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Z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz Nowego Roku
radosnych chwil w gronie rodzinnym,
zdrowia i pogodnego nastroju
wszystkim mieszkañcom miasta
i gminy Olecko ¿yczy

Mieszkañcom
Powiatu Oleckiego,
przyby³ym Gociom
z kraju i zagranicy
¿yczenia
ciep³ych, rodzinnych
i spokojnych wi¹t Bo¿ego Narodzenia,
optymizmu orazwielu £ask Bo¿ych
w Nowym 2009 Roku
¿ycz¹
Stanis³aw Lucjan
Ramotowski
- Starosta Olecki

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Burmistrz Olecka
Wac³aw Olszewski

Cena 1,40 z³

23 grudnia 2008 r.

Marian wierszcz
 Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu

(K26601)

Infolinia dla osób
bezdomnych

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

Tel. (87) 520 44 46

Aleje Lipowe 1B
Swi¹t wype³nionych radoci¹ i mi³oci¹
nios¹cych spokój i odpoczynek.
Nowego Roku
spe³niajacego wszelkie marzenia

(V77301)

WESO£YCH, ZDROWYCH I POGODNYCH
WI¥T BO¯EGO NARODZENIA
ZAPRASZAMY NA WI¥TECZNE PROMOCJE
MARKET MAJSTER
OLECKO

CENTRUM HANDLOWE

¿ycz¹ w³aciciele i pracownicy IMPULS

tel.(087) 520 36 92

(V75003)

MAJSTER

Rys. Waldemar Rukæ

Od 15 listopada 2008 do 31 marca
2009 roku w Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego Wojewody Warmiñsko-Mazurskiego funkcjonowaæ bêdzie bezp³atna
ca³odobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem 0 800 165 320 osoby zainteresowane bêd¹ mog³y uzyskaæ
informacje na temat miejsc noclegowych,
jad³odajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej
i medycznej na terenie ca³ego województwa
warmiñsko-mazurskiego.
m³. asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

 15 grudnia o 14.21 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Kociuszki po¿ar
sadzy w kominie domu mieszkalnego.
 15 grudnia o 17.31 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy alejach Lipowych po¿ar mieci w mietniku kontenerowym.
 16 grudnia o 16.13 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. 11 Listopada po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 17 grudnia o 7.51 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w okolicach Jelitek skutki kolizji drogowej.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin

Noc
Sylwestrowa

Dok³adnie o 24.00 w dniu 31 grudnia rozpocznie siê 15 minutowy pokaz
ogni sztucznych. Urz¹d Miasta zleci³ wykonanie imprezy dla Regionalnego Orodka Kultury Mazury Garbate.
Tradycyjnie kilka minut przed pó³noc¹
¿yczenia noworoczne mieszkañcom Olecka
z³o¿y Burmistrz Wac³aw Olszewski. (M)
(V68706)

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

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

ZAPRASZAMY!
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Policja
przypomina!

Zbli¿aj¹cy siê okres wi¹teczno-noworoczny zwi¹zany jest z u¿ywaniem
ró¿nego typu materia³ów pirotechnicznych
i sztucznych ogni. Osoby kupuj¹ce fajerwerki powinny pamiêtaæ, ¿e s¹ one szczególnym zagro¿eniem dla dzieci i m³odzie¿y
 z uwagi na brak umiejêtnoci pos³ugiwania siê nimi i czêsto nie przestrzega
siê rodków bezpieczeñstwa.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami istnieje ca³kowity zakaz sprzeda¿y
materia³ów pirotechnicznych dzieciom i
m³odzie¿y do lat 18. Kto sprzedajê wyroby pirotechniczne osobom niepe³noletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2.
Policja przypomina równie¿, i¿ zgodnie z obowi¹zuj¹cym Rozporz¹dzeniem
Wojewody Warmiñsko-Mazurskiego z dnia
8 grudnia 2004 roku zabrania siê u¿ywania w miejscach i obiektach publicznych
petard i innych materia³ów pirotechnicznych pod kar¹ grzywny do 500 z³otych.
Powy¿szy zakaz nie obowi¹zuje w dniach
31 grudnia i 1 stycznia.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

30 grudnia

... o 13.00 odbêdzie ostatnie w tym
roku posiedzenie Rady Miejskiej. Sesja
bêdzie dotyczy³a uchwalenia bud¿etu. Do
wi¹t Bo¿ego Narodzenia odby³y siê
wszystkie posiedzenia komisji Rady. Nic
nie wskazuje na to, ¿e bêd¹ jakie zawirowania przy uchwalaniu bud¿etu miasta na 2009 rok.
(M)

DY¯URY APTEK
 23-26.12.2008r., ul. Zielona 37
 27-28.12.2008r., pl. Wolnoci 7B
 29.12.2008r.-02.01.2009r., pl. Wolnoci 25

ABC
ALKOHOLI

(V63810)

- jestemy ju¿
na Siejniku

Siejnik I
blok 8
Otwarte
ca³y tydzieñ!

Uwaga
na zwierzêta lene

W minionym tygodniu na terenie
naszego powiatu dosz³o do dwóch kolizji drogowych, których przyczyn¹ by³o
wbiegniêcie na jezdniê lenych zwierz¹t.
12 grudnia na trasie Olecko  D¹browskie kieruj¹cy osobow¹ Skod¹, jad¹cy
w kierunku Olecka, uderzy³ sarnê, która
wybieg³a na jezdniê z prawej strony. W
wyniku tego zderzenia zosta³ uszkodzony przód pojazdu, a pasa¿erowie nie doznali
¿adnych obra¿eñ cia³a.
Do drugiego zdarzenia dosz³o 13 grudnia na drodze krajowej K-65. Pomiêdzy
miejscowociami Kowale Oleckie - Pogorzel przed VW Passata, który prowadzi³ 19-letni mieszkaniec E³ku, wybieg³
jeleñ. Kieruj¹cy, chc¹c unikn¹æ zdarzenia ze zwierzêciem, gwa³townie zahamowa³, po czym wjecha³ do przydro¿nego
rowu i uderzy³ w drzewo. Kierowca trafi³
do szpitala a pojazd zosta³ powa¿nie
uszkodzony.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP
Olecko

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:

 Adam Ambro¿ewski
 Marek Cymañski
 Grzegorz Czuper
 Piotr Klejment
 Teresa £ukaszewicz
 Marian W³odarski
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)
Wpis do ksiêgi goci olecko.com

Mieszkaj¹c z dala od rodzinnego Olecka, ¿a³ujê ¿e z miesiêcznym opónieniem mogê czytaæ internatowe wiadomoci z
Tygodnika Oleckiego. Podobnie jak tysi¹ce olecczan i sympatyków miasta z ca³ego wiata.
Czytaj¹c dzi nr 45 (z 10 listopada) ujê³a mnie  urocza w
swej prawdzie  opowieæ Pani Haliny Drozdowskiej o powojennych losach jej rodziny! Niecierpliwie czekam na jej dalszy
ci¹g! To znakomity pomys³ Tygodnika Oleckiego, by takie wspomnienia drukowaæ! Warto namawiaæ mieszkañców Olecka, by
zechcieli dzieliæ siê takimi wspomnieniami, niezale¿nie od wieku.
Bardzo uwa¿nie czytam i chwalê komentarze i refleksje Pana
Grzegorza Kudrzyckiego. Jego opinie s¹ niezbêdn¹ przeciwwag¹ do jednoznacznie to¿samych z parti¹ PiS pamiêtników Pana
PACA (czy¿by siê wstydzi³ podpisywaæ imieniem i nazwiskiem?).
Bêd¹c sprzyjaj¹cym kibicem zmian, uwa¿nym sta³ym czytelnikiem, serdecznie od pocz¹tku powstania Tygodnika - dostrzegam
wzrastaj¹cy poziom merytoryczny. To tak¿e mój Tygodnik.
romanart

Spokojnych,
radosnych
wi¹t Bo¿ego
Narodzenia
i szczêliwego
Nowego Roku
¿yczy
CHEMIX i SAM
ul. Nocznickiego

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
23 grudnia (wtorek)
51. wydanie Tygodnika Oleckiego
9:00  maraton teatralny, sala kina
11:00  maraton teatralny, sala kina
25 grudnia (czwartek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej
30 grudnia (wtorek)
52. wydanie Tygodnika Oleckiego
13.00  Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
31 grudnia (roda)
10:00  pokaz gitarowy, sala kina
bal sylwestrowy: willa Eden
23.45  ¿yczenia noworoczne sk³ada Burmistrz  plac Wolnoci
24.00  pokaz sztucznych ogni  plac Wolnoci
1 stycznia 2009 (czwartek)
13.00  mecz noworoczny pi³ki no¿nej

(K26301)

Zdrowych, weso³ych
wi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz
szampañskiej
Zabawy Sylwestrowej
2008/2009
¿yczy
PUB PIWNICA

OLECKI TERMINARZ

SPRZEDA¯ FAJERWERKÓW
Slep SAM

ul. Nocznickiego 11
- od 29 grudnia

(K26401)

(K76401)

!
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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

(V23508)

AUTOMYJNIA
St

(V65109)

NAJTANIEJ W MIECIE

"
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Zatrzymali w³amywaczy i odzyskali towar
W pi¹tek rano oko³o godziny 8.00
oficer dy¿urny oleckiej komendy otrzyma³ zg³oszenie o kradzie¿y. Zg³aszaj¹c¹
by³a ekspedientka baru mieszcz¹cego siê
w budynku dworca. Natychmiast na miejsce skierowano policjantów z dochodzeniówki i technika kryminalistyki. Funk-

cjonariusze pracuj¹cy na miejscu kradzie¿y
wstêpnie ustalili, ¿e sprawca musia³ posiadaæ dorobiony klucz. Po wykonaniu
oglêdzin miejsca kradzie¿y i rozpytaniu
wiadków dochodzeniowcy wytypowali osoby, które mog³y braæ udzia³ w tym
zdarzeniu. Do wyjanienia zostali zatrzymani 17-letni Gabriel W. oraz jego o rok
m³odszy kolega - Rados³aw M. Podczas
przes³uchania wyjanienia sk³adane przez
nastolatków okaza³y siê rozbie¿ne. W
koñcu przyznali siê i wskazali miejsce
ukrycia skradzionego towaru oraz osobê, która pomog³a im przechowaæ pozosta³e rzeczy. Paserem okaza³ siê 20-letni
Rafa³ J., mieszkaniec Olecka. Wstêpne
ustalenia policjantów okaza³y siê trafne, gdy¿ Gabriel W. odbywa³ praktykê

