscowienia znaku zakazu
zatrzymywania siê postoju w tym okrelonym miejscu jest to
ca³kowicie nieprzemylane i bezsensowne. Czy rzeczywicie jest
jaki dochód z mandatów karanych tam kierowców? Czy kto
przyjrza³ siê dok³adnie intensywnoci ruchu w tym miejscu i
iloci zatrzymuj¹cych siê tam samochodów? Czasem wydaje
siê, ¿e przy niektórych sprawach wychodzi zwyk³a urzêdnicza
nadgorliwoæ bez odpowiedniej podbudowy i faktów.
Tekst i fot. M. Pacyñski
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
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Kalendarz imion
16 grudnia
Adelajdy, Albiny, Alicji, Aliny, Beaty,
Euzebii, Zdzis³awy
Adolfa, Albina, Androna, Dietera, Euzebiusza, Sebastiana, Zdzis³awa
17 grudnia
Aleny, Jolanty, Oli, Olimpii
Floriana, Leona, £azarza, £ukasza, Macieja, Modesta, Olimpiusza, ¯eros³awa
18 grudnia
Deotymy, Gracjany, Gracji, Larysy, Laurencji, Laury
Bogus³awa, Daniela, Gocimira, Gracjana, Mi³os³awa, Rufusa, Wiktora, Wilibalda
19 grudnia
Beniaminy, Darii, Eleonory, Estery, Gabrieli
Abrahama, Anastazego, Atanazego,
Beniamina, Dariusza, Dominika, Gabrie22 grudnia
 20 stycznia
Cechami Kozioro¿ca s¹: solidnoæ,
pewnoæ, bezpieczeñstwo, umiejêtnoæ
doskona³ego i skutecznego prowadzenia swoich spraw  wznios³ych czy przyziemnych. Najwa¿niejsze dla niego jest
bezpieczeñstwo uczuciowe. Kluczem za
doñ jest bezpieczeñstwo materialne.
Kozioro¿ce czêsto obojêtniej¹ uczuciowo, a wtedy realizuj¹ siê w pracoholimie. Kozioro¿ce s¹ te¿ wciekle zazdrosne. S¹ równie¿ nieczu³e na kobiece sztuczki, czyli p³acz i strojenie minek. Wol¹ od
tego wyliczenie z o³ówkiem w rêku, czarno na bia³ym, ile na czym strac¹, a ile
zyskaj¹. Najlepsze dla Kozioro¿ców znaki w uczuciach, to: Ryby, Byk, Panna.
Najgorsze  Bliniêta, Lew i Waga.


F kupiê

la, Grzegorza, Mcigniewa, Tymoteusza,
Urbana
20 grudnia
Bogumi³y, Dagmary, Dagny, Dominiki,
Igi, Ignacji
Abrahama, Amona, Bogumi³a, Dominika, Feliksa, Ignacego, Jowisza, Juliana,
Juliusza, Liberata, Makara, Makariusza,
Makarego, Teofila, Urbana, Zefiryna
21 grudnia
Balbiny, Honoraty, Jenny, Seweryny,
Tomis³awy
Anastazego, Balbina, Honorata, Jana,
Piotra, Seweryna, Tomasza, Tomis³awa
22 grudnia
Balbiny, Beaty, Bo¿eny, Drogomi³y, Franciszki, Gryzeldy, Honoraty, Judyty, Lidii, Zenony
Drogomira, Flawiana, Flawiusza, Franciszka, Ksawerego, Luborada, Zenona

