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Mi³oæ nie jest jednym z atrybutów Boga, ale sum¹ jego wszystkich atrybutów. John Gibbon
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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

Cena 1,40 z³

12 luty 2008 r.

Radni czekaj¹ na plan awaryjny, napisz¹
te¿ do parlamentu

Gmina wyci¹ga
rêkê do powiatu

Z inicjatywy Komisji Zdrowia, Bezpieczeñstwa i Porz¹dku
Publicznego Rady Miejskiej w Olecku 7 lutego dosz³o do wspólnego posiedzenia z komisj¹ powiatow¹. Na spotkaniu w sali
konferencyjnej magistratu rozmawiano o trudnej sytuacji ekonomicznej i kadrowej w szpitalu powiatowym w Olecku. Spotkanie to otworzy³ szef komisji RM Jaros³aw Bagieñski.
Dalej czytaj na s. 4.

Ginekologia i po³o¿nictwo utrzymuje ca³y
olecki szpital?

Czy olecki szpital
czeka prywatyzacja?

Nr 6
(526)

Treuburger Heimatbrief

Dziêki staraniom Marka Nowickiego, dzia³acza Ko³a Mi³oników Ziemi Oleckiej, zosta³y przet³umaczone na jêzyk polski
dwa nowe zeszyty Treuburger Heimatbrief: nr 20 (listopad 1990)
i nr 30 (zima 1995/1996). Pierwszy dotyczy historii dzia³alnoci
Zwi¹zku Gimnastycznego Olecko w 125-lecie istnienia. Drugi z
zeszytów opowiada o ró¿nych aspektach historii Jasiek.
Zosta³y one zaprezentowane podczas spotkania Ko³a, które
odby³o siê w rodê, 6 lutego br. Na zebraniu tym ustalono
równie¿, ¿e kolejne zeszyty bêd¹ tylko t³umaczone na jêzyk
polski, za wydawane w iloci trzech egzemplarzy: dla archiwum Ko³a, biblioteki oraz stworzonego w przysz³oci archiwum miejskiego. Dodatkowe egzemplarze bêdzie mo¿na zamawiaæ indywidualnie.

Szkolny Klub Olimpijczyka Korab przy
ZST w Olecku wyró¿niony przez Polski
Komitet Olimpijski w Warszawie

Szczegó³y na s. 19.

O tym czytaj na s. 4.

Wymiana
dowodów
osobistych

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

ATRAKCYJNY
LOKAL DO WYNAJÊCIA
NA BIURO LUB US£UGI

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
ZIMOWE PROMOCJE:
NISKIE CENY NA GRES I GLAZURÊ.
GOR¥CE PROMOCJE NA GRZEJNIKI
WOLNOSTOJ¥CE, w tym KONWEKTORY i OLEJAKI
(V71309)

CENTRUM HANDLOWE

(V4803)

Do koñca marca bie¿¹cego roku 430
osób z terenu gminy Olecko powinno
wymieniæ dowód osobisty. Warto zrobiæ to jak najszybciej i nie czekaæ w kolejkach przed ostatecznym terminem
wymiany.
Szczegó³y na s. 3.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

KRONIKA
PO¯ARNICZA

 5 lutego o 12.22 piêæ sekcji stra¿ackich: 2 JRG PSP Olecko, 3 JRG PSP
E³k usuwa³y skutki kolizji drogowej w
okolicach Janowa w pow. e³ckim.
 5 lutego o 17.12 1 zastêp JRG PSP wyci¹ga³
z grz¹skiego pobocza samochód na
zapleczu ul. Zamostowej.

Chcieli oszukaæ
oleck¹ policjê!!!

7 lutego rano do Komendy Powiatowej Policji w Olecku zg³osi³o siê dwóch
piêædziesiêciopiêcioletnich mieszkañców
Boles³awca  Jan N. i Roman J.
Jan N. zg³osi³ kradzie¿ Mercedesa busa,
wyceniaj¹c stratê na 35 tys. z³. Policjanci odkryli jednak, ¿e zeznania obu panów s¹ sprzeczne. po dok³adniejszym
wyjanieniu okaza³o siê, ¿e Jan N. Mercedesa sprzeda³ kilka miesiêcy wczeniej
na z³om. Bêd¹c w Olecku postanowi³ usankcjonowaæ prawnie jako tê stratê. Zg³osi³
kradzie¿ sprzedanego samochodu, s¹dz¹c,
¿e wioskowa olecka policja nie odkryje prawdy. Chodzi³o g³ównie o dokument
wyrejestrowuj¹cy pojazd.
Za sk³adanie fa³szywych zeznañ oraz
próbê wy³udzenia dokumentów, pomys³owemu mieszkañcowi Boles³awca grozi do 3 lat pozbawienia wolnoci. Z tego
samego paragrafu mo¿e odpowiadaæ jego
kolega.

Harmonogram organizowanych akcji poboru krwi w
Powiecie Oleckim w 2008r.

Pobór krwi od honorowych dawców w
2008 r. odbywa³ siê bêdzie w Starostwie
Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32
od godz. 8:15 w poni¿szych terminach:
- 6 marca 2008 r.
- 3 kwietnia 2008 r.
- 8 maja 2008 r.
- 5 czerwca 2008 r.
- 3 lipca 2008 r.
- 7 sierpnia 2008 r.
- 4 wrzenia 2008 r.
- 2 padziernika 2008 r.
- 6 listopada 2008 r.
- 4 grudnia 2008 r.
www.powiat.olecko.pl

NAJTANIEJ W MIECIE

wydajemy karty rabatowe!

(V3904)

AUTOMYJNIA od 730 do 1800
ON
OLEJ
Pb95
OPA£OWY
LPG
Sta³ym klientom

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

SUKCES POLICJI

Aresztowanie
w³amywacza

W dniu 4.02.br. S¹d Rejonowy w Olecku aresztowa³ na okres trzech miesiêcy
27 letniego mieszkañca gminy Olecko podejrzanego o dokonanie licznych w³amañ
i kradzie¿y
W dniu 28 stycznia w jednym z hoteli na terenie Olecka policjanci zatrzymali 27-letniego mê¿czyznê, mieszkañca
gminy Olecko, który w okresie od l grudnia 2007 roku do 27.01.2008 roku dokona³
30 w³amañ do altanek. Przedmiotem zainteresowania w³amywacza by³y najczêciej narzêdzia ogrodowe, butle gazowe,
czajniki, patelnie oraz inne metalowe przedmioty codziennego u¿ytku, które nadawa³y siê na sprzeda¿ jako z³om. Poza tym
w styczniu 2008 roku w³amywacz rozszerzy³ swoj¹ dzia³alnoæ przestêpcz¹
dokonuj¹c w³amania do dwóch barów
na terenie miasta Olecka, sk¹d zabra³
pieni¹dze oraz papierosy.
£¹cznie straty poniesione w wyniku
dzia³alnoci w³amywacza oszacowano na
co najmniej 7.200z³.
Sprawa ta ma charakter rozwojowy,
gdy¿ zatrzymany mê¿czyzna przyzna³ siê
równie¿ do kilku w³amañ i kradzie¿y na
terenie miasta E³ku.

Dy¿ury aptek

 12-17.02.2008r.  ul. Zielona 37
 18-24.02.2008r. ul. Zielona 35

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

(V8801)
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Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
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50% zni¿ka na
 wyprzeda¿ kolekcji
owietlenia
 wyprzeda¿ kolekcji
karniszy o 16 mm

ZAPRASZAMY!