Policjanci rozdawali odblaski

Podczas przeprowadzonych dzia³añ PIESZY I ROWERZYSTA na terenie powiatu oleckiego prowadzonych w ramach
ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Odblaski ¯ycia, policjanci przekazywali pieszym i rowerzystom
odblaskowe kamizelki i opaski. Funkcjonariusze przeprowadzali kontrole rowerzystów pod k¹tem wyposa¿enia rowerów
w owietlenie oraz stanu trzewoci. Zwracali uwagê pieszym
naruszaj¹cym przepisy. Celem przeprowadzonej akcji by³o
promowanie w³aciwego zachowania siê na drodze i poprawa bezpieczeñstwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Policjanci rozdali ponad 40 odblaskowych kamizelek które przekaza³ Marsza³ek Województwa Warmiñsko-Mazurskiego.
Powszechne stosowanie elementów odblaskowych w ró¿nej

szkoln¹ w tym barze i to on dorobi³ klucz
od drzwi zaplecza. W nocy 17 grudnia
kilka minut po godzinie 22.00 wszed³ do
rodka z Rados³awem M., sk¹d ukradli
kilkadziesi¹t paczek papierosów, s³odycze i alkohol. Czêæ ³upów schowali w
wersalce w jednym z pomieszczeñ gospodarczych, a pozosta³e przekazali na
przechowanie koledze. Policjanci odzyskali czêæ skradzionych rzeczy. Ponadto funkcjonariusze pracuj¹cy nad t¹ spraw¹
odzyskali skradziony w sierpniu 2007 roku
telefon. Teraz Rafa³owi J. za paserstwo
grozi kara do 5 lat pozbawienia wolnoci, natomiast Gabrielowi W. nawet do
10 lat wiêzienia. O losie 16-letniego Rados³awa M. zdecyduje s¹d rodzinny i
nieletnich
m³. asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

formie  zawieszki, opaski, kamizelki, jaskrawe parasolki i inne
spowoduje, ¿e szansa pieszego oraz rowerzysty na unikniêcie potr¹cenia w warunkach z³ej widocznoci znacznie wzronie, nawet jeli pope³ni on b³¹d, np. bêdzie siê porusza³ niew³aciw¹ stron¹ jezdni. Prawo o ruchu drogowym stanowi, ¿e
dziecko w wieku do 15 lat, poruszaj¹ce siê po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, jest zobowi¹zane u¿ywaæ
elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych
uczestników ruchu. Do tego zapisu nikogo nie trzeba przekonywaæ, warto jednak namówiæ dzieci, aby nosi³y odblaski,
nawet jeli przepisy tego nie wymagaj¹, czyli najlepiej przez
ca³¹ jesieñ, zimê i wczesn¹ wiosnê, zarówno w dzieñ jak i po
zmierzchu. Nie tylko poza obszarem zabudowanym ale wszêdzie gdzie siê poruszaj¹. Zwyczaj ten powinien dotyczyæ wszystkich pieszych, niezale¿nie od wieku i obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Nadmierna prêdkoæ
przyczyn¹ wypadku

Oleccy policjanci wyjaniaj¹ okolicznoci wypadku drogowego, do którego dosz³o w miejscowoci Jelitki, gmina
Wieliczki. Kieruj¹cy osobowym Fiatem na oblodzonej i liskiej drodze nie dostosowa³ prêdkoci do panuj¹cych warunków w wyniku czego wjecha³ do rowu.
Do zdarzenia dosz³o w dniu 17 grudnia o godz. 8.00 na
terenie gminy Wieliczki. Samochodem osobowym marki Fiat
podró¿owa³o starsze ma³¿eñstwo. Na oblodzonej i liskiej nawierzchni kieruj¹cy straci³ panowanie nad pojazdem i nastêpnie
wjecha³ do przydro¿nego rowu. W wyniku tego zdarzenia
pasa¿erka z powa¿nymi obra¿eniami cia³a zosta³a przewieziona do szpitala w E³ku.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Z tym kuponem otrzymasz rabat
na meble, komplety skórzane.

RATY!

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

(V64909)



KUPON
RABATOWY

(V65909)

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

(V63808)

MEBLE ZACHODNIE

Fot. Archiwum KPP w Olecku

#
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Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam do udzia³u w XXV Sesji Rady Miejskiej w Olecku, która odbêdzie
siê w dniu 30 grudnia 2008 roku (wtorek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej
Urzêdu Miejskiego w Olecku.
Porz¹dek sesji:
skiej w Olecku na rok 2009,
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku obb) uchwalenia planu pracy Komisji Rerad.
wizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na
2. Przyjêcie protoko³ów z poprzednich serok 2009,
sji Rady.
c) wprowadzenia zakazu spo¿ywania
3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci w
napojów alkoholowych w miejscach i
okresie miêdzy sesyjnym.
na okrelonych obszarach po³o¿onych
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
na terenie Gminy Olecko,
Miejskiej o dzia³aniach podejmowanych
d) wniesienia skargi do Wojewódzkiego
w okresie od ostatniej sesji.
S¹du Administracyjnego w Olsztynie
5. Analiza inwestycji gminnych wspó³O rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewofinansowanych z funduszy zewnêtrznych.
dy Warmiñsko-Mazurskiego,
6. Interpelacje oraz odpowiedzi na intere) wyra¿enia zgody na udzielenie bonifipelacje radnych.
kat od ceny sprzeda¿y lokali mieszkal7. Wnioski radnych i Komisji Rady.
nych na rzecz najemców,
8. Uwagi i wnioski So³tysów oraz Przef) przyst¹pienia do porz¹dzenia miejscowodnicz¹cych Rad Osiedli dotycz¹ce
wego planu zagospodarowania przeprojektów uchwa³.
strzennego terenów po³o¿onych w
9. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
obrêbie Jaki, gmina Olecko, w grania) uchwalenia planu pracy Rady Miejcach dzia³ek o numerach geodezyjnych

218/6, 218/7 oraz czêci dzia³ki 229/1,
g) dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
h) zmieniaj¹cej uchwalê Nr XXIII/211/08
Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30
padziernika 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomoci,
i) zmiany bud¿etu gminy na 2008 rok,
j) bud¿etu Gminy Olecko na 2009 rok:
k) odczytanie projektu uchwa³y bud¿etowej,
2) odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej,
3) odczytanie opinii w sprawie projektu
bud¿etu przedstawionej przez Przewodnicz¹cego Komisji Planowania, Bud¿etu i Gospodarki,
4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwa³y bud¿etowej oraz o prognozie d³ugu,
5) dyskusja nad projektem uchwa³y bud¿etowej,
6) g³osowanie nad uchwa³¹ bud¿etow¹.
10. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
11. Zamkniêcie obrad sesji.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Dr Lech Pietrzak
popularyzatorem nauki 2008
Mówi siê, i jest w
tym du¿o racji, ¿e w
XXI wieku budujemy
spo³eczeñstwo oparte na wiedzy. Wiedza jest bardzo wa¿na, gdy¿ u³atwia, a
mo¿e nawet jest podstawowym warunkiem umo¿liwiaj¹cym sprawne poruszanie siê w skomplikowanym labiryncie
wspó³czesnoci. Heraklit z Efezu powiada³, ¿e wiedza jest drugim S³oñcem dla
tych, którzy j¹ posiadaj¹, co jest przekonuj¹c¹ motywacj¹ do jej zdobywania
i pog³êbiania, nie tylko przez m³odzie¿
objêt¹ szkolnym obowi¹zkiem.
Osoby wykszta³cone maj¹ ugruntowan¹ wiedzê czasami nawet z kilku dziedzin nauki. Nie wszyscy jednak posiadaj¹ umiejêtnoæ dzielenia siê ni¹, przekazywania jej innym, a wiêc popularyzowania. Zdolnoæ ta jest szczególnie
cenna w nauczycielskiej profesji. Od niej
zale¿¹ w du¿ym stopniu efekty szkolnej
pracy.
Od czterech lat Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego razem z Polsk¹
Agencj¹ Prasow¹ organizuj¹ konkurs pod
nazw¹ Popularyzator Nauki. Jury pod
przewodnictwem prof. Magdaleny Fikus,
przewodnicz¹cej Rady Upowszechniania
Nauki przy Prezydium PAN, przyznaje
to wyró¿nienie raz w roku w kategoriach
naukowiec  instytucja naukowa, dziennikarz  redakcja nienaukowa i prezentacja festiwalowa. Na uroczystym podsumowaniu tegorocznej edycji, które odby³o siê 10 grudnia w sali konferencyj-

nej Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie, nagrodê w kategorii najlepsza prezentacja festiwalowa zdoby³ dla Wszechnicy Mazurskiej w Olecku dr Lech Pietrzak. Na II Festiwalu Nauki i Sztuki w
Olecku przedstawi³ on prezentacjê nt.:
Jak zobaczyæ to, czego nie widaæ noc¹,
czyli kto siê budzi, gdy my idziemy spaæ.
Jest on jednym z trzech laureatów w tej
kategorii wy³onionych ze wszystkich
zg³oszeñ nades³anych na konkurs z terenu ca³ego kraju. To du¿y sukces naszego pracownika, zaszczyt dla uczelni i
dowód na to, ¿e mamy pracowników odznaczaj¹cych siê nie tylko du¿¹ wiedz¹,
ale tak¿e umiejêtnoci¹ jej przekazywania.
Laureatowi gratulujemy, a Czytelników informujemy, ¿e dr Lech Pietrzak jest
adiunktem specjalizuj¹cym siê w zoologii. Jest badaczem chrucików, zwierz¹t
znanych z umiejêtnoci budowania pod
wod¹ domków z drobnych kamyczków.
Laureat jest absolwentem biologii i ochrony
rodowiska na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczeciñskiego.
Zanim zatrudni³ siê w mazurskiej uczelni
pracowa³ w szkole jako nauczyciel biologii, chemii i ochrony rodowiska. By³
lubianym przez licealistów wychowawc¹. Wybra³ jednak pracê nauczyciela
akademickiego i prowadzi z du¿ym powodzeniem zajêcia na kierunku ochrona
rodowiska we Wszechnicy Mazurskiej.
W jaki sposób nasz laureat nauczy³
siê sztuki popularyzacji wiedzy? Mo¿e

wp³yw mia³a tradycja rodzinna, wrodzony talent, ciê¿ka praca nad sob¹, a mo¿e
zadzia³a³ efekt synergii wymienionych
czynników? Pisz¹cemu ten tekst wydaje siê, ¿e du¿a jest w tym zas³uga prof.
Stanis³awa Czachorowskiego, organizatora Olsztyñskich Dni Nauki i Europejskiej Nocy Naukowców. W czasie studiów doktoranckich w Uniwersytecie
Warmiñsko Mazurskim dr Pietrzak mia³
szczêcie rozwijaæ siê pod jego naukow¹ opiek¹. Jestem przekonany, ¿e oprócz
wiedzy o chrucikach profesor zaszczepi³ naszemu laureatowi bakcyla popularyzacji nauki i za to nale¿¹ mu siê s³owa
podziêkowania.
Ryszard Kowalski
Kierownik Katedry Wychowania
Fizycznego
i Ochrony rodowiska
Wszechnica Mazurska w Olecku
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Orlik 212  otwarcie boiska
W pi¹tek 19 grudnia uroczycie otwarto boisko Orlik 2012.
Zbudowano je przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka
Sienkiewicza. W uroczystoci udzia³ wziêli wiceminister w
Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Pó³grabski, doradca ministra Maciej Pliszka, dyrektor wydzia³u w WarmiñskoMazurskim Urzêdzie Wojewódzkim Zenon Lorek, wicemarsza³ek Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Grzegorz No-

waczyk, dyrektor departamentu sportu województwa Waldemar Buszan, dyrektor Delegatury Kuratorium Owiaty w E³ku
Marek Roszkowski, Starosta Olecki Stanis³aw L. Ramotowski, sekretarz powiatu Oleckiego i zarazem wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku Edward Adamczyk, przewodnicz¹cy Rady Powiatu Marian wierszcz, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Karol
Sobczak, radni powiatowi i miejscy, dyrektorzy szkó³ wszystkich szczebli nauczania oraz wykonawcy inwestycji.
Okolicznociowe mowy wyg³osili: burmistrz Wac³aw Olszewski, Tomasz Pó³grabski i Zenon Lorek. Podczas uro-

czystoci zosta³y wrêczone Srebrne Krzy¿e Zas³ugi dla Tadeusza Bogusza i Mieczys³awa Michniewicza.
Bior¹cy udzia³ w otwarciu stadionu gocie przekazali uczniom
szko³y kilka kompletów pi³ek futbolowych. Potem zaproszono
goci do oddania pierwszych strza³ów na bramkê, której bronili uczniowie szko³y. Gocie nie dali szans bramkarzom.
Zbudowane boisko do pi³ki no¿nej posiada powierzchniê
wy³o¿on¹ sztuczna traw¹. Obok niego znajduje siê boisko do
pi³ki siatkowej i koszykówki z powierzchnia tartanow¹. W
kompleksie jest równie¿ budynek socjalny z szatniami i natryskami. Kompleks posiada równie¿ owietlenie pozwalaj¹ce na
rozgrywanie zawodów sportowych w nocy.
Opracowa³ BMB

Fotografie: Józef Kunicki
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Ojczyznê woln¹ racz nam wróciæ, Panie...