Nasz przepis
Pierogi ze liwkami
na Wigiliê

40 dag m¹ki, ¿ó³tko, ³y¿ka oleju,
ok. 3/4 szklanki gor¹cej wody, sól,
25 dag suszonych liwek bez pestek,
olej, ³y¿ka cukru pudru
M¹kê przesiewamy nad stolnic¹.
Do tak przygotowanej dodajemy ¿ó³tko, olej, wodê i szczyptê soli. Wszystkie
sk³adniki dok³adnie mieszamy tak, by
wyrobiæ nale¿ycie ciasto. Nastêpnie
cienko je rozwa³kujemy i kroimy na
kwadraty o boku 6 do 8 centymetrów.
liwki trzeba przygotowaæ poprzez
namoczenie w wodzie. Os¹czone uk³adamy w kwadratach ciasta i zlepiamy
w trójk¹ty. Tak przygotowane pierogi
sma¿ymy na rozgrzanym oleju z obu
stron na z³oty kolor. Podajemy posypane cukrem pudrem.

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
Wiedza to w³adza. Ale niewiedza, niestety, nie oznacza jeszcze braku w³adzy.
Niels Bohr

PRZYS£OWIA
 Jak przed Wili¹ z dachu ciecze, zima
d³ugo siê powlecze.
 Jeli w grudniu czêsto dmucha, to w
marcu i kwietniu plucha.
 Dobra zima, dobre lato.
 Suchy grudzieñ, sucha wiosna i suche lato.
 Póna zima d³ugo trzyma.
 Im zima tê¿sza, tym dola ciê¿sza.
 Zgni³a zima, zgni³e lato  przepowiedzia³ stary tato.
 Zima, czas ziemi na spoczynek dany.
 Z grudniem kto ziemiê pod ³¹ki nie gnoi³,
ju¿ w marcu póno i bêdzie siê boi³.
 W adwencta spoczywa ziemia wiêta.
 Zim¹ trzymaj siê blisko komina.

S³ownik wg naszych milusiñskich
Bujejek  motylek (Olek, 5 lat)
Walczyd³o  miecz (Ja, 5 lat)
Redakcja czeka na nastêpne wyrazy do s³ownika

Nasz przepis
Uszka do barszczu

Ciasto: 25 dag m¹ki, trochê wrz¹tku, ¿ó³tko
Nadzienie: grzyby z barszczu, ³y¿ka
mas³a rolinnego, cebula, pieprz, sól
Ciasto zagniatamy jak na pierogi.
Grzyby mielimy. Cebulê siekamy w
drobn¹ kostkê i podduszamy na rozgrzanym t³uszczu a¿ stanie siê szklista. Wtedy dodajemy grzyby, sól i
pieprz i chwilê jeszcze sma¿ymy.
Ciasto cienko rozwa³kowujemy na
posypanej m¹k¹ stolnicy. Kroimy na
kwadraty o boku 4 centymetry i na
ka¿dy nak³adamy farsz. Nastêpnie sk³adamy kwadraty w trójk¹t , a dwa przeciwleg³e brzegi sklejamy ze sob¹. Uszka
gotujemy w ok. 3 litrach wody, do
której wsypujemy 3 ³y¿ki soli. Jeli
dodamy ³y¿kê oleju uszka nie bêd¹
siê sklejaæ. Pierogi k³adziemy na wrz¹tek.
Wyp³yn¹ na wierzch kiedy bêd¹ gotowe. Wtedy je odcedzamy, rozk³adamy na talerze i zalewamy gor¹cym
barszczem.
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Ci¹g dalszy rozmowy 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

Fot. W.B. Bo³tryk

(2)