7 lutego policjanci otrzymali informacjê,
¿e samochód Nissan Patrol, skradziony
w Olecku z 30 na 31 stycznia, znajduje
siê w jednej z miejscowoci powiatu wêgorzewskiego. Policjanci oleccy we wspó³pracy ze stra¿¹ graniczn¹ z Wêgorzewa
i Go³dapi oraz komendami powiatowymi
policji w Gi¿ycku, Wêgorzewie i Go³dapi
doprowadzili do odzyskania skradzionego
pojazdu. Aresztowano dwóch sprawców
kradzie¿y  26-letniego Grzegorza G. i 29letniego Sebastiana M. Po przes³uchaniu i wyjanieniu sprawy zostali oni
zwolnieni z aresztu, a jeden z nich s¹d
wyznaczy³ nadzór policyjny.
Sprawcom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolnoci.
Zapraszamy na
spotkanie cz³onków Stowarzyszenia Kulturalnego
Przypisani Pó³nocy z siedzib¹ w
Olecku, które odbêdzie siê w dniu
14.02.2008r. (czwartek) o godz. 18:00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Partyzantów 2.
Liczymy na przybycie wszystkich cz³onków.

Nieustaj¹cy konkurs

Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:

 Marianna Dryl
 Regina Ga³¹zka
 Alicja Lipowska
 Jerzy Makal
 Hanna Tanewska
 Alina Zodryk

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

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

Wymiana

dowodów

osobistych

Do koñca marca bie¿¹cego roku 430 osób z terenu gminy
Olecko powinno wymieniæ dowód osobisty. Warto zrobiæ to
jak najszybciej i nie czekaæ w kolejkach przed ostatecznym
terminem wymiany.
Czynnoci nie s¹ ani skomplikowane ani pracoch³onne.
Nale¿y wype³niæ kwestionariusz osobowy, uiciæ op³atê w wysokoci 30 z³, do³¹czyæ dwa zdjêcia oraz (w przypadku osób w
zwi¹zku ma³¿eñskim) akt ma³¿eñstwa, jeli ma³¿eñstwo zosta³o
zawarte poza terenem gminy Olecko.
Nowy dowód trzeba odebraæ osobicie, przynosz¹c stary
dokument celem jego uniewa¿nienia. W przypadku niemo¿noci osobistego stawienia siê w urzêdzie nale¿y porozumieæ siê
z pracownikiem w³aciwego wydzia³u aby ustaliæ procedurê
zwi¹zan¹ z wymian¹ dowodu.
Sprawy zwi¹zane z wymian¹ dowodów rozpatruje Wydzia³
Spraw Obywatelskich i Ewidencji Dzia³alnoci Gospodarczej,
Plac Wolnoci 2, pok. nr 14, tel. 087 520 24 13.
Warto nadmieniæ, ¿e dotychczas wydano 18 657 nowych dowodów osobistych.
www.olecko.pl

Plany na modernizacjê dróg

Gmina Olecko do 29 lutego br. z³o¿y dwa wnioski do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji dróg lepie-Zajdy oraz G¹ski-widry. Chcemy pozyskaæ
po 200 000 z³ na ka¿¹ z powy¿szych inwestycji. www.olecko.pl

12 lutego (wtorek)
10.00  up³ywa termin sk³adania ofert w przetargu na
wycinkê drzew przydro¿nych og³oszony przez PZD (TO
5/525, s. 18)
19.00  Step-up taniec zmys³ów, film  kino ROK Mazury Garbate
14 lutego (czwartek)
18.00  zebranie Stowarzyszenia Przypisani Pó³nocy,
siedziba Teatru AGT przy ul. Partyzantów
19.00  Step-up taniec zmys³ów, film  kino ROK Mazury Garbate
21.00  Testosteron, film  kino ROK Mazury Garbate
15 lutego (pi¹tek)
10.00  VII Mistrzostwa Powiatu Oleckiego Szkó³ Podstawowych w Lekkiej Atletyce w Hali (program TO 5/
525, s. 18)
17.00  Skarb narodów 2. Ksiêga tajemnic, film  kino
ROK Mazury Garbate
19.30  Pi³a IV, film  kino ROK Mazury Garbate
16 lutego (sobota)
17.00  Skarb narodów 2. Ksiêga tajemnic, film  kino
ROK Mazury Garbate
19.30  Pi³a IV, film  kino ROK Mazury Garbate
17 lutego (niedziela)
10.00 Olecka Liga Halowej Pi³ki No¿nej  hala LO (ul.
Kociuszki)
10.00 Olecka Liga Siatkówki  hala ZST(ul. Zamkowa)
17.00  Skarb narodów 2. Ksiêga tajemnic, film  kino
ROK Mazury Garbate
19.30  Pi³a IV, film  kino ROK Mazury Garbate
22 lutego (pi¹tek)
10.00  VII Mistrzostwa Powiatu Oleckiego Gimnazjów
w Lekkiej Atletyce w Hali (program TO 5/525, s. 18)
17.00  Zaczarowana, film  kino ROK Mazury Garbate
19.00  Niania w Nowym Jorku, film  kino ROK Mazury
Garbate
23 lutego (sobota)
17.00  Zaczarowana, film  kino ROK Mazury Garbate
19.00  Niania w Nowym Jorku, film  kino ROK Mazury
Garbate
24 lutego (niedziela)
10.00 Olecka Liga Halowej Pi³ki No¿nej  hala LO (ul.
Kociuszki)

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

(V76908)

K2204

W dniu 14 lutego 2008 r. (czwartek) o godzinie 14.00 w
Regionalnym Orodku Kultury Mazury Garbate w Olecku
odbêdzie siê posiedzenie Komisji Owiaty, Kultury, Promocji
Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej.
Proponowany porz¹dek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji i ustalenie porz¹dku obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z posiedzenia poprzedniej Komisji.
3. Zapoznanie siê z funkcjonowaniem:
1) Zespo³u Szkó³ Spo³ecznego Towarzystwa Owiatowego
w Olecku,
2) Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st. w Olecku,
3) Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku ze szczególnym zwróceniem uwagi na wk³ad w/w placówek w promowanie Olecka.
4. Sprawy wniesione.
5. Wolne wnioski.
6. Zamkniêcie obrad Komisji.
Przewodnicz¹cy Komisji

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
* Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac
Wolnoci 24

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

oferuje brykiet opa³owy

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

(K1805)

Posiedzenie Komisji Owiaty,
Kultury, Promocji Gminy,
Sportu i Rekreacji

!
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Radni czekaj¹ na plan awaryjny, napisz¹ te¿ do parlamentu