Oleckie obchody
rocznicy 13 grudnia

Jak co roku, w kociele p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a w. w
Olecku olecka Solidarnoæ, kierowana przez Czes³awa Gontara zorganizowa³a obchody kolejnej, 27. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w naszej Ojczynie. 14 grudnia br. tê
uroczystoæ z udzia³em pocztu sztandarowego oleckiego oddzia³u NSZZ Solidarnoæ, tym razem przed eucharysti¹, uwietni³a monta¿em s³owno-muzycznym dziatwa ze Szko³y Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, prowadzona
przez Annê Szadkowsk¹ i dyrektor placówki Eligiê Bañkowsk¹. Wysoki poziom wykonawczy i emocje sprawi³y wielkie
wzruszenie u wielu uczestników tej prezentacji, m.in. u pos³a

Prawa i Sprawiedliwoci Jerzego Antoniego Gosiewskiego,
Burmistrza Olecka Wac³awa Olszewskiego, radnych miejskich
i powiatowych oraz mieszkañców.
Mszê w. w intencji Ojczyzny celebrowa³ ksi¹dz proboszcz
Marian Salamon. Kustosz oleckiego sanktuarium Krzy¿a w.

bardzo piêknie i wyczerpuj¹co przedstawi³ przekrój d¹¿eñ niepodleg³ociowych i wolnociowych Polaków przez wieki. Nawi¹za³
te¿ do zrywu robotniczego pracowników w Stoczni Gdañskiej
i innych zak³adów w Polsce z sierpnia 1980 roku.
- Wtedy to po raz pierwszy ksiê¿a pojawili siê w zak³adach pracy, gdzie odprawiali mszê wiêt¹, spowiadali i udzielali
komunii wiêtej  mówi³ ks. proboszcz Salamon.
Nie mog³o oczywicie zabrakn¹æ w jego kazaniu odniesienia do wielkiej roli, jak¹ dla odzyskania niepodleg³oci w Polsce po 1989 roku odegra³ nasz Wielki Polak  Papie¿ Jan
Pawe³ II.
- Zaraz po stanie wojennym, w 1983 roku odwiedzi³
Polskê. W czerwcu 1987 roku, na Osiedlu Zaspa w Gdañsku
z jego ust wierni us³yszeli pamiêtne s³owa Jeden drugiego

brzemiona nocie, nawi¹zuj¹ce do idei Solidarnoci.
Wkrótce nasza Ojczyzna w 1989 roku wreszcie j¹ odzyska³a
 kontynuowa³ ks. Salamon.
W homilii czêsto pojawia³ siê motyw pieni z okresu po-

wstañ narodowych: Ojczyznê woln¹ racz nam wróciæ, Panie....
Po zakoñczeniu mszy w. pose³ J. Gosiewski wraz z cz³onkami oleckiego PiS: Kazimierzem Iwanowskim, Zdzis³awem
Mioduszewskim i ni¿ej podpisanym modli³ siê i zapali³ znicz
na grobie nestora oleckiej Solidarnoci .P. Antoniego Maksimowicza i jego ma³¿onki Tomiry. wiêtej pamiêci A. Maksimowicz, odznaczony pomiertnie medalem Zas³u¿ony dla
Olecka, w swoim d³ugim ¿yciu wiernie realizowa³ s³owa papie¿a Jana Paw³a II Jeden drugiego brzemiona nocie...
Po opuszczeniu cmentarza parafialnego przy ul. Zamkowej pose³ J. Gosiewski w swoim Biurze Poselskim przy ul.
Wojska Polskiego 12 przelama³ siê op³atkiem z cz³onkami oleckiego
PiS. Spotka³ siê tak¿e ze zwi¹zkowcami z Solidarnoci.
Dariusz Josiewicz
Fot. Dariusz Josiewicz, Józef Kunicki
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Spotkanie
z lenikiem

Dnia 26.11.2008r. Przedszkole z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku odwiedzi³ niezwyk³y goæ  lenik pan Piotr
Wydra z Nadlenictwa w Olecku, który
opowiedzia³ przedszkolakom o swojej
pracy. W ciekawy sposób przedstawi³
dzieciom jak nale¿y dbaæ o zwierzêta i
ptaki w okresie zimy. Wszyscy wiedzieli, ¿e nale¿y dokarmiaæ ptaki, ¿e trzeba
budowaæ karmniki, budki lêgowe. Lenik
zadawa³ ró¿ne zagadki na temat przyrody. Milusiñscy zapiewali lenikowi piosenkê pt. A to je¿.
Na zakoñczenie spotkania wszystkie
dzieci z³o¿y³y lubowanie pt.: SZANUJ
PRZYRODÊ:
- lubujê, ¿e:
Nie bêdê ³amaæ ga³êzi,
Nie bêdê zrywaæ rolin chronionych,
Nie bêdê podpalaæ traw,
Nie bêdê ha³asowaæ w lesie,
Nie bêdê mieciæ,
Nie bêdê niszczyæ ptasich gniazd,
A zim¹ bêdê dokarmiaæ ptaki!!!
W nagrodê przedszkolaki otrzyma³y
znaczek PRZYJACIEL PRZYRODY.
Za przekazan¹ wiedzê, dzieci bardzo
serdecznie podziêkowa³y lenikowi.
Agnieszka Sadowska
Fot. Archiwum Przedszkola z
Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku

Zostañ Przyjacielem
Natury

Dazieci 5-letnie z grupy Weso³e promyki z Przedszkola z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku dnia 10.12.2008r.
pokaza³y swoim rodzicom przedstawienie teatralne zwi¹zane z ochron¹ przyrody na podstawie programu Zostañ Przyjacielem Natury. Celem przedstawienia
by³o m.in. budowanie poczucia odpowiedzialnoci za stan rodowiska przyrodniczego. Dzieci z przejêciem przedstawi³y swoje role, otrzymuj¹c gromkie brawa oraz s³odki prezent.
Agnieszka Sadowska

'
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wiatowy Dzieñ
Osób Niepe³nosprawnych
Nie id przede mn¹, mogê nie nad¹¿yæ!
Nie id za mn¹, nie umiem prowadziæ !
Id przy mym boku, po prostu b¹d mym przyjacielem.
A. Camus
Pod takim has³em 3 XII 2008 r. w Zespole Szkó³ w Olecku
odby³ siê apel z okazji wiatowego Dnia Osób Niepe³nosprawnych.
Nasza szko³a jest szko³¹ promuj¹c¹ idee integracji. D¹¿ymy do tego, aby nasi wychowankowie uczyli siê i wychowywali w atmosferze wzajemnej tolerancji i zrozumienia drugiego cz³owieka. Staramy siê prze³amaæ bariery spo³eczne
i staæ siê bardziej otwarci na potrzeby drugiego cz³owieka.
Taki te¿ by³ i cel tego apelu. Chcielimy zachêciæ niepe³nosprawnych do realizacji swoich marzeñ na przyk³adzie innych osób niepe³nosprawnych znanych i lubianych. W apelu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele naszej szko³y, zaproszeni rodzice oraz cz³onkini Prezydium Rady Rodziców E. £abanowska.

Aktywny udzia³ w apelu wziêli uczniowie klas integracyjnych. To w³anie oni, prezentuj¹c osoby niepe³nosprawne ze
wiata sportu, filmu, literatury, muzyki, zgromadzonym widzom
uwiadomili, ¿e si³a woli i upór to pó³ sukcesu do realizacji
marzeñ. Drugie pó³ to ludzie dobrej woli. Takich nie zabrak³o
i w tym przypadku: Piekarnia p. Sobañskich, Jacex, Piekarnia
p. Staniszewskiego, Impuls, Lewiatan i Rada Rodziców przy
ZS. Dziêkujemy im za to, bowiem mog³ymy przygotowaæ
s³odkie upominki klasom integracyjnym oraz nagrody w konkursie nt. niepe³nosprawnoci, który trwa³ w przerwach miêdzy prezentacjami klas. W trakcie prezentacji uczniowskiej w
tle by³a prezentacja multimedialna nierozerwalnie zwi¹zana z
uczniowsk¹.
W holu g³ównym szko³y ustawione by³y tablice z informacjami nt. niepe³nosprawnoci.
Za przygotowanie informacji, pokazu multimedialnego i ca³ego
apelu odpowiedzialne by³y Krystyna Matwiejczyk i Janina
S³uchocka  nauczycielki wspomagaj¹ce.
M¹dre przys³owie chiñskie mówi:
Wczoraj, to przesz³oæ!
Jutro, to tajemnica!
Dzisiaj, to dar losu!
Mo¿e warto o tym pamiêtaæ.
Krystyna Matwiejczyk, Janina S³uchocka

Wycieczka do Warszawy
9 grudnia 2008r Spo³ecznoæ Warsztatu Terapii Zajêciowej w Olecku uda³a siê na wycieczkê do Warszawy. Na
miejscu czeka³ ju¿ przewodnik, który oprowadzi³ nas po

najwa¿niejszych zabytkach stolicy.
Szczególne zaciekawienie wzbudzi³ Zamek Królewski
oraz taras widokowy na lotnisku.
Jednodniowy pobyt w stolicy zakoñczylimy w kinie
trójwymiarowym.
A.Sznurkowska, M. Niewiarowski
Fot. Archiwum WTZ Olecko
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Wywiad ze Starost¹
dr Stanis³awem Ramotowskim