- Skoñczylimy na tym, ¿e fundacja planuje stworzyæ fundusz stypendialny dla osób uzdolnionych artystycznie. Czy
bêd¹ to stypendia dla studentów 1 roku uczelni artystycznych, czy obowi¹zywaæ bêd¹ jakie inne kryteria przyznawania tych stypendiów?
- Regulamin udzielania stypendiów m³odym artystom mo¿emy stworzyæ sami. Bêdzie on taki, jaki sobie za³o¿ymy. Wielu artystów chce wesprzeæ nasze dzia³ania, przekazuj¹c swoje
prace na ten cel. Prace chcielibymy sprzedaæ na aukcji,
z której dochód przeznaczony bêdzie na budowê funduszu
stypendialnego.
- Jak wygl¹da rozpoznanie potrzeb w tym zakresie? Sk¹d
wiadomo, ¿e na naszym terenie jest m³odzie¿ uzdolniona artystycznie? To zreszt¹ niem¹dre pytanie, bo taka m³odzie¿
jest wszêdzie, niezale¿nie od miejsca zamieszkania, ale na
ile konkretnie te potrzeby tu w³anie s¹ rozpoznane?
- Ja mylê, ¿e osoby ¿yj¹ce w tak piêknym otoczeniu na
co dzieñ, z t¹ wielk¹ urod¹ przyrodnicz¹ tego rejonu, si³¹ rzeczy s¹ wra¿liwsze ni¿ osoby z innych miejsc. W Liceum Plastycznym w Supralu uczy siê wiele osób st¹d i s¹ one awangard¹ artystyczn¹ tej szko³y. Takie osoby tu s¹, czêæ z nich
potrzebuje pomocy. Wiemy o tym, znamy takie osoby, gdy¿
wspó³pracujemy z artystami, którzy pracuj¹ w tym regionie 
z galeri¹ Wies³awa Bo³tryka, z Wojtkiem £ukasikiem, z Bogdanem G³êbockim  z którymi prowadzimy wspólne dzia³ania
w postaci warsztatów. Planujemy je kontynuowaæ.
- Wies³aw Bo³tryk, który tu jest z nami, mo¿e powiedzia³by co na ten temat od strony praktycznej?
- Zawsze popiera³em dzia³ania fundacji, tote¿ skoñczy³o
siê warsztatami rzebiarskimi, które prowadzi³em. Fundacja ma
plany zwi¹zane z za³o¿eniem Wiejskiej Szko³y Rêkodzie³a, co
mi siê niew¹tpliwie bardzo podoba, widzê tu pole do dzia³ania
dla siebie. Dzia³alnoæ tej szko³y, powstaj¹ce tam przedmioty
rêkodzielnicze, mog¹ te¿ s³u¿yæ na przyk³ad pozyskiwaniu rodków
na fundusz stypendialny. Z fundacj¹ jestem zwi¹zany od pocz¹tku, wymyli³em dla niej logo. Warsztaty rzebiarskie otworzy³y
zupe³nie now¹ perspektywê. Okaza³o siê, ¿e uczestników by³o
a¿ 24. To pokaza³o, jaki potencja³ jest w m³odych ludziach.
Niektórzy, nie maj¹c zupe³nie ¿adnych dowiadczeñ rzebiarskich, kompletnie mnie zaskoczyli. Przekonalimy siê, ¿e zdolnych ludzi jest tutaj bardzo du¿o, czêæ z nich na pewno
mog³aby kszta³ciæ siê w kierunkach artystycznych, takich kierunkach niszowych.
- Wynika st¹d, ¿e Ty, Zosiu, stworzy³a tu tak¹ konstrukcjê, w której mieszcz¹ siê ró¿ne osoby o rozmaitych umiejêtnociach, które mog¹ przekazywaæ te swoje umiejêtnoci tym,
którzy chc¹ siê tego uczyæ, ¿e to jest otwarte, ¿e siê rozwija,
¿e jest przed tym przysz³oæ.
- Ja mylê, ¿e jest ogromna przysz³oæ przed rêkodzielnictwem, ogólnie rzecz bior¹c, dlatego, ¿e w Europie, w której
¿yjemy, nikt ju¿ nie wie, co to jest praca manualna, wszystkie
prace wykonuj¹ maszyny, natomiast Polska jest jeszcze takim
miejscem, gdzie wiele osób te umiejêtnoci rêkodzielnicze posiada.
Najczêciej s¹ to osoby, które powinny w miarê szybko te
umiejêtnoci przekazaæ m³odszym pokoleniom, bo nied³ugo
odejd¹ i zapomnimy, co to w ogóle by³o. Na tej ziemi jest
tradycja rzebienia w drewnie, malowania obrazów, lepienia w
glinie, tradycja robótek rêcznych  haftu, robienia na drutach. Chcia³abym, ¿eby te wszystkie umiejêtnoci nie zginê³y.