Gmina wyci¹ga rêkê do powiatu
Prezes spó³ki Olmedica Katarzyna
Mróz przedstawi³a obecn¹ sytuacjê finansow¹ szpitala. Opowiedzia³a te¿ o negocjacjach, jakie niedawno odby³y siê z
lekarzami z oddzia³u po³o¿niczo-ginekologicznego i personelem rednim.
- Takie warunki obowi¹zuj¹ nas do
koñca kwietnia, do kiedy mamy podpisany kontrakt z NFZ  mówi³a K. Mróz.
Zarówno lekarze jak i pielêgniarki
dostali od stycznia niewielkie podwy¿ki. Nie ukrywaj¹ jednak, ¿e w kwietniu
wyst¹pi¹ o kolejn¹ podwy¿kê. Chc¹ zarabiaæ podobnie jak w spó³ce Pro-Medica w E³ku.
- Chcia³bym wyjaniæ pañstwu, ¿e
nasze zadnia nie s¹ a¿ tak wysokie, jak
niektórzy to odbieraj¹. My chcemy zarabiaæ na etatach dwie rednie krajowe, czyli ok. 5-6 tys. z³ brutto  przekonywa³ ordynator Ireneusz Kowalik.
- Czujê siê zobowi¹zany do pracy w
tym szpitalu przede wszystkim ze wzglêdu
na pañstwa pomoc, jak¹ mi okazalicie
w 2003 roku, zbieraj¹c podpisy w mojej
obronie. Je¿eli jednak nie dojdziemy do
porozumienia, to od maja mo¿emy za-

cz¹æ pracê w innych szpitalach  oznajmi³
ordynator oddzia³u. ginekologiczno-polo¿niczego (dr Kowalik pogracuje w szpitalu
oleckim od 1999 roku).
O potrzebach finansowych mówi³a te¿
szefowa niedawno za³o¿onego w oleckim szpitalu zwi¹zku zawodowego pielêgniarek i po³o¿nych.
Dyrektor SP ZZOD w Jakach k. Olecka
Emilia Urbanowicz nawo³ywa³a do rzeczowej dyskusji, która da jakie wymierne
efekty.
- Musimy wyst¹piæ do w³adz krajowych. Prosimy te¿ nasze lokalne media
o nag³anianie tych problemów  apelowa³a do zebranych na spotkaniu dyr.
Urbanowicz.
Radni dali pod glosowanie dwa wnioski: pierwszy dot. przygotowania przez
dyrekcjê spó³ki i zarz¹d planu awaryjnego i wyst¹pienia ze wspóln¹ rezolucj¹
do wojewody i parlamentarzystów z Warmii
i Mazur. Podpisz¹ j¹ wspólnie szefowie
obu rad  Karol Sobczak i Marian
wierszcz oraz szefowie obu komisji 
Jaros³aw Bagieñski i Miros³aw Matusiak.

Ginekologia i po³o¿nictwo utrzymuje ca³y
olecki szpital?

Czy olecki szpital
czeka prywatyzacja?

Jak wiadomo, od wielu lat najwiêksze zyski w naszym szpitalu
przynosi oddzia³ ginekologiczno-po³o¿niczy. Miesiêczny kontrakt
z NFZ opiewa na kwotê 250 tys. z³. Oddzia³ dzieciêcy nie
przynosi zysków dla spó³ki OLMEDICA, która zarz¹dza szpitalem powiatowym w Olecku.
- My utrzymujemy nasz szpital  zgodnie z prawd¹ owiadczy³
na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej i Rady
Powiatu 7 lutego br. ordynator oddzia³u doktor Ireneusz

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V4703)

Komentarz
Jeszcze w przesz³oci dwa razy w
obronie oleckiego szpitala zawi¹zywa³ siê
spo³eczny komitet, kiedy brakowa³o funduszy na jego rozbudowê. W 2003 roku
w obronie odwo³anego z pracy dra Ireneusza Kowalika zawi¹za³ siê komitet, który
zebra³ wówczas blisko 10 tys. podpisów
mieszkañców powiatu oleckiego. Wtedy ta wielka energia spo³eczna zaowocowa³a bardzo piêknie, m.in. zmian¹ na
stanowisku dyr. SP ZOZ Olecko oraz
powstaniem Fundacji Zdrowe Olecko.
Miejmy nadziejê, ¿e dzia³ania prewencyjne oleckiego samorz¹du, dobra wola
oraz zmiany w finansowaniu s³u¿by zdrowia w Polsce pozwol¹ i tym razem uchroniæ
oleck¹ s³u¿bê zdrowia przed tragedi¹.
Darek Josiewicz

Wa l e n t y n k o w y
Dzieñ Otwarty w ZST
Od godz. 11.00 w dniu 14 lutego rozpoczn¹ siê walentynkowe uroczystoci
w Zespole Szkó³ Technicznych. W programie imprezy jest przedstawienie teatralne, konkursy, karaoke, zwidziane izby
regionalnej Zamek oraz zwiedzanie pomieszczeñ szko³y.

Kowalik.
Najwiêcej strat przynosi oddzia³ wewnêtrzny, którego ordynatorem jest doktor Roman Szeremeta, gdzie od zawsze
wystêpuje problem braku p³atnoci za us³ugi ponadlimitowe.
-Trzeba szukaæ rozwi¹zania tego problemu - proponowa³ na spotkaniu w Ratuszu radny miejski dr Jan Fabczak,
który jest ordynatorem pulmonologii w szpitalu e³ckim na
Barankach.
Szukaj¹c dodatkowych dochodów dla spó³ki dyrekcja oraz
Zarz¹d Powiatu znalaz³y firmê, która wyremontuje jedno piêtro w starym skrzydle szpitala, na potrzeby tzw. sztucznej
nerki. Trwaj¹ tak¿e rozmowy nt. wprowadzenia na inne piêtro
tego budynku oddzia³u rehabilitacji.
Nieoficjalnie mówi siê te¿ o dalszej prywatyzacji maj¹tku
przy ul. Go³dapskiej na zasadzie objêcia udzia³ów w 100-procentowej jak na razie spó³ce powiatu oleckiego OLMEDICA.
D. Josiewicz

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

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

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800
www.olecko.prawojazdy.com.pl
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MISTRZ OLIMPIJSKI
W OLECKU

Na zaproszenie Biura Podró¿y Sambia w dniu 6 lutego
2008 r. przebywa³ z wizyt¹ w Olecku mistrz olimpijski w skokach narciarskich z Sapporo (1972r.) Wojciech Fortuna, który podpisywa³ swoj¹ ksi¹¿kê Szczêcie w powietrzu.
W krótkiej rozmowie dowiedzia³em siê, ¿e obecnie mieszka na skraju Puszczy Augustowskiej, gdzie mu siê bardzo
podoba. Jeli chodzi o skoki, to  jak twierdzi  w jego czasach skoki by³y dla zawodników wszystkim i powiêcali im
du¿o czasu. Obecnie m³odzie¿ woli czas wolny spêdzaæ przy
komputerze, brakuje jej samozaparcia i odpornoci psychicznej
do uprawiania sportu na wysokim poziomie. Ponadto brakuje rodków finansowych na szkolenie w klubach.
Rozmówca nie podejmuje siê porównywania z naszym
najlepszym skoczkiem Adamem Ma³yszem, bo teraz zupe³nie
inna technika i inny sprzêt ni¿ w jego czasach.
Mistrz stwierdzi³, ¿e jedynie co pozosta³o, to uczucie doznane
w czasie lotu Szczêcie w powietrzu.
BOS

(V4902)

Fot. Boles³aw S³omkowski

Trwa konkurs pt.