Bogus³aw M. Borawski:  Mijaj¹ dwa
lata kadencji. Burmistrz bardzo wysoko
oceni³ wspó³pracê z powiatem. Jak pan
ocenia wspó³pracê z miastem?
Stanis³aw Ramotowski:  Musimy
wspó³pracowaæ. To jest podstawa dzia³ania. Wszystkie dokonania, a szczególnie inwestycje w dziedzinie drogownictwa, to przecie¿ nasza wspólna sprawa.
Po drogach powiatowych i gminnych je¿d¿¹
te same samochody, kierowane przez tych
samych kierowców.
Równie¿ bardzo dobrze wspó³pracowa³o
siê powiatowi z miastem i gminami ociennymi w zakresie przebudowy i modernizacji szpitala. Uda³o nam siê wspólnie zrealizowaæ inwestycjê wart¹ 8,3 miliona w ci¹gu dwóch lat. Oddana do u¿ytku czêæ
szpitala jest obiektem odpowiadaj¹cym
najwy¿szym standardom i wyprzedza normy obowi¹zuj¹ce w chwili obecnej.
Chcia³em podkreliæ, ¿e dobrze wspó³pracuje siê nam nie tylko z miastem, ale i
z pozosta³ymi gminami.
BMB:  Czy jest pomys³ na wykorzystanie starego szpitala?
SR:  Piszemy projekty do Unii na
remont i modernizacjê starej czêci szpitala. Chcemy w tej czêci umieciæ dodatkow¹ powierzchniê dla oddzia³u wewnêtrznego i przychodni przeciwgruliczej.
Mieci³by siê tam równie¿ stacjonarny oddzia³ rehabilitacji leczniczej. Mylê równie¿, ¿e oddanie tej czêci rozwi¹za³oby
sprawê przychodni, które obecnie usytuowane s¹ w nienajlepszym miejscu.
Mylê, ¿e w koñcu bêdzie w Olecku
sztuczna nerka. Jest to mo¿liwe do zrealizowania nawet w przeci¹gu 2009 roku.
Sk³adamy wiêc ró¿ne projekty i w ró¿nych miejscach po to, aby stary budynek nie straszy³ i przyzwoicie wygl¹da³
oraz w³aciwie funkcjonowa³.
BMB:  Jakie osi¹gniêcie powiat zanotowa³ w ci¹gu tych dwóch lat?
SR:  Wa¿nym dla powiatu polem
dzia³ania jest owiata. Mamy cztery szko³y
ponadgimnazjalne: Liceum Ogólnokszta³c¹ce, Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych, Zespó³ Szkó³ Technicznych oraz
Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
G³uchych.
Uda³o nam siê przez te dwa lata zamykaæ bud¿et tych szkó³ bez d³ugów. Szko³y
notowa³y równie¿ osi¹gniêcia pedagogiczne
i sportowe. Szczególne osi¹gniêcia notowano w dziedzinie takich przedmiotów
zawodowych, jak gastronomia i hotelarstwo. Owiata jest szczególn¹ pozycj¹ w
bud¿ecie nie tylko naszego powiatu. U
nas jest to ok. 45% wszystkich rodków,
czyli oko³o 16 milionów z³otych. Staramy
siê tego wszystkiego nie przejadaæ. Od

dwóch lat prowadzimy wiêcej zadañ termomodernizacyjnych. W tym roku zlikwidowalimy kot³owniê w ZSLiZ przy Go³dapskiej i pod³¹czylimy szko³ê pod kot³owniê TABEX-u. Kontynuacj¹ szerszego przedsiêwziêcia bêdzie pod³¹czenie do
tej sieci szpitala, a póniej Orodka Szkolno
Wychowawczego przy S³owiañskiej i
budynku Powiatowego Urzêdu Pracy.
W tym roku na termomodernizacjê
budynków wydalimy oko³o 750 tysiêcy
z³otych. 300 tysiêcy z³otych z tej kwoty
pozyskalimy od ministerstwa.
Cieszy równie¿ to, ¿e wystêpujemy z
wnioskami na tzw. projekty miêkkie.
BMB:  Czyli ró¿nego rodzaju szkolenia?
SR:  Tak! Dotyczy to szczególnie
edukacji. W tym roku z³o¿ylimy 14 wniosków do Ogólnopolskiego Funduszu
Spo³ecznego w Kapitale Ludzkim. Dziesiêæ wniosków zosta³o zakwalifikowanych
do realizacji. W ten sposób ludzie przekonuj¹ siê do tego, ¿e bud¿et swój mo¿na zwiêkszyæ dziêki w³asnej inicjatywie.
BMB:  A przyk³ady takich dzia³añ?
SR:  Na przyk³ad: nauczyciel jêzyków obcych chce mieæ wiêcej pieniêdzy
na wyposa¿enie pracowni, na ciekawsze
formy nauczania, takie jak wycieczki zagraniczne  pisze wiêc wniosek. Jak zrobi to dobrze, bêdzie mia³ na to pieni¹dze.
BMB:  Powiat ma te¿ zadania
z zakresu pomocy spo³ecznej.
SR:  Trzeba tutaj wspomnieæ o drugim szpitalu, tym na Jakach. Trzeba o
nim mówiæ tylko w dobrych s³owach. Oddalimy tam w tym roku, równie¿ przy
wspó³pracy z Panem Burmistrzem, Dom
Pomocy Spo³ecznej. Jest tam osiemnacie
³ó¿ek dla osób przewlekle i psychicznie
chorych. Stworzylimy tam godne, godziwe warunki przebywania chorych. Jest
dobry personel i dobra dyrekcja. Ale to
nie oznacza, ¿e spoczêlimy na laurach.
Piszemy dalej wnioski dotycz¹ce dalszych
modernizacji obydwóch szpitali.
Oprócz opieki typu szpitalnego mamy
jeszcze bardzo dobrze kierowane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Jestemy w trakcie przekszta³cania Domu Dziecka w Dom Pomocy Wielofunkcyjnej. Tam
tworzone s¹ dobre warunki, chocia¿ nawiasem mówi¹c dom dziecka nigdy nie
zast¹pi rodziny. Wiemy wprawdzie, ¿e
lepszym rozwi¹zaniem s¹ rodziny zastêpcze. Mamy na to pieni¹dze, chcemy je
tworzyæ, ale.... nie ma chêtnych.
BMB:  A jak jest z wykonaniem
bud¿etu?
SR:  Jeli chodzi o bud¿et, to trzeba
siê pochwaliæ. W roku 2002 kiedy obj¹³em zaszczytne stanowisko Starosty Powiatu Olecko, bud¿et wynosi³ oko³o 26

milionów. W roku 2007 zrealizowalimy
bud¿et w wysokoci 38 milionów. W tym
roku bêdzie to prawdopodobnie 36,5 miliona z³otych. Tegoroczny bud¿et jest
mniejszy od poprzedniego, gdy¿ w tym
roku nie by³o mo¿liwoci pozyskania pieniêdzy unijnych.
BMB:  Na brak mo¿liwoci pozyskiwania funduszy unijnych narzekaj¹
wszystkie samorz¹dy.
SR:  To przecie¿ oczywiste. To bêdzie siê nam odbijaæ czkawk¹ jeszcze nie
raz. Przecie¿ okres pomocy unijnej zosta³
rozpoczêty w 2007 roku, a ma zostaæ zakoñczony w 2013. Mamy wiêc dwa lata
stracone. Jeli chodzi o drogi, to wykorzystanie pomocy bêdzie na pewno k³opotliwe. Brakowa³o bêdzie wykonawców i
roboty znacznie zdro¿ej¹. Niemniej jednak
wnioski piszemy, walczymy. Z ró¿nym na
razie skutkiem, ale jestemy w grze.
W 2007 roku nasz powiat zaj¹³ drugie
miejsce w kraju pod wzglêdem pozyskiwania pieniêdzy unijnych. Chcia³bym tutaj podziêkowaæ wszystkim naszym samorz¹dom gminnym, Urzêdowi Marsza³kowskiemu, pracownikom Starostwa i
kierownikom jednostek. Inwestycje te nie
by³yby mo¿liwe bez wspó³finansowania
przez nie zadañ. Dziêkujê jeszcze raz za
wszystko i... polecam siê na przysz³oæ.
Ju¿ w tej chwili klaruj¹ siê coraz wiêksze
mo¿liwoci. Trzeba jednak wspólnie finansowaæ inwestycje.
BMB:  A konkretnie?
SR:  Z³o¿ylimy dwa wnioski drogowe z gmin¹ oleck¹. Z³o¿ylimy wspólny wniosek z Oleckiem i wiêtajnem. W
roku 2010 bêdziemy prowadziæ wspóln¹
inwestycje z gmin¹ Kowale Oleckie i z
gmin¹ Wieliczki. Bêd¹ to wszystko modernizacje dróg i poprawa ich nawierzchni. Nowych dróg bowiem nie przewidujemy. Nie ma takiej potrzeby.
BMB:  Jakie jeszcze inwestycje bêd¹
kontynuowane?
SR:  Przede wszystkim termomodernizacja. Bêdzie prowadzona w najbli¿szych
dwóch latach. W tej kwestii wyst¹pilimy do Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska. Wniosek opiewa na kwotê
oko³o 6,3 miliona z³otych. Programem
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objêlimy wszystkie budynki u¿ytecznoci publicznej powiatu, oprócz Starostwa.
Okazuje siê bowiem, ¿e Starostwo nie
wchodzi w program! Czy¿by nie by³o
budynkiem u¿ytecznoci publicznej? W
tym roku wygospodarowalimy trochê
pieniêdzy i przynajmniej okna zosta³y
wymienione.
Chcemy poprawiæ wygl¹d naszych
budynków i posesji, ¿eby nie przynieæ
wstydu na 450-lecie obchodów za³o¿enia miasta. Uwa¿amy to za nasz wk³ad w
ten donios³y jubileusz.
BMB:  Jak pan ocenia wspó³pracê z Rad¹ Powiatu?
SR:  Nie narzekam. Jak w ka¿dej Radzie
jest raz lepiej, raz gorzej. Jest opozycja.
Chcia³bym wype³niaæ wszystkie ¿yczenia
radnych i Rady. Niemniej tego zrobiæ siê
nie da. Ubogi bud¿et nie pozwala spe³niæ wszystkich ¿yczeñ.
BMB:  W tym roku obchodzone jest
dziesiêciolecie istnienia powiatów w
Polsce.
SR:  Dziesiêæ lat temu ustawodawca da³ powiatom obowi¹zki, a nie da³ pieniêdzy. Dzieje siê tak do dzisiaj. W okresie tworzenia ustawy by³y ró¿ne koncepcje
dzia³ania tej administracji. Te koncepcje
dyskutuje siê nadal. Mówi siê o tym, czy
ich nie zmniejszyæ, np. do 100. Teraz jest
ich 318 ziemskich i 50 miejskich na prawach powiatu. Nadal nie ma na dzia³anie
powiatów pieniêdzy, st¹d te¿ nie ma mo¿liwoci szerszej realizacji zadañ. Szczególnie
dotyczy to drogownictwa. Jeli chodzi o
edukacjê, to narzekaæ nie mo¿emy, bo z
roku na rok finansowanie siê poprawia-

³o. Dróg mamy 370 kilometrów. W poprzedniej kadencji przez cztery lata zmodernizowalimy 26 kilometrów. Uwa¿am,
¿e to jest du¿o. Inne powiaty zmodernizowa³y znacznie mniej. Ale mielimy pomoc ze Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Od dwóch lat nie
ma tej pomocy. W zwi¹zku z tym drogi
modernizujemy tylko przy pomocy pieniêdzy powiatowych i gminnych. Modernizujemy wiêc tylko oko³o dwóch kilometrów rocznie. Do tego trochê chodników w miecie, ostatnio w Norach 450
metrów bie¿¹cych.
BMB:  Co wed³ug pana powinien
zrobiæ teraz ustawodawca?
SR:  ¯eby dzia³aæ, potrzebne s¹ pieni¹dze. Sk¹d je wsi¹æ? Na pewno nie
zabraæ gminom. To nic nie da. To jest
przek³adanie pieniêdzy z jednej kieszeni
do drugiej. W samorz¹dach w sumie zostanie to samo. A po co ta z³oæ, nienawiæ i narzekanie? Powinnimy wspó³pracowaæ, a nie jedni drugim odbieraæ.
Natomiast rodkiem do rozwi¹zania problemu s¹ wp³ywy z akcyzy na paliwa,
alkohol, papierosy. W cenie paliwa akcyza wynosi grubo ponad 100% jego
wartoci.
Mam wra¿enie, ¿e ci, co przygotowywali ustawê powo³uj¹c¹ do ¿ycia powiaty, nie byli do koñca jej celowoci¹
przekonani. Powiaty nie mia³y sobie daæ
rady i czêæ z nich mia³a umrzeæ mierci¹
naturaln¹. A powiaty dalej trwaj¹ i maj¹
siê cokolwiek lepiej.
BMB:  A jakie jest zad³u¿enie powiatu?