- Ma to te¿ wymiar praktyczny, ekonomiczny, jako ¿e
osoby, które posi¹d¹ te umiejêtnoci, bêd¹ mog³y dziêki temu
zarobiæ jakie pieni¹dze...
- Dlatego ta nasza fundacja nazywa siê Fundacj¹ Rozwoju
Przedsiêbiorczoci. Rêkodzielnictwo to te¿ jest przedsiêbiorczoæ, mo¿e pomóc ludziom uzyskaæ pieni¹dze na utrzymanie.
Zarabianie pieniêdzy jest jednym z kierunków dzia³ania rêkodzielniczego. Innym kierunkiem jest rozwój kreatywny ludzi,
którzy mo¿e nie zechc¹ wcale wykonywaæ przedmiotów rêkodzielniczych, ale udzia³ w takich warsztatach pozwoli im na
osobisty rozwój i dzia³anie w zupe³nie innych dziedzinach.
To takie otwarcie oczu. W szkole rêkodzie³a widzê ogromne
mo¿liwoci dla kobiet, które poprzez tradycyjn¹ pracê w grupach dokonuj¹ wielkich przemian w sobie.
- Powiedz, Zosiu, o czym Ty marzysz?
- Marzê o tym, aby moje dzieci i inni m³odzi ludzie chcieli
tu wróciæ.
- Uda³o ci siê zachêciæ do wspó³pracy mnóstwo osób.
- Uda³o mi siê rozpaliæ ogieñ w duszach tych osób, które s¹ dla mnie ogromnym wsparciem, bo có¿ ja sama mog³abym zrobiæ? Mylê te¿, ¿e idea odbudowania i kultywowania
tradycji rêkodzielnictwa by³aby jedn¹ z dwigni rozwoju turystycznego tego regionu, bo rozwój turystyki jest chyba jedynym kierunkiem rozwoju tej ziemi. Nie wyobra¿am sobie, ¿e
powstan¹ tu fabryki czy inne mo¿liwoci zarabiania pieniêdzy. Rozwój turystyki rozumiem w bardzo szerokim znaczeniu, czyli ¿e wspó³pracuj¹ przy tym wszystkie instytucje i wszyscy
ludzie ¿yj¹cy tutaj, przedsiêbiorcy, rolnicy, dla ka¿dego jest
miejsce, dla ka¿dego jest kawa³ek tego tortu. Tylko aby to
nast¹pi³o, wszyscy musimy wspó³pracowaæ. Musimy wspó³pracowaæ jako mieszkañcy, wspó³pracowaæ z w³adzami samorz¹dowymi, z organizacjami pozarz¹dowymi. Musimy myleæ
w jednym kierunku. Bardzo wa¿ne by³o powstanie lokalnej
organizacji turystycznej. Wi¹¿ê z ni¹ du¿e nadzieje, wierzê, ¿e
ona te¿ zachêci do wspó³pracy.
- Ale jak praktycznie pokazaæ cz³owiekowi, jakie przed
nim stoj¹ mo¿liwoci, jak go w tê wspó³pracê w³¹czyæ?
- Przede wszystkim zacz¹æ od tego, ¿eby ludzie przynajmniej byli obserwatorami, jeli nie od razu aktywnymi uczestnikami, zachêcaæ, ¿eby ledzili, co siê dzieje i wtedy ³atwiej im
bêdzie znaleæ siê w tym, znaleæ to miejsce dla siebie.
- ¯yczê spe³nienia marzenia i mnóstwa pieniêdzy na fundusz stypendialny. Dziêkujê za rozmowê.
Anna Cichowicz
Olecka Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoci
19-400 Olecko, ul Wojska Polskiego 5
Nr rachunku bankowego:
80 1020 4724 0000 3002 0043 8341
Tel. 87 5201817
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ORLIK 2012  Nowe boiska w Olecku
17 grudnia br. o godz. 15.30 oficjalnie zostan¹ oddane do u¿ytku boiska
wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Olecku. To fina³ projektu z³o¿onego do programu Moje boisko. Orlik
2012 .
Zaproszenia na uroczystoæ otrzymali
m.in. Minister Sportu i Turystyki-Miros³aw Drzewiecki, Wojewoda WarmiñskoMazurski Marian Podziewski, Marsza³ek
Województwa Warmiñsko-Mazurskiego
Jacek Protas. Mamy nadziejê, ¿e naszym
znamienitym gociom uda siê skutecz-