Pozytywnie
o Olecku

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

Fot. Ewa Koz³owska

Od niedawna na drodze prowadz¹cej na polanê zwan¹ Ma³pim Gajem stoi
tablica Teren prywatny  wstêp wzbroniony. Jest to droga dojazdowa do pla¿y
s³u¿¹cej jako obozowisko i k¹pielisko. Na pla¿y istnieje ca³a infrastruktura: toalety,
mietnik, miejsca pod obozowanie. Jak to siê sta³o, ¿e droga gruntowa zaznaczona
na mapie nagle zginê³a?? Czy aby nie jest to przestêpstwo?
S

%
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MONOGRAFIA PRASY OLECKIEJ (2)  LECH KALEJTA
Kolejn¹ kwesti¹ jest misja gazety. Nale¿y odpowiedzieæ
na pytanie, czy poszczególne tytu³y prasowe realizowa³y misjê dziennikarsk¹. Ochrona rodowiska, zdrowie, aktywny tryb
¿ycia, rola wychowawcza gazety, walka z alkoholizmem, obrona obywateli w urzêdach. Te i wiele innych kwestii sk³adaj¹
siê na realizacjê przez dany tytu³ misji dziennikarskiej. Jedn¹ z
podstawowych kwestii jest zbadanie, czy t¹ misjê oleckie gazety
realizowa³y lub realizuj¹.
Reasumuj¹c, w niniejszej pracy postaram siê zbadaæ proces realizacji przez wydawane w Olecku gazety za³o¿enia niezale¿noci, kontaktów z w³adz¹ i czytelnikami, realizacji misji
dziennikarskiej oraz ewentualnie rozrywki.
Kolejne rozdzia³y traktuj¹ w miarê tematycznie i chronologicznie tematykê prasy ogólnokrajowej i lokalnej w Polsce,
nastêpnie w Olecku od najstarszych poczynaj¹c, na najnowszych, do dzi siê ukazuj¹cych skoñczywszy.
W rozdziale pierwszym na pocz¹tku zosta³y zawarte definicje pojêæ: prasa, rynek prasowy i wolnoæ s³owa, których
poznanie i zrozumienie s¹ podstawowym i niezbêdnym warunkiem dla powstania niniejszego opracowania. Nastêpnie
zosta³a przedstawiona krótka historia prasy, g³ównie jej powstanie i rozwój na i tu¿ po prze³omie 1989 roku. W tym
rozdziale zawarta jest równie¿ historia dzisiejszych czo³owych
dzienników, w³¹cznie z ich transformacj¹ po 1989 roku. S¹ to
Rzeczpospolita,  Gazeta Wyborcza oraz Trybuna (Trybuna Ludu ). Tak¿e w tym rozdziale opisane s¹ procesy transformacyjne dotycz¹ce wydawnictw i kolporta¿u oraz cenzury
w Polsce. Oczywicie nie mog³o zabrakn¹æ krótkiego omówienia zjawiska wchodzenia na polski rynek prasowy wydawców zagranicznych i przejmowania przez nich ca³ych tytu³ów
prasowych lub przynajmniej czêci ich udzia³ów.
W drugim rozdziale znalaz³y siê informacje dotycz¹ce procesów powstawania i rozwoju prasy lokalnej w Polsce w warunkach po 1989 roku. Oczywicie podstawow¹ kwesti¹ by³o
zdefiniowanie prasy, zarówno lokalnej, jak i regionalnej. Podana zosta³a charakterystyka tej prasy oraz jej cele pod tym
k¹tem. Dalej zaprezentowane zosta³o powstanie i rozwój prasy regionalnej oraz lokalnej w Polsce po 1989 roku wraz z
pewnymi ogólnym tendencjami tego zjawiska w kraju. Na koniec rozdzia³u dosyæ szeroko zosta³a omówiona kwestia powi¹zañ prasy lokalnej z w³adz¹ samorz¹dow¹. Jest to z pewnoci¹ jedna z najbardziej nurtuj¹cych kwestii dla badaczy
prasy. W niniejszym opracowaniu zosta³y przedstawione ró¿ne mo¿liwoci powi¹zañ prasy z lokalnym lobby przemys³owym, lokalnym biznesem oraz w³adz¹ samorz¹dow¹.
W rozdziale trzecim zawarta zosta³a historia prasy oleckiej
przed 1989 rokiem. Oczywicie dla zrozumienia pewnych kwestii na pocz¹tku podana zosta³a krótka historia ziemi oleckiej.
Istotne dla zrozumienia tego rozdzia³u jest uwiadomienie sobie,
¿e Olecko le¿a³o w Prusach Wschodnich, ale wiêkszoæ jego
mieszkañców stanowili Polacy. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ o
nasilonej akcji germanizacyjnej w tamtym okresie. Nie tylko
na ówczesnych rdzennie polskich terenach, ale równie¿ na
terenie samych Prus Wschodnich. Na tle przedstawionej historii Olecka zosta³a podana historia lokalnej prasy a¿ d 1945
roku z uwzglêdnieniem kontekstu historycznego oraz geograficznego. Ostatni podrozdzia³ powiêcony zosta³ prasie re-

??????????
Jedna ze stron Oletzkoer Kreisblatt z 1884 roku
gionalnej, która z braku tytu³ów lokalnych w Olecku stanowi³a podstawowe ród³o informacji o miecie i okolicznych terenach.
Rozdzia³ czwarty opisuje powstanie i rozwój prasy lokalnej w Olecku po 1989 roku, a konkretnie od 1990 roku, kiedy
to ukaza³ siê pierwszy numer Gazety Oleckiej  pierwszej
gazety lokalnej w miecie od koñca II wojny wiatowej. Kolejno analizowane s¹ chronologicznie ukazuj¹ce siê lokalne
tytu³y prasowe: pierwsza Gazeta Olecka, Lega  Rytmy,
druga Gazeta Olecka, trzecia Gazeta Olecka, ¯ycie Olecka. Rozdzia³ koñczy siê na pocz¹tku 1998 roku, gdy zakoñczy³a sw¹ dzia³alnoæ ostatnia z wymienionych gazet. Taki
podzia³ oleckiej prasy zosta³ zastosowany, poniewa¿ od pocz¹tku 1998 roku na lokalnym rynku prasowym ukazuje siê do
dzisiaj Tygodnik Olecki oraz od 2002 roku do dzisiaj  G³os
Olecka. Oba tytu³y s¹ stosunkowo utrwalone na tym rynku
i wymagaj¹ oddzielnego omówienia. Oczywicie na koñcu rozdzia³u
jest zawarte podsumowanie trwaj¹cego osiem laty okresu kszta³towania siê oleckiej prasy.
Rozdzia³ pi¹ty to omówienie wspomnianych wczeniej dwóch,
ukazuj¹cych siê do dzisiaj tygodników. Szczególn¹ uwagê
zwrócono tu na to, co sprawi³o, i¿ obie gazety tak d³ugo w
porównaniu z wczeniejszymi tytu³ami utrzymuj¹ siê na oleckim rynku prasowym. Co sprawi³o, ¿e olecczanie tak wiernie
oba te tytu³y kupuj¹. Oczywicie swoj¹ drog¹ zosta³y w tym
rozdziale opracowane struktury obu gazet i zawartoæ merytoryczna. Ostatni podrozdzia³ traktuje o Treuburger Heimatbrief  niemieckim pó³roczniku. Jest to pismo wydawane przez
ziomkostwo by³ych mieszkañców Olecka.
C.d.n.