SR:  Jest to oko³o 30%. W 2003
wynosi³o oko³o 41%. Uwa¿am, ¿e sporo
siê w okresie od 2003 do 2008 r. zrobi³o.
A dodatkowo sp³acilimy przecie¿ przejête d³ugi szpitala.
BMB:  Co najbardziej przeszkadza
w dzia³alnoci powiatu?
SR:  Brak pieniêdzy. Mamy ustawowo zbyt niskie dochody w³asne. A przecie¿ z nich finansuje siê inwestycje. Bardzo du¿ym utrudnieniem jest straszna biurokracja zwi¹zana z pozyskiwaniem funduszy unijnych. Jednym z za³o¿eñ zmian
ustrojowych by³o zmniejszenie biurokracji. Mam informacje, ¿e niektóre z wymogów na pozyskanie funduszy tworzy nasza krajowa biurokracja! S¹ to nasze polskie asekuracyjne wymogi, które ograniczaj¹ dostêp do pieniêdzy.
Gminy i powiaty s¹ niezadowolone,
bo mo¿na by³oby zrobiæ wiêcej i taniej.
Pieniêdzy jest tyle, ile jest. A progi, które
siê nam stawia, s¹ niepotrzebne. S¹ wymylone, ¿eby w wyniku tych pomys³ów,
które czasami nie s¹ najm¹drzejsze, zrobiæ selekcjê i czêsto poró¿niæ miêdzy sob¹
samorz¹dy.
Zmarnowalimy ju¿ dwa lata. Dla czasu wykonania inwestycji to bardzo du¿o.
BMB:  Dziêkujê za rozmowê.
SR:  ¯yczê ca³ej spo³ecznoci powiatowej oraz Gociom zdrowych, pogodnych i radosnych wi¹t Bo¿ego Narodzenia
i szczêliwego, lepszego Nowego Roku
2009. Dziêkujê za wywiad  z wyrazami
szacunku i powa¿ania
St. L. Ramotowski
Olecko, 15.12.2008 r.

Ziemia Olecka miejscem aktywnego wypoczynku

I Forum Turystyki Ziemi Oleckiej przynios³o wiele interesuj¹cych wniosków dotycz¹cych promocji i rozwoju turystyki na terenie powiatu oleckiego. Grupa robocza  turystyka
kwalifikowana z moderatorem Konradem Topolskim uzna³a,
¿e turystyka kwalifikowana na Ziemi Oleckiej wymaga intensywnej i szerokiej promocji.
Grupa wypracowa³a pomys³y dotycz¹ce rozwoju turystyki
rowerowej, sp³ywów kajakowych, wêdkarstwa oraz ogólnej
promocji turystyki. Konieczne jest wykonanie rowerowych cie¿ek
tematycznych, np. z wykorzystaniem starych terenów kolei
w¹skotorowej i ich oznakowanie. Istnieje potrzeba rozbudowy bazy rowerowej. Dobrym sposobem na popularyzacjê
aktywnej, rowerowej formy wypoczynku w naszym regionie
jest przyst¹pienie do inicjatywy takiej jak maraton rowerowy
Gwiazda Mazurska. W przypadku sp³ywów kajakowych wa¿na
jest zmiana wizerunku naszych rzek jako sp³awnych oraz
ciekawych turystycznie i przyrodniczo.
Wyznaczenie jezior sensu stricte wêdkarskich, wspó³praca kó³ wêdkarskich w zakresie poprawy warunków zarybiania wód i prowadzenia prawid³owej gospodarki rybackiej oraz
silne starania w celu poprawy iloci i jakoci ryb w naszych
wodach uczestnicy wskazali jako szansê na poprawê warunków wêdkarskich na terenie powiatu oleckiego. Wa¿na jest
wspó³praca w tym zakresie z samorz¹dami i instytucjami dzia³aj¹cymi na rzecz ochrony rodowiska.
Wród innych ciekawych wniosków znalaz³a siê propozycja utworzenia ekomuzeum promuj¹cego historiê i kulturê naszego

regionu. Mówiono tak¿e o braku przewodnictwa regionalnego Ziemi Oleckiej i jej okolic. Wynika z tego potrzeba zorganizowania szkolenia dla przewodników. Wed³ug uczestników
do zwiêkszenia liczby turystów mo¿e przyczyniæ siê kompleksowoæ oferty turystycznej w zakresie kilkudniowych pobytów wraz z zapewnieniem ró¿nych form wypoczynku oraz wykorzystanie starych wyrobisk, ¿wirowni jako bazy dla atrakcji
w postaci torów dla quadów czy cian wspinaczkowych.
Przedstawiciele wszystkich grup roboczych uznali za konieczne organizacjê imprez cyklicznych. Grupa turystyka kwalifikowana zaproponowa³a organizacjê imprezy cyklicznej po³¹czonej z rywalizacjami sportowymi, ³¹cz¹cej ró¿ne formy
aktywnoci  tzw. triatlon terenowy  rowery, p³ywanie,
kajaki.
Katarzyna Sawicka
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Wspomnienia Haliny Drozdowskiej (7)

Nie wiem jak cz³owiek
to wszystko prze¿y³...
Bo ja muszê, muszê. No co ja zrobiê?
Jeszcze dziêki Bogu, ¿e ja sobie poradzê. Tak jest napisano w górze. W to
teraz wierzê. Piêæ lat temu, gdy jeszcze
m¹¿ ¿y³, tak zachorowa³am, ¿e sta³am siê
kalek¹. Nie mog³am chodziæ. Do przychodni jedzi³am taryf¹. Do szpitala na
zabiegi taryf¹. To wypad³ mi dysk. A
Dziadek by³ taki, ¿e nic nie zrobi. On
tylko herbaty umia³ ugotowaæ. I to nie
dlatego, ¿e on nie chcia³, ale on nie umia³,
bo zawsze mia³ matkê.
Skaka³a nad nim, bo to by³ jej synek
jedyny. On nie musia³ nic robiæ.
By³am tak chora, a musia³am
wstaæ, ugotowaæ
jakiej zupy, bo nie
by³o co jeæ. A on:
Herbaty ci ugotuje, a ja mówiê: Id
Dziadku do diab³a.
Ja chcê co zjeæ.
Ale tak by³o. Piêæ
lat rehabilitacji.
Umyæ siê nawet nie
mog³am. Miskê do
kuchni przynosi³am
bo nie mog³am do
wanny wejæ.
Teraz czuje siê
bardzo dobrze. Dziêki Bogu. Ale ja du¿o
æwiczê. Kupi³am rower do æwiczenia.
Na pocz¹tku to córka mnie zmusza³a.
Sta³a nade mn¹ i:
Æwicz!. Ja beczê:
Przecie¿ ty m³oda
jeste, a ona
Æwicz!. Odejd
ode mnie. Zlituj siê
nade mn¹. Teraz
Legitymacja Odznaki Pami¹tkowej 2 Korpusu,
ju¿ nie chcê tej rektór¹ ortrzyma³ pan Jan Drozdowski.
habilitacji, ale æwiczê. K³adê siê na
Mam teraz tego Karolka. I to jest pod³ogê. Mam takie æwiczenia na krêuczeñ. Jest tak oczytany, tak m¹dry ch³o- gos³up. Nauczy³ mnie tego .p. Pan Fiopak, ¿e jak on do mnie przyjdzie w so- dor. On nastawia³ krêgos³upy. Jak mnie
botê, to jestem taka ucieszona. W tym poszed³ ten dysk, to dziadek mówi do
tygodniu by³am u jego rodziców. poroz- mnie: Ty id do tego Fiodora. No
pewno, ¿e pójdê, a on: No co tam siê
mawialimy sobie.
Drzewo to sama dam radê. Bo to nie sta³o pani Drozdowska?. Zbada³ mnie.
Najpierw pani ten dysk nastawiê. Pociê¿kie. Ja sobie wezmê do rêki.
TO:  Zakupy te¿ robi Pani sama? ³o¿y³ mnie na stó³: Teraz pani¹ mocno
HD:  A pewnie, co tam dla mnie. zaboli i gdzie tam nacisn¹³ i zabola³o,
HD:  Palê sama, ale wêgiel przynosi mi taki mi³y ch³opiec. Ja nie dam rady.
Porozmawia ze mn¹. Taki bardzo mi³y
m³ody cz³owiek. Na te czasy to ze wiec¹ takiego szukaæ. Jak przyjdzie to potrafi ze mn¹, star¹ babci¹, rozmawiaæ ze
cztery godziny. Ja mam z tym ch³opcem
o czym rozmawiaæ. I on chodzi do gimnazjum. Ja mu tam 50 z³otych p³acê: Karolku, chcesz piêædziesi¹t z³otych? A
on: Nie, babciuniu, ja nie chcê, Ja nie
chcê ¿eby ty mi za darmo nosi³. Przecie¿ ja ju¿ p³aci³am za noszenie wêgla
jak umar³ dziadek.

Helena Drozdowska, lata 50. XX wieku.
a on: Niech pani wstanie. O Bo¿e, nic
mnie nie boli. Dysk wszed³ w tej chwili, ale nie wiem czy siê utrzyma. Dosz³am tylko do domu i to wszystko mi
polecia³o. I potem pokaza³ mi æwiczenia.
TO:  Czy ma Pani jakie kole¿anki, przyjació³ki?
HD:  Mam jedn¹ kole¿ankê, ale ona
daleko mieszka. To taka od serca. Jest
w Raczkach, ale jest bardzo chora. To
w³anie ta Zosia co by³a ze mn¹ na robotach w Niemczech. To ta co ja z ni¹
ucieka³am.
Jest teraz bardzo chora. Ma chorobê
Parkinsona. Gdy zajadê do niej to mi siê
wydaje, ¿e przy niej ja jestem zdrowa jak
ryba.
A ona tylko le¿y. Mówiæ , to bardzo
trudno. Gdy by³am u niej ostatnio to ju¿
w ogóle nie mog³a. By³am na wszystkich wiêtych w Raczkach. Odwiedzi³am
j¹, to ona mówi: Pozna³am ciebie, ale
ciê¿ko mnie rozmawiaæ. Nie bêdê rozmawia³a. Teraz ju¿ nie mam ¿adnych kole¿anek. Owszem, ja porozmawiam, ale o
wszystkim to nie mo¿na porozmawiaæ.
¯eby tak od serca z kim porozmawiaæ?
Nie mam takiej kole¿anki.
TO:  By³a Pani na robotach w Niemczech. Czy otrzyma³a Pani Jakie odszkodowanie?
HD  Tak! Od Fundacji NiemieckoPolskie Pojednanie. Nale¿a³am do Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych
przez Trzeci¹ Rzeszê Niemieck¹. D³ugo
siê to ci¹gnê³o. Niemcy przeznaczyli na
te odszkodowania ile tam milionów marek.
¯y³o jeszcze ile tam tych niewolników.
Ja dosta³am odszkodowanie dwa razy.
W sumie by³o to 10 tysiêcy dwiecie
z³otych. Gdybym tylko pracowa³a w maj¹tku
dosta³abym jedynie 4 tysi¹ce z³otych.
C.d.n.

!
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Szanowni Pañstwo!