nie strzeliæ karnego do nowiutkich bramek.
W ramach inwestycji zosta³o zbudowane boisko o wymiarach 30x60m ze
sztuczn¹ muraw¹ oraz boisko do koszykówki i siatkówki o wymiarach 18x32m z
nawierzchni¹ tartanow¹. Nowe boiska na
pewno zostan¹ dobrze wykorzystane.
Otrzymalimy 666 000 z³ dofinansowania (po 333 tys. z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Warmiñsko-Mazurskiego i Urzêdu Wojewódzkiego Województwa Warmiñsko-Mazurskiego).

Komentarze i refleksje

Hala w Olecku
23 listopada br. gmina Olecko z³o¿y³a w siedzibie Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Warmiñsko-Mazurskiego
wniosek o dofinansowanie ze rodków
Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 207-2013 projektu pt. Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne  hala widowiskowo-sportowa z p³ywalni¹ w Olecku.
Wielkoæ kwoty przewidzianej do
rozdysponowania w konkursie wynosi
33 840 000 z³.

 nie tylko polityczne

Jeden z oleckich tygodników 5 grudnia
2008 r. jako news na ca³¹ pierwsz¹ stronê
wraz z foto da³ artyku³ o robaku w cukierku czekoladowym. Przy okazji postawiono na nogi miejscowy SANEPID, kierownictwo i obs³ugê sklepu, gdzie zakupiono feralne cukierki, powiadomiono
producenta s³odyczy i wdro¿ono ledztwo celem znalezienia przyczyn takiej
sytuacji.
Pechowy smakosz czekoladowych
³akoci, po zwymiotowaniu 30 wczeniej
zjedzonych cukierków (robaki nie policzone), zarzeka siê, ¿e d³ugo nie spróbuje ¿adnego cukierka.
I bardzo dobrze, Szanowny Panie, bo
cukierki w takiej iloci s¹ na pewno niezdrowe, natomiast jeden (?) bia³y robak, nawet zjedzony ¿ywcem, zawiera porcjê pe³nowartociowego bia³ka, tudzie¿ innych
potrzebnych sk³adników. Doskonale o
tym wiedz¹ Indianie, Afrykanie czy te¿
smakosze po³udniowo-wschodniej Azji.
Nie ma wiêc co tragizowaæ nad jednym
ma³ym robaczkiem, chyba ¿e nigdy nie
jad³o siê malin w lesie wprost z krzaka, a
tylko owoce kupione w markecie.
Swoj¹ drog¹, dziwiê siê bardzo redakcji, ¿e na pierwsz¹ stronê musi dawaæ takie newsy, a omija tematy wa¿ne, ale niewygodne, zamiast iæ dalej
podanym tropem, ¿e zorganizowana grupa
wykonuje tzw. pseudodocieplenia i
partaczy robotê.