Praca magisterska pt.Monografia prasy oleckiej po 1989r. napisana przez Pana Lecha Kalejtê na kierunku politologia w zakresie dziennikarstwa na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora,Wydzia³ Nauk Politycznych.
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IV urodziny grupy integracyjnej
w Przedszkolu z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku
5 lutego 2008 grupa integracyjna obchodzi³a swoje 4. urodziny. Przybyli na
uroczystoæ rodzice, dyrekcja przedszkola, absolwenci oraz zaprzyjaniona grupa
przedszkolna ze rodowiskowego Domu
Samopomocy, klasa I ze Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi w Siejniku oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajêciowej.
W zabawach integracyjnych wziêli
udzia³ doroli i dzieci. Wszyscy mieli szansê
popisaæ siê swoimi umiejêtnociami wspó³dzia³ania podczas ró¿nych zabaw. Ka¿dy
uczestnik konkursu by³ nagradzany.
Jak zwykle rodzice czynnie uczestniczyli w przygotowaniach tak wa¿nej imprezy. Bez ich pomocy uroczystoæ ta nie
by³aby tak donios³a.
Jak przysta³o na jubilatów, otrzymalimy wspania³e prezenty. Wszyscy weso³o bawili siê przy muzyce, czêstowali tortem oraz s³odyczami.
Do zobaczenia za rok.
Anna Woliñska

'
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OG£OSZENIE

OG£OSZENIE

DYREKTOR MIEJSKIEGO ORODKA SPORTU
i REKREACJI w OLECKU OG£ASZA KONKURS
NA STANOWISKO:

Dyrektor Przedszkola z Oddzia³ami Integracyjnymi
w Olecku, ul. Zielona 1, og³asza zapisy dzieci na rok
szkolny 2008/2009 do nastêpuj¹cych grup wiekowych:
 3- latki;
 5-latki
 4-latki;
 6-latki
Do przedszkola przyjmowane s¹ równie¿ dzieci do oddzia³u integracyjnego (wymagane orzeczenie o potrzebie
kszta³cenia specjalnego wydane przez Poradniê Psychologiczno-Pedagogiczn¹).
Zapisy trwaj¹ do 20.03.2008r. w siedzibie Przedszkola, pokój nr 14.
Przypomina siê Rodzicom dzieci uczêszczaj¹cych ju¿
do przedszkola o obowi¹zku z³o¿enia wniosku na kolejny
rok szkolny. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod numerem tel. (087) 520-32-12.

KIEROWNIK OBIEKTÓW
SPORTOWYCH

Rozmowy kwalifikacyjne zostan¹ przeprowadzone przez
powo³an¹ do tego celu Komisjê Konkursow¹ 5 marca
2008 roku o czym kandydaci zostan¹ powiadomieni.
Szczegó³y o naborze na stronie internetowej
www.umolecko.bip.doc.pl
Wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ osobicie w siedzibie MOSiR Olecko, ul Park 1, 19-400 Olecko lub listownie w zamkniêtej kopercie z adnotacj¹ :
Konkurs na stanowisko Kierownik Obiektów Sportowych w terminie do 27 lutego 2008 r.
Olecko, 7.02.2008.

DYREKTOR MIEJSKIEGO ORODKA SPORTU
i REKREACJI w OLECKU OG£ASZA

Dyrektor MOSiR Olecko
Andrzej Kamiñski

NABÓR NA STANOWISKO
SPECJALISTY ds. SPORTU

Wymagane dokumenty aplikacyjne nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej kopercie, w biurze MOSiR Olecko, ul. Park 1, 19-400 Olecko,
z dopiskiem na kopercie:
Nabór na stanowisko SPECJALISTA ds SPORTU w terminie
do 29 lutego 2008 r . do godz. 15.00.
Szczegó³y na stronie internetowej
www.umolecko.bip.doc.pl

WYBIERZ JEDN¥ I PRZEKA¯ 1%

Podejmij decyzjê i przekaz 1% podatku na wybrana organizacjê pozytku publicznego dzia³aj¹ca w powiecie oleckim.
Uprzejmie informujê, ¿e na stronie www.powiat.olecko.pl znajduje siê wykaz tych organizacji. Ka¿da z nich zas³uguje na wsparcie:
Nazwa organizacji
Nr KRS
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi .............................. 0000032763
Stowarzyszenie Pomocna D³oñ w Kowalach Ol. ... 0000032791
Powiatowe Stowarzyszenie Sportowe ................... 0000128526
Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta
i Gmin Ziemi Oleckiej ZDROWE OLECKO ......... 0000179211
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej ......................... 0000210279
Stowarzyszenie Pomocy Spo³ecznej
i Ochrony Zdrowia im. w. £ukasza ..................... 0000216673
Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum
w wiêtajnie ......................................................... 0000247409
ZHP Hufiec Olecko ............................................... 0000271499
www.powiat.olecko.pl

REGULARNA

LINIA

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

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

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

AUTOBUSOWA

(087) 520 40 29

(V6402)

Tel. 0-504-065-770

(K306)

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

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

Kolektory

PROMOCJA

 panele pod³ogowe I gatunek

s³oneczne,

 15,50 z³ za 1 m2

przydomowe oczyszczalnie cieków

 du¿y wybór owietlenia
(V3004)

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

(V7002)

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Przytorowa 19, tel. (087) 566 72 98
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Wyprawa za ko³o
podbiegunowe 2007

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

(7)

Finlandia. B³ogos³awiony spokój
Wstalimy o godz. 8.30. Czarek uczyni³ to wczeniej i
szwenda³ siê bez celu po wsi. Doko³a cisza, spokój, jaka
dziwna równowaga w tym co nas otacza³o. Zatankowalimy
przy sklepie  33,8 l za 47 euro. W tym czasie mielimy za
sob¹ 3974 km podró¿y. W sklepie niewielki wybór towarów, ale obs³uga przyjemna, mówi¹ca po angielsku. Popo³udnie spêdzilimy nad jeziorem Pyhäjärvi, popijaj¹c smaczn¹ kawê. Tutaj te¿ b³ogos³awiony spokój i naturalna przyroda. O godz. 15.10 bylimy ju¿ w Turku i przez pó³torej
godziny zwiedzalimy to portowe miasto. Wojtek by³ zauroczony tramwajem wodnym, Czarek zamkiem, ks. Darek architektur¹ miasta. Mnie ciekawili ludzie, ich zachowania. W
ca³ej Skandynawii wiele osób id¹c podpiera siê kijkami od
nart. Widaæ taki zwyczaj.

podró¿owaæ 4370 pasa¿erów.
W Turku jest oko³o 53 zabytków. Najwa¿niejszym z nich
jest zamek. Wybudowany u ujcia rzeki Aurajoki w 1280,
by³ nastêpnie wielokrotnie przebudowywany. Okres jego
wietnoci przypada³ na po³owê XVI wieku, podczas panowania ksiêcia Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki. Pod
koniec XVI w. by³ tam wiêziony król szwedzki Eryk XIV.
W zamku mo¿na zwiedzaæ lochy, sale zamkowe oraz muzeum powiêcone historii Finlandii, a w szczególnoci historii Turku. Budynki w centrum miasta pochodz¹ z XV-XIX
wieku. Du¿a czêæ uleg³a po¿arowi w 1828 roku, lecz nadal
mo¿na zobaczyæ wiele drewnianych domów, nawi¹zuj¹cych
do architektury rosyjskiej, kiedy miasto by³o pod rosyjsk¹
okupacj¹.