B¹dmy wiadkami mi³osierdzia  apelowa³ S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II. Ojciec wiêty
mówi³, ¿e w kontekcie szybko zmieniaj¹cej siê rzeczywistoci potrzebna jest nowa
wyobrania mi³osierdzia. Koció³ jest miejscem, gdzie otacza siê wiernych trosk¹ duchow¹ poprzez pos³ugê sakramentaln¹. Jest równie¿ otwarty na inne formy dzia³alnoci o charakterze charytatywnym i edukacyjnym.
Przyk³adem tego typu dzia³añ jest funkcjonuj¹ca w Parafii
Rzymsko-Katolickiej w. Stanis³awa Bpa i Mêczennika w Szczecinkach wietlica z dostêpem do Internetu i si³ownia. Parafia
otrzyma³a tak¿e dofinansowanie z Urzêdu Marsza³kowskiego
w Olsztynie na realizacjê projektu pn. RÓWNY START 
kompleksowy program pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z parafii Szczecinkach. Jego celem jest zorganizowanie opieki psychologiczno-pedagogicznej oraz zorganizowanie zajêæ pozalekcyjnych uczniom szkó³ podstawowych i gimnazjalnych z terenu parafii. Napisalimy ten projekt, poniewa¿ istnieje potrzeba zdiagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów i udzielenia im okrelonej, fachowej pomocy psychologa, logopedy, korepetytorów. Bêdziemy edukowaæ spo³ecznoæ lokaln¹ ze szczególnym uwzglêdnieniem
rodziców w zakresie profilaktyki i wczesnego rozpoznawania
objawów wskazuj¹cych na specyficzne trudnoci dziecka w
czytaniu i pisaniu.
(V72201)

W ramach projektu zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb
edukacyjnych uczniów z terenu parafii. Szczególnie nam zale¿y na dotarciu do dzieci, które nie radz¹ sobie w nauce i przez
to s¹ zagro¿one przedwczesnym opuszczeniem systemu edukacji. Planujemy objêcie 54 uczniów opiek¹ psychologicznopedagogiczn¹ w formie specjalistycznych zajêæ opartych na
szczegó³owej diagnozie, która zostanie przeprowadzona w
partnerstwie z Poradni¹ Pedagogiczno-Psychologiczn¹ w Olecku.
Diagnoza obejmie trzy modu³y: dyslektyczny, logopedyczny
oraz psychologiczny.
Nastêpnie w parafii logopeda i psycholog przeprowadzi
specjalistyczne zajêcia logopedyczne i kompensacyjno-wyrównawcze skierowane do uczniów zdiagnozowanych przez
specjalistów z Poradni. Równolegle bêdzie funkcjonowa³ punkt
psychologiczno-konsultacyjny, w którym psycholog bêdzie
prowadzi³ cotygodniowe dy¿ury.
90 uczniów w wieku 7-15 lat z terenu parafii, którzy doje¿d¿aj¹ do szkó³ podstawowych i gimnazjów do Olecka, Wieliczek i Babek Oleckich, bêdzie mog³o skorzystaæ z fachowej
pomocy w odrabianiu lekcji ze wszystkich przedmiotów ze
szczególnym uwzglêdnieniem przedmiotów cis³ych oraz nauki jêzyka angielskiego i niemieckiego. Zostan¹ tak¿e przeprowadzone zajêcia profilaktyczne, a w ferie kurs informatyczny.
Nie zabraknie tak¿e integracji. Dla wszystkich parafian w
czerwcu zostanie zorganizowany festyn z okazji Dni Rodziny.
Ks. Dariusz Smoleñski
Bli¿sze informacje na temat mo¿liwoci udzia³u w projekcie oraz formularze zg³oszeniowe dostêpne s¹ w biurze projektu na plebanii w Szczecinkach, tel. 087/5206778.
PROJEKTODAWCA: Parafia Rzymsko-Katolicka w. Stanis³awa Bpa i Mêczennika, Szczecinki27, 19-400 Olecko.
PARTNER: Powiat Olecki i Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Olecku.
OKRES REALIZACJI: od 01.12.2008 do 30.07.2010 roku.
Wsparcie oferowane w ramach projektu jest bezp³atne!

Projekt RÓWNY START  kompleksowy program pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów
z parafii Szczecinkach 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.

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V67008)

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
V22408
(V67108)

V71705

Krupin 14A

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

AUTO-CZÊCI

-

V64310

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

SPRZEDAM

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K22418
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V67108
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-52001-11
V643120
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V71717
* Fiat CC, 900B, 1996, tel. 0-696-417-445
L9415
* KIA Sportage, 1995, 2,0gaz, 15 900 z³otych, tel. 0-609-144600
V65529
* Mercedes 124, 2,5D, 1991, tel. 0-513-054-401
V65029
* Opel Corsa, 1,5TD, 1999, tel. 0-508-097-660
V65019
* Opel Vectra, 1,6B, 1997, tel. 0-87-520-26-93 od 9.00 do
17.00, tel. 0-723-565-284
V64210
* VW Passat Combi, 2001, 1,9TDI, 26 900 z³otych, tel.
0-609-144-600
V65519

BALE SYLWESTROWE
TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA
* Agroturystyka  Sadyba, pokoje z ³azienkami, tel. 0-500073-960
V68608
* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. V64510
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V69617
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16
V72404

(V76202)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

PUB PIWNICA

K26005

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

(V61912)

Tel. (087) 520-31-32, sms 0-505-314-536
* przewozy zagraniczne: Niemcy, Belgia, tel. 0-501-033-921

Agencja Kredytowa KORZYCIK
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 L11703
ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

V2150

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L11108
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V76302
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L11206
* budowlane us³ugi, tel. 0-606-993-688
V47121
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V1750
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
K22509

D@RKOMP

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

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

US£UGI
ul. Kolejowa 31

(V70106)

SERWIS OGUMIENIA

K26104

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V70506

tel. 0-503 804 741; 0 512 217 654
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11

* zespó³ muzyczny, tel. 0-666-706-100

(V65409)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

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.

V71605

(V69806)

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

Na BAL SYLWESTROWY zapraszamy do WILLI EDEN.
Wstêp tylko 100 z³ od osoby, p³atny w recepcji Hotelu Mazury, tel. 605-431-203 lub (087) 520-40-50
(V72605)

(V75603)

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

(V65509)

Marcin Sienica
ul. Paderewskiego 3A

(V26901)

AUTO-MAX

wesela, chrzciny, urodziny, stypy, bilard.
Obiady abonamentowe (dwa dania  9 z³, dzieci  6 z³)
Tel. 0-696-058-124
(V66908)
* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
V69627

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V70608
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel. (087)
520-05-15.
V66808
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V76002
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V71105
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L11901

US£UGI

#
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(V70306)

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.

V70006

MEBLE

biurowe, kuchenne,
garderoby, dzieciêce

(V27002)

* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
K26204
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V69007

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

* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91

V71305
V65119

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V64210
* przeprowadzki, transport, tel. 0-880-017-569
K26403
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V65709)

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)

* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V75023

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4449)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V59313
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V72204
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L10809
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5242
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K950
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1050
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27222
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1550
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L11008

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku

26 93390006 0000 0006 6992 0001

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

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

(V76102)

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V67208
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o. tel. 0-87-520-31-70 L11505

Henryk Kozielski
WYWÓZ MIECI
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364
INNE

* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 0-609720-913 po 18.00
L11604
KUPIÊ
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V65139
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 V76212
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421
L3332
* przyjmiemy do pracy w kuchni i recepcji, kelnerów, barmanów, tel. 0-87-520-30-49
V76702
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
V65419
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L10512
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V76222
SPRZEDAM
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
V65319
* dawna szko³a, Markowskie, tel. 0-510-189-301
V72307
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V75013
* dzia³kê budowlan¹ Babki Oleckie, 30 arów, tel. 0-87-520-26-12 V72317
* dzia³kê budowlan¹, Mo¿ne, tel. 0-510-189-301
V72327
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, tel. 0-87-520-26-12
V72337
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V72204
* laptop HP Palion, Vista w jêzyku polskim, 4 GB, tel. 0-508610-285
L11802
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, tel. 0-87-520-2612
V72347
* mieszkanie 60 m.kw. Nory, tel. 0-87-520-26-12
V72357
* mieszkanie dwupokojowe 44 m.kw. + gara¿ murowany, tel.
0-512-332-792
K26501
* mieszkanie dwupokojowe 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel. 0502-710-196
V71325
* notebook, promocja, superceny, du¿y wybór, Hit-Tech,
tel. 0-87-520-05-15
V66818
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V65129
* siedlisko ko³o Zatyk, tel. 0-510-189-301
V72367
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 V65719
* sklep-bar z mo¿liwoci¹ adaptacji na mieszkanie w Golubkach, szosa Olecko  Go³dap, tel. 0-604-514-845
K27002
* sprzedam mieszkania jednopokojowe 33m2
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732

(V72704)

V71205

(K21212)

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

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V65009)

* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V75103
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K31417

C.d. Sprzedam na s. 16.
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SPRZEDAM
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A V44605
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V77211
WYNAJEM
* lokal us³ugowy do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa, tel. 0-604557-693
V64919
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V72214
(V26701)
(K26701)

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TO¯SAMOCI
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

OG£OSZENIE

Centrum Medyczne Zak³ad Opieki Zdrowotnej Olmedica w Olecku sp. Z o.o. informuje o godzinach pracy
szpitalnej pracowni RTG:
* poniedzia³ek-pi¹tek: 8 00-18 00, 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 lekar(L5422)
skich pilnych (urazy, wypadki)

(V47514)

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

(V69607)

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

(087) 520 40 29

Rys. Waldemar Rukæ

%
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Kalendarz imion
23 grudnia
Dagny, Ilony, Iwony, Mo³gorzaty, Miny,
S³awomiry, Wiktorii, Wiktoryny
Dagoberta, Iwona, Jana, Jana Kantego,
Kantego, Oktawiana, S³awomira, Wiktora
24 grudnia (Wigilia)
Adaminy, Adeli, Adeliny, Eweliny, Ewy,
Gai, Godzis³awy, Grzymis³awy, Herminy,Irminy, Zenobii
Adama, Ewelina, Grzegorza, Noego, Zenobiusza
25 grudnia (Bo¿e Narodzenie)
Anastazji, Anety, Eugenii, Glorii, Oliwii,
Teresy
Alberta, Eugeniusza, Grzymis³awa, Natana, Piotra, Rafa³a, Spirydona
26 grudnia (Drugi Dzieñ wi¹t)
Dionizego, Djoznizjusza, Kaliksta, Stefana, Szczepana, Wróciwoja

Bogus³aw

Imiê to ma rodowód s³owiañski. Sk³ada
siê z cz³onów bog (Bóg) i slava (s³awa). Imiê by³o popularne ju¿ w redniowieczu. Nosi³ je w XII wieku Bogus³aw
I, ksi¹¿ê Pomorza Zachodniego i kilku
jego nastêpców.
Bogus³aw bywa szczery, prawdomówny, ambitny, niekiedy nawet ¿¹dny uznania.
Cechuje go pracowitoæ i wra¿liwoæ. S¹
skorzy do pomocy. Ceni¹ rodzinê. Bywaj¹ dobrymi ojcami, wychowawcami i
nauczycielami. Imieniny 29 kwietnia i 18
grudnia.

Kruche miêso

Miêso bêdzie kruche i delikatne jeli
przed gotowaniem umyjemy je i natrzemy odrobin¹ spirytusu.