Korei Po³udniowej. Malkontentom trzeba przypomnieæ, ¿e rewizyta Pana Prezydenta w Mongolii wypad³a i tak bardzo póno, bo  jak pamiêtamy  Mongo³owie z³o¿yli nam wizytê ju¿ w XII
wieku (gdzie tak oko³o roku 1241). Co
prawda nie wykazali siê tak¹ kurtuazj¹
jak nasz Pan Prezydent i podczas wizyty ubili nam ksiêcia, o spaleniu grodu i
uprowadzeniu bia³ek nie wspominaj¹c.
Tylko gdzie tym dzikim ordyñcom do
manier naszego Pana Prezydenta!
Jednakowo¿, uznaj¹c swoje winy, a
mo¿e te¿ czuj¹c wstyd za pobrany jasyr, Mongo³owie dostojnie podejmowali
naszego Pana Prezydenta  kumysu (wódka na bazie kobylego mleka) nie ¿a³owali, a potem nawet u¿yczyli wie¿ych i
zdrowych koni, kiedy podwoda naszego Prezydenta zamarz³a w mongolskim
stepie.
Gorzej posz³o naszemu Panu Prezydentowi w Japonii, poniewa¿ Jego Cesarska Wysokoæ poczu³ niedyspozycje
zdrowotne i nie móg³ udzieliæ audiencji
Prezydentowi Lechistanu.
Zawiedziony i zmêczony nasz Pan
Prezydent skróci³ kurtuazyjne wizyty i
szczêliwie powróci³ do kraju, o czym
pierwsze donios³o Radio Maryja. Z
niepokojem teraz bêdziemy czekaæ na rewizyty dostojnych goci z Dalekiego
Wschodu, mongolskiej ordy i japoñskich
kamikadze.

2. Pan Prezydent zakoñczy³ azjatyckie tourne, w czasie których z³o¿y³ kurtuazyjne wizyty w Mongolii, Japonii i

3. Przemilczê komentarz do wypowiedzi-oskar¿eñ prezesa PiS-u Jaros³awa
Kaczyñskiego pod adresem Stefana Nie-

Grzegorz Kudrzycki

sio³owskiego. Wystarczy poczytaæ prasê o ró¿nym nastawieniu  od lewej,
poprzez centrum, do prawej strony 
komentarze podobne. Rêce opadaj¹, brak
s³ów.
4. W Poznaniu, pod auspicjami ONZ,
prowadzone s¹ negocjacje o ograniczeniu emisji CO2 do atmosfery i powstrzymaniu globalnego ocieplenia klimatu. Sprawa
jest bardzo wa¿na, bo byæ mo¿e dotyczy
naszego byæ albo nie byæ na Ziemi, abymy niw wyginêli jak kiedy dinozaury.
Tylko czy dojdzie do podpisania jakich
konkretów, czy  jak tyle razy wczeniej
 skoñczy siê na dyskusji?
Trudno jest pogodziæ interesy ró¿nych krajów, bo ró¿ny jest ich stopieñ
rozwoju gospodarczego, ró¿ne ród³a pozyskiwania energii. Nawet Polska, której
energetyka opiera siê g³ównie na wêglu,
ma problemy ze sprostaniem ambitnym
planom UE.
Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e tylu m¹drych ludzi, ilu zjecha³o do Poznania,
wymyli rozwi¹zania dobre i konkretne.

Nowy GACEK

Wyszed³ ju¿ nowy grudniowy numer
Miesiêcznika Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kowalach Oleckich.
Mo¿emy w nim przeczytaæ o dzia³alnoci Wiejskiego Centrum Integracji, o
bibliotece w Sto¿nem oraz o dzia³alnoci przedszkola. W 12/60 nr GACKA
zosta³y równie¿ opublikowane uchwa³y
Rady Gminy.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 334