Nasz domek w Björköby

Turku. W zamku

Turku to miasto portowe. W stoczni Aker Yard ukoñczono budowê gigantycznego statku pasa¿erskiego Freedom
of the Seas. Jest to najwiêkszy na wiecie luksusowy statek
wycieczkowy. Budowa statku trwa³a czternacie miesiêcy.
Freedom of the Seas ma 339 m d³ugoci i 56 m szerokoci.
Za³oga liczy 1360 osób. Posiada 1800 kabin, w których mo¿e

Za Turku, na 4359 km, zatankowalimy 36 litrów (48
euro). Wyjechalimy w kierunku Helsinek, by w okolicach
stolicy poszukaæ miejsca do spania. Niestety, prawie nigdzie
nie by³o informacji o mo¿liwoci noclegu. Trafilimy nawet

W Turku

Tramwaj wodny w Turku

do jednostki wojskowej, s¹dz¹c, ¿e to jaka osada. Niestety,
musielimy pojechaæ do samych Helsinek. Na szczêcie dotarlimy do Eurohostelu, znajduj¹cego siê przy porcie. Lokalizacja ciekawa. Czekalimy pó³ godziny na zwolnienie dwóch
pokoi. Z pani¹ w recepcji rozmawialimy po niemiecku. Przy
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Helsinki. Noc¹ w porcie
naliczeniu op³aty by³a nieugiêta i wziê³a od nas a¿ 96 euro.
Uwzglêdni³a jedynie nasze legitymacje (zni¿ka po 5 euro).
By³ to nasz najdro¿szy nocleg podczas tej wyprawy.
Zwiedzalimy nadbrze¿e i czêæ miasta, która by³a w
pobli¿u. Podziwialimy pokaz starych i nowych, bardzo ele-

Podpieraj¹cy siê kijkami
ganckich samochodów i motocykli.
Helsinki noc¹ maj¹ swój niepowtarzalny
urok. W ogóle to ciekawe miasto. Na
pozór zamkniêci w sobie Finowie
uwielbiaj¹ dobrze siê bawiæ! Klubów,
pubów i barów w Helsinkach jest bez
liku. Serce Helsinek to otoczony klasycystycznymi budynkami Plac Senacki
i góruj¹ca nad nim katedra luterañska,
której bia³e kopu³y widoczne s¹ niemal z ka¿dej czêci miasta. Prowadz¹
do niej monumentalne schody, jednak
wnêtrze  surowe i minimalistyczne 
nie zachwyca. Przed katedr¹ pomnik
Cara Aleksandra II, którego Finowie,
w przeciwieñstwie do Polaków, darz¹
sympati¹. To w³anie on nada³ jêzykowi fiñskimi status równy z rosyjskim.
Jednak najs³ynniejszy pomnik Helsinek to ogromne stalowe organy upamiêtniaj¹ce niezwykle tu popularnego
kompozytora Jeana Sibeliusa. Ich stworzenie kosztowa³o artystkê Eilê Hiltu-

nen 6 lat pracy, 24 tony stali nierdzewnej i chorobê p³uc,
której nabawi³a siê spawaj¹c konstrukcjê na mrozie. Bo wiatr,
w po³o¿onym nad zatok¹ parku, hula doæ mocno  szczególnie zim¹.
W 1809 r. Finlandia sta³a siê czêci¹ Rosji. W celu zmniejszenia wp³ywów szwedzkich w Finlandii car chcia³ przenieæ
stolicê z Turku do Helsinek. Po wielkim po¿arze w 1812
roku, miasto zosta³o stolic¹ kraju. Helsinki zaczêto rozbudowywaæ na wzór rosyjskiego Petersburga. W 1870 roku zbudowano pierwsz¹ liniê kolejow¹. Na pocz¹tku XX wieku
powsta³o mnóstwo instytucji i budynków klasycystycznych,
rozwin¹³ siê przemys³. W 1918r. Helsinki by³y miejscem staræ
pomiêdzy komunistami i ich przeciwnikami (Fiñska Wojna
Domowa). Po II wojnie wiatowej nast¹pi³ bardzo szybki
rozwój miasta. W 1952 roku by³o ono gospodarzem letnich
igrzysk olimpijskich. W 1972 roku podpisano tam traktat
KBWE. Miasto sta³o siê modne, a dzi jest jedn¹ z 9 stolic
kulturalnych Europy. Po krótkim kryzysie gospodarczym na
pocz¹tku lat 90. XX wieku Helsinki powtórnie zaczê³y siê
rozwijaæ.
C.d.n.

Helsinki. Wojtek za wszelk¹ cenê musia³ wys³aæ
kartki do Polski

Postój za Turku
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Trzy dni z pamiêtnika, czyli zaczarowane jezioro
Tydzieñ wczeniej w naszym i s¹siedzkim kole odby³y siê
otwarte, podlodowe zawody wêdkarskie. Zawodnicy schodzili z lodu lekko przemokniêci  aura nie sprzyja³a. Wszystkie znaki na niebie zapowiada³y niechybny sp³yw lodu do
morza. Przy wspólnym ognisku zaczêli siê umawiaæ na nastêpne podlodowe spotkania... Tylko czy lód przetrzyma, a
jeszcze do przeprowadzenia zosta³y jubileuszowe Podlodowe Ostatki .
Czas szybko mija³
Pi¹tek, 1 lutego 2008
Telefon nerwowo jazgoli.
- Czeæ  s³yszê w s³uchawce g³os prezesa UKLEI 
pojutrze Podlodowa Dziesi¹tka, zapraszam.
- W zawodach nie wystartujê, ale na pewno przyjadê spotkaæ
siê kolegami, popstrykaæ zdjêæ do naszej witryny  odpowiadam.
- O.K., do niedzieli.
- Do niedzieli.
Wariaci  pomyla³em. Taka pogoda, deszcz pada³ prawie
codziennie przez ostatni tydzieñ, plusowa temperatura, a oni
na lód! Wêdkarstwo zawsze traktowa³em jako wypoczynek 
relaks. Jak tu siê relaksowaæ w zimnie, zgiêty w kucki na kruchym gruncie. A gdzie fotelik, s³oneczko i piwko w d³oni?
Ech, kiedy ta wiosna...
Sobota, 2 lutego 2008
Godzina dwudziesta czwarta z minutami. Siedzê przy kompie, rozgrywam z kolegami z PW ma³y meczyk w Propilkki.
Rybka bierze ró¿nie. Ciekawe, jakie jutro bêd¹ po³owy w realu na Pilw¹gu.
W miêdzyczasie robiê prysznic, rozgrzany siedzê znowu
przy komputerze, okno lekko uchylone a za nim s³ychaæ lekki
wiaterek.
Niedziela, 3 lutego 2008
Budzê siê pónym rankiem. Matko Boska  gard³o zawalone, z nochala wydobywa siê bulgot. No, ³adnie siê za³atwi³em. Oto skutek otwartego okna. Patrzê przez szybê, za oknem
s³oñce piêknie wieci, termometr wskazuje  20C. £adn¹ pogodê maj¹ zawodnicy.
niadanie, zabieram aparat i statyw, ³adujê siê do samochodu i w drogê. Po drodze zahaczam o aptekê, kupujê pastylki do ssania i obieram azymut na Pilw¹g.
Droga mija szybko, za oknem piêkne krajobrazy. Zostawiam z boku inne jeziorka, gdzieniegdzie ma³a pokrywa lodu,
przewa¿nie widoczna woda, a lód? No w³anie, a lód?! Bêdzie
na pewno, w koñcu Pilw¹g zosta³ okrzyczany... Mistrzem wiata
w pokrywie lodowej.
Jestem na miejscu
Wychodzê z samochodu. Cisza. Co mi tu nie pasuje. Las
jeszcze pi, nie s³ychaæ ptaków ani szumu drzew. Do wiosny
jeszcze daleko. Inne auta stoj¹ na poboczu. Gdzie zawodnicy?
Wchodzê w ma³¹ alejkê. Widzê cel mojej wyprawy. Pilw¹g.
Jezioro zamarzniête... Zawodnicy rozproszeni po ca³ym jeziorze. Daleko widaæ tylko nieruchome zgarbione punkciki.
Podchodzê do brzegu. Widaæ ju¿ oznaki przedwczesnej
wiosny. Przy samym brzegu jako cienko z lodem.
Jak oni weszli?! Aha, jest pseudo-pomost wykonany z
ga³êzi i starych drzew. No tak, a jakby inaczej!