F kupiê

27 grudnia
Fabii, Fabioli, Gabrieli, Janiny, Przybys³awy, Teodory, ¯anety, ¯anny
Cezarego, Dariusza, Grzegorza, Jana,
Maksyma, Mateusza, Przybyrada, Radomys³a, Teodora
28 grudnia
Antonii, Dobros³awy, Emmy, Teofili,
Teofilii
Antoniego, Antoniusza, Cezarego, Dobrowiesta, Dobrowira, Gerarda, Godzis³awa, Godzisza, Inocentego, Radomys³a, Teofila
29 grudnia
Aspazji, Dionizy, Dominiki, Fabioli, Lory,
Wioli
Dawida, Dionizego, Domawita, Dominika, Gerarda, Gos³awa, Jonatana, Józefa,
Lotara, Lotariusza, Marcina, Radowita,
Seweryna, Tadeusza, Tomasza, Trofima

Szczepienia
mostowe drzew

Zniszczenie kory i miazgi uniemo¿liwia
wymianê substancji miêdzy koron¹ drzewa, a jego systemem korzeniowym. Drzewa takie zwykle usychaj¹. Mo¿na je jednak uratowaæ, o ile pieñ zosta³ uszkodzony na wiêkszej wysokoci. Stosujemy wtedy
tzw. szczepienia mostowe. W tym celu
wycinamy kilka lub kilkanacie jednorocznych pêdów, czyli zrazów, przycinamy je
skonie z obu stron (usuwaj¹c wierzcho³ek pêdu) i wszczepiamy pod korê na ca³ej
powierzchni uszkodzenia, umieszczaj¹c zrazy
p¹kami do do³u. Korê smarujemy maci¹
ogrodnicz¹ i owijamy papierem.

Milusiñscy

- Czy to prawda, ¿e w krajach Afryki
mê¿czyzna nie zna swojej ¿ony do momentu, a¿ siê z ni¹ o¿eni?
- To siê dzieje w ka¿dym kraju, synu...

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
Falczak zauwa¿y³, ¿e ¿ycie z kobietami najlepiej uk³ada siê tym facetom, którzy wiedz¹ jak siê bez nich
obejæ.

PRZYS£OWIA

 Do latek dziesiêciu  radonie dzieciêciu.
 Jak dwadziecia letek mija  m³odoæ
siê rozwija.
 Z trzydziestk¹ dorasta i m¹¿ i niewiasta.
 Mrony grudzieñ i wiele niegu, ¿yzny roczek bêdzie w biegu.
 Na pasterkê po wodzie, Alleluja po
lodzie.
 Wigilia jasna, stodo³a ciasna.
 Kiedy w Adama i Ewy (24 grudnia)
mróz i piêknie, zima wczenie pêknie.
 Gdy Wigilia pogodna, czêsto letnia
pogoda urodna.
 Gdy choinka stoi na lodzie, to pewnikiem utonie w wodzie.
 Mrone Gody (Bo¿e Narodzenie),
wczesne wody, a jak s³ota, póne
b³ota.
 Mrone Gody (Bo¿e Narodzenie), ³adne
lato, przepowiedzia³ stary tato.
 Gdy na Gody (Bo¿e Narodzenie) le¿y
nieg srogi, to na Wielkanoc zielone od³ogi.
 Komu wiêta, to wiêta, a brzuch zawsze o g³odzie pamiêta.

Cukier waniliowy

Zamykamy w jednym s³oiku 2 laski
wanilii zasypane cukrem (w zale¿noci
od potrzeby normalnym lub pudrem).

Nasz przepis
Zupa grzybowa na Wigiliê

50 dag suszonych grzybów, du¿a
porcja w³oszczyzny, kilka ziarenek
pieprzu, sól, sok z cytryny
Wywar do zupy gotujemy z w³oszczyzny z dodatkiem soli i pieprzu. Gdy
warzywa bêd¹ ju¿ miêkkie przecedzamy wywar na sicie. Jarzyny mo¿emy
wykorzystaæ do sa³atki. Zalewamy
wywarem umyte grzyby i gotujemy [pod
przykryciem. Gdy grzyby bêd¹ ju¿
miêkkie przelewamy zupê przez sito i
doprawiamy odrobina soku z cytryny. Podajemy zupê z ³azankami, piero¿kami lub k³adzionymi kluseczkami.
Pokrojone w paseczki grzyby dodajemy do zupy lub wykorzystujemy
do zrobienia farszu do pasztecików.

&
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Komentarze i refleksje

Rozwa¿ania o zdrowiu (po
piêædziesi¹tce)!

Szlachetne zdrowie, nikt siê nie dowie
Jako smakujesz, a¿ siê zepsujesz...
 pisa³ w XV wieku Jan Kochanowski.
Mia³ racjê nasz wielki wieszcz kiedy, a
i dzisiaj s³owa Kochanowskiego s¹ aktualne. Swoje zdrowie zaczynamy doceniaæ dopiero wtedy, kiedy ju¿ co w naszym
organizmie szwankuje. Zwykle jest to po
czterdziestce lub piêædziesi¹tce, kiedy ³apie
nas zadyszka, serducho ³omocze, cinienie
i cholesterol ronie. W g³owie coraz czêciej co ³upie i kac d³u¿ej trzyma. I to
nie zawsze wina wódki, ¿e za ciep³a. Tak
ju¿ jest  chyba filtry zatykaj¹ siê i pompa
(czytaj serce) ju¿ nie tak sprawna. Czasem dochodzi do zupe³nej katastrofy i
mamy zawa³, albo tzw. stan przedzawa³owy. I wtedy dopiero m¹drzejemy i zaczynamy bardziej szanowaæ to nasze ju¿
zszargane co-nieco zdrowie, które jest
ju¿ bardzo trudno naprawiæ.
Na pewno nie odzyskamy ju¿ wigoru dwudziestolatka, czy si³y trzydziestoletniego byka, ale co-nieco da siê poprawiæ, maj¹c nawet 50 czy 60 lat.
Mój lekarz niezmiennie zaleca wiêcej
sportu i wiêcej seksu, a ja staram siê
pana doktora s³uchaæ. Do tego dochodzi okrelona dieta: du¿o owoców, wa-

 nie tylko polityczne

rzyw, ryb, nabia³u, a mniej t³uszczów,
wieprzowiny, s³odyczy i, niestety, mniej
piwa i innych alkoholi. Sma¿ony boczu
czy schabowy w panierce ju¿ tylko na
wyj¹tkowe okazje, bo wszystko co bardzo smaczne najczêciej, niestety, jest
te¿ bardzo niezdrowe.
Tak w ogóle z organizmem ludzkim
jest jak z silnikiem samochodu  dobrze
smarowany, ch³odzony i w³aciwie u¿ytkowany pracuje sprawnie i d³ugo. Cz³owiek tak samo  mo¿e byæ d³u¿ej sprawny, chocia¿ jako homo-sapiens  istota
rozumna (nie zawsze) czêsto uzale¿niony jest od nastrojów, od psychiki. Mimo
s³awnego powiedzenia W zdrowym ciele
zdrowy duch bywa z tym ró¿nie. Mo¿na byæ zdrowym na ciele i rozbitym, s³abym psychicznie. Mówi o tym nasz nastrój i to, kiedy mamy tzw. dni lepsze i
gorsze, kiedy mamy farta, a kiedy pecha. I w³anie w takie dni sprawdzaj¹
siê zalecenia mego lekarza: wiêcej sportu
i wiêcej..., co polecam te¿ Pañstwu jako
metodê sprawdzon¹ i skuteczn¹.
**

Codziennie niskie ceny!

Je¿eli kto z Szanownych Czytelników Tygodnika Oleckiego pamiêta moje
teksty o niskich cenach w supermarke-

Grzegorz Kudrzycki

tach i ¿e te ceny s¹ takie same jak jakoæ tych produktów, niech mi wybaczy, ¿e niektóre kwestie by³y niepe³ne i
jakby urwane. To sprawa redakcyjnej
cenzury (jednak istnieje), która wyrzuca
niektóre s³owa, zdania, a czasem ca³e
kwestie.
Moje stwierdzenie, ¿e niskie ceny maj¹
zwykle produkty niskiej jakoci jest jakoby go³os³owne, bo nie przeprowadzi³em okrelonych badañ, nie mam odpowiedniego wiadectwa i odpowiednich
urzêdowych piecz¹tek.
Tak jakbym nie by³ konsumentem i
nie posiada³ zdrowego i wra¿liwego podniebienia, które potraf odró¿niæ rzeczy
smaczne i rzeczy nijakie.
Wszystkie swoje teksty podpisujê
imiennie (nie piszê anonimowo) i za wszystkie biorê odpowiedzialnoæ  zreszt¹, wiem
ile mi wolno i co mi wolno. Inaczej myli
redakcja Tygodnika Oleckiego. Wystarczy kilka pogró¿ek, czczych pogró¿ek
bogatych i cwanych prawników supermarketów i Redakcja wymiêka.
Przestaje mi siê chcieæ pisaæ i waliæ
g³ow¹ w przys³owiowy mur. Napisanie
za czego krytycznego o Urzêdzie Miejskim i jego pracownikach jest prawie
niemo¿liwe. Mia³a byæ wolna i demokratyczna prasa, a jest jak wczeniej: towarzysze, krytyka, owszem, ale konstruktywna!.

Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
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Dokoñczenie ze s. 20.

Okazuje siê, ¿e w naszym kraju bardziej
konstytucyjne jest sprowadzenie prostych
ludzi do roli petentów ze spuszczonymi
oczami i miêtol¹cych w rêku czapkê czy
co tam i uzale¿nienie ich od decyzji ró¿nych kacyków. W naszym kraju, gdzie
uparcie wprowadza siê liberalizm, czy zasady liberalizmu, zapomina siê, ¿e wiêkszoæ ludzi tu ¿yj¹cych i tak z tego nie
ma mo¿liwoci skorzystaæ, bo nie daje siê
im mo¿liwoci nawet 100% zapewnienia
podstaw socjalnych. Liberalizm w kraju
gdzie jaki kretyn wymyla kursy komputerowe dla rolników (bezp³atne), na których najwiêcej korzystaj¹... prowadz¹cy
zajêcia. Nie napiszê s³owa na K, ale zamiast taki cymba³ wymylaæ takie kursy,
bo mu siê uroi³o, ¿e tak mo¿e wydaæ fundusze, jakie przydzieli³a Unia Europejska,
to niech kupi tym rolnikom komputery do
domu. W hurcie u producenta kupi za
grosze! Rolnicy maj¹c komputery sami siê

naucz¹ na nich siê bawiæ, a jak nie oni,
to na pewno ich dzieci. Nasz polski liberalizm, jak na mój gust, jest diabelnie
wypaczony przez samych wprowadzaj¹cych go. Bardziej przypomina on pomys³y z paru krajów latynoamerykañskich,
gdzie grupa elity czy te¿ elitarna po prostu wprowadza tylko prawa dla siebie
samej, by móc rz¹dziæ pozosta³ymi daj¹c
im namiastkê demokracji. I w to piêkne t³o wpisuje siê elegancko Trybuna³
Konstytucyjny ze swoimi orzeczeniami,
które coraz czêciej wygl¹daj¹ jak efekt
odgryzania siê za doznane urazy. O ile
orzeczenia TK do niedawna mo¿na by³o
traktowaæ jako ostateczne, to ju¿ po kilku ostatnich efektach pracy tej grupy,
która w niemal identycznych sprawach
potrafi wydaæ dwa sprzeczne ze sob¹ zdania, widaæ, ¿e nasza Konstytucja jest po
prostu niezgodna z Konstytucj¹, poniewa¿ nie przestrzega siê podstawowej jej
zasady: PRAW CZ£OWIEKA, który z
podmiotu staje siê przedmiotem gry jaki grup. Prawo jednostki jest zastêpowane prawem do tej jednostki przydzie-

lanym okrelonej grupie interesu czy
wp³ywu.
Przepraszam, ¿e przy wiêtach poruszam tak powa¿ne sprawy, ale dotycz¹
one nas wszystkich. Przy wiêtach musimy pamiêtaæ, ¿e nie w jednoci si³a, ale
w³anie w ró¿norodnoci, odmiennoci
pogl¹dów! Si³a jest w tym, ¿e jestemy
jednostkami posiadaj¹cymi i znaj¹cymi
swoje prawa jako Kowalscy, Malinowscy czy Iksiñscy, a nie jako liczby w statystyce. Bo statystyka zabija indywidualnoæ. Jeli Kowalski systematycznie
zdradza ¿onê cztery razy w tygodniu, to
statystycznie z Malinowskim robi¹ to dwa
razy w tygodniu. Tylko jak¹ przyjemnoæ
ma z tego Malinowski?
Tak przy wiêtach ¿yczê Pañstwu
bycie znali swoj¹ wartoæ i prawa, bo
nie jestemy numerami statystycznymi.
Niech specjalici ró¿nej maci nie zastêpuj¹ Wam waszych opinii i tego, co sami
wiecie. ¯yczê Pañstwu, by przysz³y rok
by³ pierwszym z tych najlepszych co do
Pañstwa przyjd¹.
PAC