nii wyborczej, wydaje siê dziwne. Wydaje siê jeszcze dziwniejsze, ¿e jest tylu
ludzi, którzy w to wierz¹. Na przyk³ad
ostatnio rz¹d pochwali³ siê, ¿e w przysz³ym roku zostanie oddanych do u¿ytku kilkaset kilometrów dróg szybkiego
ruchu i autostrad. Nie by³oby w tym nic
dziwnego i nic wartego uwagi, ale nawet Gazeta Wyborcza opisa³a, ¿e co
nie tak. Mimo ¿e nie ceniê za bardzo tego
dziennika, to jednak on coraz czêciej
punktuje obecny rz¹d za jego postêpy w pracach. Okazuje siê, ¿e mamy do
czynienia z filozofi¹ bli¿sz¹ Onufremu
Zag³obie darowuj¹cemu Kurlandy królowi szwedzkiemu. Otó¿ nasz rz¹d otworzy w roku przysz³ym drogi... ju¿ u¿ytkowane. Proponujê ze swej strony otwarcie paru ju¿ wiele lat dzia³aj¹cych szpitali, szkó³ itd. Mo¿na na przyk³ad zrobiæ

oficjalne otwarcie Wawelu w Krakowie
lub Zamku Królewskiego w Warszawie.
Jakie¿ to by³oby piêkne otwarcie i sukces rz¹du.
A co siê ostatnio uda³o? Uda³o siê
zmieciæ w jednym samolocie Premiera i
Prezydenta! To nie taka prosta sztuka,
ale samolotu jako nie rozerwa³o, nie spad³
i nie uleg³ awarii, szczêliwie l¹duj¹c w
Brukseli. Jeszcze jedna dobra wiadomoæ.
Prawie po 20 latach nieustaj¹cych przetargów, rozmów, dyskusji czy wym¹drzania siê, prawdopodobnie uda siê zakupiæ dla naszych VIP-ów samoloty. Napisa³em prawdopodobnie, bo wolê dmuchaæ na zimne, a obietnic ju¿ s³ysza³em
tak du¿o.
Dzi jest krócej ni¿ zazwyczaj, ale nadrobimy to w przysz³ym, przedwi¹tecznym
tygodniu. Do poczytania za tydzieñ.
PAC

Rys. Waldemar Rukæ

Witam Pañstwa. Siedem dni,... itd.?
Oczywicie! Ale nie bêdziemy o tym
dyskutowaæ, bo wiadomo: wszystko p³ynie.
wiat przed wiêtami jest tak ciekawy... ¯artowa³em. To chyba najbardziej
nerwowy okres w ci¹gu ca³ego roku.
Przed wiêtami Wielkiej Nocy nie odczuwa
siê a¿ takiej presji wi¹t jak podczas
Bo¿ego Narodzenia i koñcz¹cego siê roku.
Niby cieszymy siê zbli¿aj¹cym czasem,
a jednoczenie w do³ku ciska, g³owa
boli i inne.
Wobec ca³ej wi¹tecznej nerwówki
proponujê przejcie do l¿ejszego tematu: polityki. Jak wiadomo, to polityka
miêdzy tzw. okresami kampanii wyborczych i samych wyborów jak najmniej
nas dotyczy i jest ca³kowicie poza naszymi obywatelskimi mo¿liwociami odpowiedzialnoci za kraj. Tak ju¿ to jest
zorganizowane. Wiêc pozostaje nam tylko
mo¿liwoæ umiechania siê i dobrej zabawy z obserwowania polityki. Kto mnie
ostatnio zapyta³ dlaczego nie lubiê obecnego Premiera i tego rz¹du. To nie jest
kwestia sympatii. Po ponad roku nie sta³o
siê nic, co mog³oby mnie sk³oniæ do zmiany
choæ u³amka mojego nastawienia. Wolê
takich co mówi¹ otwarcie Ty Palancie
od tych z umiechem mówi¹cych o polskiej odmianie bejsbola. Ubieranie obelgi
w piêkne s³owa nie zmienia jej znaczenia. Powtarzanie obietnic, które nic nie
kosztuj¹ ju¿ po takim okresie od kampa-