Podchodzê do k³adki, badam stabilnoæ. Hm Ruchoma
jak cholera. Rozgl¹dam siê dooko³a za jakim dr¹giem. Wokó³
pe³no ga³êzi.

Ga³êzie, kruchy lód  kurcze, ju¿ to przerabia³em. Dawno
temu.
Wspomnienia z dzieciñstwa powróci³y. M³odzi ch³opcy
zabawiaj¹ siê na kruchym wiosennym lodzie. Zabawa jest przednia.
Jednak nie wszyscy z niego zeszli. Gdyby w pobli¿u by³a
jaka gruba ga³¹. Ale jej nie by³o. A mo¿e i by³a, tylko panika zaæmi³a spokój i logiczne mylenie w ch³opiêcych g³owach.
Od tego czasu w niektórych z nas zosta³ lêk do lodu. Fobia objawiaj¹ca siê dr¿eniem nóg, skurczem w gardle, zawrotami w g³owie i takim bezwiednym ciskiem  parali¿em miêni, ¿e na drugi dzieñ czujesz jakby przebieg³ maraton.
No có¿... Rozstawiam statyw na pagórku, montujê na nim
aparat i zastanawiam siê co tu sfociæ. Po raz drugi jaki
dziwny obraz w mojej g³owie ca³y czas nie daje spokoju. Co
mi tu nie pasuje, co jest nie tak. Tylko co?
Ta wiadomoæ bêdzie przeladowaæ mnie do koñca pobytu na Pilw¹gu.
Zaczynam pstrykaæ. S³oñce i jasnoæ s¹ dzisiaj moim sprzymierzeñcem. Zdjêcia powinny byæ w miarê udane, aczkolwiek
nie jestem mistrzem fotografii. Traktujê to jako hobby, ale
takie bez przesady.
Przepalone niebo, krzywy horyzont  a niech tam, przynajmniej koledzy bêd¹ mogli krytykowaæ, przecie¿ co drugi to
znawca kunsztu.
Zbli¿a siê godzina 13:30. Jeszcze godzina do zakoñczenia
zawodów. Zmarz³em. Trzeba iæ do samochodu, rozgrzaæ zziêbniête
cz³onki.
Ale jaszcze parê fotografii.
Pstryk. Pstryk.

!
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Godz.14:00
Siedzê sobie w aucie. Silnik miarowo pracuje, ciep³e powietrze zaczyna powoli rozchodziæ siê po wnêtrzu kabiny..
Rozmylam sobie o ¿yciu, ludziach, rybach i lodzie.
Wêdkarze z wielk¹ niecierpliwoci¹ czkaj¹ na lód, aby na
nim postawiæ swoj¹ nogê, by móc dowiadczyæ tego, co dla
innych jest niezrozumia³e. Ech, te rybki. Amok dos³ownie. Zdarza
siê jednak, ¿e suma wejæ nie jest równa sumie zejæ z lodu.
Z matematyk¹ nie ma to nic wspólnego. Jedynie z m¹droci¹
i zdrowym rozs¹dkiem cz³owieka.

Jak to kiedy pisa³ w jednym artykule Arek  prezes klubu
Ukleja: ¯ycie od mierci dzieli bardzo niewiele. Czasem tylko chwilka, czasem tylko milimetr, czasem tylko cienki lód
Kochani b¹dcie ostro¿ni. Nie ryzykujcie bez potrzeby. Najwiêkszy okoñ czy te¿ p³oæ niewarte s¹ osieroconych dzieci
czy te¿ samotnych wdów. Nie ryzykujcie!!! £ówcie ryby wy³¹cznie na znanym zbiorniku. Nie wybierajcie siê w pojedyn-

kê, szczególnie na pierwszy lód, wprawdzie bardzo mocny,
ale równie¿ niebezpieczny! Omijajcie wszelkie ujcia, podejrzane plamy i odbarwienia. Zw³aszcza na pierwszym lodzie
tyle jest tragicznych wypadków. Nie wolno przeceniaæ zalet
najcudowniejszych nawet p³ywaj¹cych kombinezonów! Po prostu
³owimy na lodzie tylko bezpiecznym. Ka¿dy wêdkarz powinien wiedzieæ, czy ju¿ mo¿na wchodziæ na lód. Abymy wszyscy mogli siê gdzie spotkaæ!...
Brr..
No tak. 30 minut minê³o bardzo szybko. Za chwilê zaczn¹
siê schodziæ bohaterzy dzisiejszego dnia. Schodzê na pagórek, ponownie rozstawiam statyw i pstrykam zdjêcia wracaj¹cym w komplecie zawodnikom. Umiechniêci i zadowoleni.
Cali i zdrowi.
Jeszcze tylko wa¿enie ryb, wrêczenie nagród oraz wspólne pami¹tkowe zdjêcie i mogê spokojnie wracaæ do domu.
Siedzê w ciep³ym pokoju przed komputerem, obrabiam zdjêcia
i nagle  Eureka! Ju¿ wiem co mi ca³y czas nie pasowa³o.
Br¹z, cholerny br¹z. Niby mój ulubiony kolor ale nie tu i nie
teraz. Wszystkie zdjêcia mia³y odcieñ br¹zu jak z sukienek
starszych kobiet z kó³ka ró¿añcowego, które w procesjach
podtrzymywa³y chor¹giew z Matk¹ Bosk¹.
NIE BY£O NIEGU! Nigdzie. Ani na drzewach, ani na
trawie. By³ lód, a nie by³o zimy. Jak nie by³o zimy, to sk¹d na
Pilw¹gu lód?
Zaczarowane jezioro.
Czekaj no, jeszcze do Ciebie wrócê i postawiê nogê na
Twojej lodowej, zaczarowanej skorupie.
Z wêdkarskim pozdrowieniem
Margrab

"
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Warto zobaczyæ

Andrzej Malinowski

RÓDLENA KAPLICZKA
W JELONKU
Jelonek. Niewielka wie blisko Wronek, 22 km od Olecka.
Po³o¿ona malowniczo poród lasów i wzgórz. Przez rodek
wsi przep³ywa rzeka £ana Struga. Miejscowoæ zosta³a za³o¿ona w 1709 roku. W 1939 mieszka³o tu 230 osób, dzisiaj garstka.
Funkcjonowa³a nawet jednoklasowa szko³a.