'
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TENIS STO£OWY
 12 grudnia odby³ siê mecz ligi pó³nocnej w tenisie sto³owym.
Lega Olecko gra³a z dru¿yn¹ UKS Gi¿ycko. Wynik meczu 102 dla Legi. Punkty dla Legi zdobyli: Jan Nawrot - 3,5: Mariusz Niewiarowski - 3,5: Tadeusz Pietro³aj - 2,5: Artur Opanowski - 0,5.
 14 grudnia rozegrano mecz III ligi tenisa sto³owego mê¿czyzn
Motoclub Reszel- Czarni Olecko. Czarni pokonali gospodarza 11-7. Punkty dla Czarnych zdobyli: Kamil Sad³owski - 4,5:
Dariusz Karniej -3,5 : Andrzej Karniej - 3.
 7 grudnia 2008 roku w Kêtrzynie odby³ siê Memoria³ Marty
Komor. Z naszych tenisistów najlepiej wypad³ Kamil Sad³owski,
który wygra³ kategoriê junior, a w kategorii open uplasowa³
siê na drugim miejscu za Marcinem Jarkowskim (zawodnik
pierwszoligowej dru¿yny - Dojlidy Bia³ystok). Pozdrawiam
D. Karniej
 W dniach 13-14 grudnia w Kêtrzynie odby³ siê memoria³ Marty
Komor w tenisie sto³owym. Z Olecka najlepiej zaprezentowa³
siê Kamil Sad³owski, który wygra³ kategoriê Junior pokonuj¹c w finale zawodnika z dru¿yny Olimp Kêtrzyn Piotra Garbino. W kategorii Open Kamil zaj¹³ 2. miejsce, przegrywaj¹c
z zawodnikiem z Bia³egostoku Marcinem Jarkowskim.
 Tenisici sto³owi Czarnych Olecko rozegrali mecz w Reszlu z
miejscowym Moto Club. Z przyczyn losowych Czarni pojechali na ten mecz tylko we trójkê, a mimo to pokonali miejscowy zespó³ 11:7. Punkty zdobyli: Kamil Sad³owski (4.5),
Dariusz Karniej (3.5), Andrzej Karniej (3).
DK

(K26801)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L
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Rozpoczêcie kursu
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Orodek
Galeria Wies³awa B. Bo³tryka.
czynny
stycznia
codziennie
w godz. 800-1800
tel. 520-23-36

PI£KA NA HALI
W niedzielê 14 grudnia odby³ siê turnej zorganizowany przez
Mazura E³k w pi³kê halow¹. W turnieju udzia³ bra³y: Czarni
Justyna Olecko, Mazur E³k (seniorzy i juniorzy), Warmia Grajewo, Rominta Go³dap. Dru¿yna Czarnych jeden mecz przegra³a,
jeden zremisowa³a i dwa wygra³a. Ostatecznie zajê³a drugie miejsce
za Warmi¹ Grajewo.
J. Wasilewski

WARTO PRZECZYTAÆ  PROPOZYCJA

Os³uch Maciej , Bojarska Lucyna : Prawa cz³owieka w szkole : niezbêdnik aktywnego rodzica Warszawa : Wolters Kluwer
Polska, 2008
Biblioteka Pedagogiczna w Olecku gromadzi
literaturê fachow¹ dla nauczycieli studentów, a tak¿e
rodziców.
Prezentowana dzisiaj publikacja to praktyczny niezbêdnik dla opiekunów i rodziców, zawieraj¹cy solidne podstawy prawne z zakresu praw cz³owieka.
Zalet¹ ksi¹¿ki jest to, ¿e nie wymaga ¿adnego
przygotowania prawnego.
W sposób bardzo
przystêpny, komunikatywnym jêzykiem zosta³y tu
opisane najistotniejsze akty prawne, zawieraj¹ce
zasady, na których opiera siê nasz system owiaty. Autorzy zachêcaj¹ rodziców do bardziej wiadomego uczestnictwa w ¿yciu szko³y. Ksi¹¿ka zawiera

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

przepisy prawa od Konstytucji, poprzez Powszechn¹ Deklaracjê Praw Cz³owieka, do ustawy
o systemie edukacji i owiatowych przepisów
wykonawczych.
oprac. Agnieszka Makarewicz
Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Filia w Olecku, ul.
Armii Krajowej 30 (tel.0 87 523 93 53;
e-mail: wmbp-olecko@neostrada.pl)
zaprasza
od wtorku do pi¹tku w godzinach 900-1800,
w poniedzia³ek i sobotê  900-1500.
Biblioteka Pedagogiczna w Olecku informuje, ¿e w okresie wi¹tecznym nast¹pi zmiana godzin pracy biblioteki:
24 grudnia (Wigilia)  8.00  12.00
27 grudnia (sobota)  nieczynna
31 grudnia (Sylwester)  8.00  12.00

Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
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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

wiêta, wiêta... Witam Pañstwa!
Witam tych czytaj¹cych moje s³owa przed
wiêtami i tych, którzy robi¹ to przy wigilijnym stole lub po pasterce. W domach
wiêkszoci z Pañstwa stoj¹ przepiêknie
ubrane choinki lub stroiki. Atmosfera
przedwi¹tecznych zakupów ju¿ wygas³a.
Jedni wydali wszystko co mieli, maj¹c
nadziejê, ¿e to, co kupili i trzymaj¹ w lodówce, wystarczy do Nowego Roku, a
inni marz¹ o powi¹tecznych wyprzeda¿ach. W sumie jest bardzo... bardzo...
W polityce Premier z Prezydentem
jeszcze siê nie po zabijali i og³osili niepisany, wi¹teczny rozejm. Taka cicha umowa:
rz¹d nie bêdzie pisa³ idiotycznych ustaw,
a Prezydent nie bêdzie ich wetowa³. Trybuna³ Konstytucyjny uzna³ za niekonstytucyjne wykupowanie mieszkañ ze spó³dzielni za przys³owiow¹ z³otówkê, co
wywo³a³o nawet konsternacjê wród parlamentarzystów strony rz¹dz¹cej. Okaza³o siê, ¿e cz³onek spó³dzielni, czyli jakby
nie patrzeæ w³aciciel-udzia³owiec, nie mo¿e
mieæ korzyci z tego, ¿e przez szereg lat
sp³aca³ zaci¹gniêty na budowê jego mieszkania kredyt, p³aci³ za remonty i inne sprawy. Nie piszê o mieszkaniach, które maj¹
po kilka lat, ale o tych, gdzie ludzie czêsto mieszkaj¹ 20, 30 i wiêcej lat. W NORMALNYM WIECIE (moje podkrelenie)
lokator takiego mieszkania ju¿ dawno obligatoryjnie sta³by siê pe³noprawnym w³acicielem swojego lokum, a wybierane przez
niego w³adze wrêcz zabiega³by o jego
wzglêdy, staraj¹c siê, by ¿y³o mu siê jeszcze
lepiej. Spó³dzielnie mieszkaniowe to nie
jest wymys³ ostatnich 40 czy 50 lat! Idea

powsta³a w okresie miêdzywojennym, a
pierwszym krajem gdzie rozpoczêto budowê domów spó³dzielczych by³a na
pocz¹tku lat trzydziestych Austria. Idea
spó³dzielni mieszkaniowych trafi³a te¿ do
Polski w drugiej po³owie lat trzydziestych.
W samym swoim za³o¿eniu chodzi³o o
budowê bloków, gdzie zaci¹gano by kredyt wobec ró¿nego rodzaju producentów
materia³ów budowlanych, pracodawców,
fabrykantów itd. Producenci bardzo chêtnie
godzili siê na sp³acanie im nale¿noci przez
d³u¿szy czas: mieli pieni¹dze na wyp³aty,
na prowadzanie firmy i niekoñcz¹ce siê
zamówienia zapowiadaj¹ce siê na lata. Etyka
prowadzania biznesu by³a zupe³nie inna
ni¿ w dzisiejszych czasach, gdzie szybki
zysk, wielkie nale¿noci i skomplikowany aparat urzêdniczy wprost wymuszaj¹
takie a nie inne zasady. Pod koniec lat
trzydziestych idea spó³dzielczoci by³a tak
rozwiniêta, ¿e dzi zachwyca siê ni¹ niejeden specjalista drapi¹c siê w g³owê z
pytaniem: Jak to by³o mo¿liwe?. Jeli
przyjrzymy siê projektom bloków mieszkalnych i tym wybudowanym np. w
Warszawie, które ocala³y z wojennej zawieruchy, to mo¿na ulec zdziwieniu, ¿e
to co w PRL powsta³o w ca³ym kraju w
latach 60 i 70-tych istnia³o ju¿ przed wojn¹! Lata PRL tak wypaczy³y ideê spó³dzielczoci, ¿e po dzi dzieñ mamy sytuacjê zbli¿on¹ niemal do rozbicia dzielnicowego po mierci Boles³awa Krzywoustego: ca³a masa udzielnych i samodzielnych ksiêstw tworz¹cych pañstwa w pañstwie. Prezesi du¿ych miejskich spó³dzielni
mieszkaniowych to niemal samodzielni
ksi¹¿êta, panowie i w³adcy ustanawiaj¹cy w³asne prawa i przywileje posiadaj¹-

cych ca³e rzesze wasali, klientów, lizity³ków. Ba! Nawet posiadaj¹ swój wywiad,
swoich ludzi w radach miejskich. Jeszcze
lepiej! Jest nawet taka spó³dzielnia (mo¿e
niejedna), w której prezes potrafi³ nawet
pozyskaæ dla siebie i swoich spraw s¹d i
prokuraturê. Co prawda pan prezes dosta³ ju¿ ca³kiem niez³e zarzuty i na pewno
mo¿e liczyæ na doæ spory wyrok, ale czy
to oznacza, ¿e przesta³ byæ prezesem?
I dzi Trybuna³ Konstytucyjny daje prezent w postaci stwierdzenia niekonstytucyjnoci mo¿liwoci wykupu przez spó³dzielców na preferencyjnych prawach mieszkañ, w których od wielu lat mieszkaj¹.
Dokoñczenie na s. 18.

Ziemia
poetów

Konstanty Ildefons Ga³czyñski
PRZED ZAPALENIEM CHOINKI
(...) W³anie ojciec kiwa na matkê,
¿e ju¿ wzesz³a Gwiazda na niebie,
¿e czas siê dzieliæ op³atkiem,
wiêc wszyscy podchodz¹ do siebie
i serca dr¿¹ uroczycie
jak na drzewie przy liciach licie.
Jest cicho. Choinka p³onie.
Na szczycie cherubin fruwa.
Na oknach pelargonie
blask wieczek z³otem zasnuwa,
a z k¹ta, z ust brata, p³ynie
kolêda na okarynie:
LULAJ¯E, JEZUNIU,
MOJA PERE£KO,
LULAJ¯E, JEZUNIU,
ME PIECIDE£KO.

Rys. Waldemar Rukæ
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