porodku wizerunek jelenia z krzy¿em pomiêdzy rogami.
Pami¹tk¹ po tej postaci jest wizerunek jeleniego wieñca ze
wietlistym krzy¿em, który jest tak¿e god³em Polskiego Zwi¹zku
£owieckiego.
3. listopada obchodzone jest wiêto myliwych  dzieñ
w. Huberta. Odbywaj¹ siê wtedy we wszystkich ko³ach ³owieckich polowania i spotkania z zachowaniem myliwskiego
rytua³u.
Niedaleko wsi znajduje siê piêkna kapliczka w. Huberta. Stoi na rozwidleniu lenych dróg. Wybudowali j¹ w 2006
roku myliwi z Ko³a £owieckiego Dzik w Olecku z okazji
obchodów 60-lecia ko³a, którego prezesem jest Jaros³aw Kowalewski. Wykonana jest w stylu góralskim, z jod³y, elementów metalowych i kamienia. Górn¹ jej czêæ tworzyli prawdziwy artysta i góral. Kapliczka jest nietypowa, poniewa¿ wieñczy j¹ metalowe poro¿e jelenia (faktura nakrapiana) i krzy¿, z
którego rozchodz¹ siê promienie s³oneczne. Pod poro¿em napis: Darz Bór!  okrzyk, zawo³anie, którym myliwi witaj¹ siê
lub ¿ycz¹ sobie powodzenia na polowaniu. W rodku w. Hubert
w myliwskim stroju i jeleñ. Ogrodzenie metalowe z wykorzystaniem motywu ¿o³êdzi i lici dêbu. Kapliczkê w Jelonku
powiêci³ 18 listopada 2006 roku ks. bp Jerzy Mazur.
Myliwi od najdawniejszych czasów a¿ do dzi zabiegali o
wsparcie swoich patronów. Jednym z nich jest w. Hubert 
postaæ historyczna, który ¿y³ oko³o 1300 lat temu na terenie
dzisiejszej Belgii. W m³odoci uwielbia³ polowania i powiêca³
temu zajêciu ca³y wolny czas. Pewnego razu, kiedy polowa³,
ukaza³ mu siê jeleñ z krzy¿em janiej¹cym miêdzy rogami i
przemówi³ do niego: Dlaczego przeladujesz niewinne zwierzêta? Lepiej pomyl o zbawieniu duszy. Po tym wydarzeniu
Hubert nawróci³ siê i zosta³ duchownym.
Z regu³y postaæ w. Huberta przedstawia siê jako myliwego klêcz¹cego przed jeleniem lub w szacie biskupa z rogiem myliwskim albo kluczami; g³owica jego pastora³u ma
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Kalendarz imion

Nasz przepis

Schab nadziewany po mazursku
1,5 kg schabu, sól, bia³y pieprz, tymianek, majeranek, 30 dag wie¿ych lub mro¿onych liwek, 2 cebule, 1 ³y¿ka oleju, 5
dag s³oniny
Miêso rozkrajamy wzd³u¿, tak by powsta³
prostok¹tny p³at. Oprószamy je bia³ym
pieprzem i sol¹. liwki przekrajamy na pó³
i wyjmujemy z nich pestki. Rozk³adamy
je na miêsie przekrojon¹ czêci¹ do góry.
S³oninê kroimy w niedu¿e kawa³eczki i
uk³adamy na miêsie obok liwek. Tak przygotowany p³at zwijamy ciasno i obwi¹zujemy (np. sznurkiem do wêdzenia) i tak
przygotowane posypujemy sol¹, pieprzem,
tymiankiem, majerankiem i skrapiamy olejem.
Pieczemy miêso oko³o 1 godziny. Podajemy na zimno.
Tak przygotowany schab mo¿na równie¿
podawaæ na gor¹co. W tym celu musimy przygotowaæ sos cumberland
skórka z 2 pomarañczy i 2 cytryn, 2 ma³e
cebule, szklanka d¿emu porzeczkowego,
ocet winny, 1/4 szklanki czerwonego
pó³wytrawnego wina, sól, pieprz, imbir
oraz musztarda. Owoce szorujemy, osuszamy i cienko obieramy. Skórkê kroimy
w paseczki i obgotowujemy przez 3 do 5
minut, a nastêpnie odcedzamy. Cebule
obieramy, siekamy drobno. Tak przygotowan¹ sparzamy i odcedzamy.
D¿em przecieramy przez sito i dodajemy
do niego cebulê, skórkê, wino i wszystko to miksujemy. Sos przyprawiamy sol¹,
pieprzem, imbirem, octem i musztard¹. Teraz
podgrzewamy pokrojony na plastry schab
i polewamy go przygotowanym sosem.Sos
nadaje siê równie¿ do wszystkich ciemnych miês i pasztetów.

rginy, Ity, Jowity, Klaudii
Alfreda, Arnolda, Faustyna, Józefa, Klaudiusza, Przybora, Przybyrada, Saturnina,
Sewera, Seweryna, Zygfryda
16 lutego
Bernardy, Bernardyny, Danuty, Juliany,
Julianny, Seweryny
Bernarda, Daniela, Eliasza, Izaaka, Jeremiasza, Juliana, Modlibogi, Samuela,
Seweryna, Sylwina, Szymona, Zygfryda
17 lutego
Donaty, Gizeli, Julianny, Sylwii, Zuzanny
Aleksego, Donata, Franciszka, Juliana,
Konstantego, £ukasza, Sylwina, Szymona,
Zbigniewa
18 lutego
Alberty, Bernadety, Frydy, Gertrudy,
Konstancji, Krystiany, Sawy, Sylwany,
Sylwiany, Zuzanny
Alberta, Flawiana, Konstancjusza, Krystiana, Maksyma, Symeona, Szymona,
Wiaczes³awa

ABC DOBREGO
WYCHOWANIA

Trudno dzi sobie wyobraziæ ¿ycie
bez telefonu. Ale korzystaj¹c z niego,
trzeba pamiêtaæ o kilku podstawowych
zasadach.
Spraw bardzo wa¿nych czy delikatnych nie nale¿y omawiaæ przez telefon.
Nie wypada do nikogo dzwoniæ miêdzy
godzin¹ 22 a 8 rano, chyba ¿e sprawa
jest naprawdê nie cierpi¹ca zw³oki. Nie
zapominajmy te¿ oddzwoniæ, jeli obiecalimy to zrobiæ. Jeli przyjmujemy wiadomoæ, musimy j¹ koniecznie przekazaæ.
Ostatnio mnóstwo osób korzysta z
telefonów komórkowych. Jest to niew¹tpliwie bardzo wygodne, ale... Wy³¹czmy go w miejscach publicznych (restau-



12 lutego
Aleksy, Benedykty, Eulalii, Normy, Nory,
Radzyny, Trzebis³awy
Aleksego, Benedykta, Czes³awa, Damiana, Juliana, Ludwika, Modesta, Rados³awa,
Radzimierza, Trzebis³awa
13 lutego
Arlety, Benigny, Juliany, Katarzyny, Leny,
Lindy, Swet³any
Gilberta, Grzegorza, Jordana, Juliana,
Kastora, Klemensa, Leona, Les³awa, Niemira, Stefana, Toligniewa, Walentego,
Wieñczys³awa
14 lutego (Walentynki  Dzieñ Zakochanych)
Dobies³awy, Krystyny, Liliany, Lilii, Miny,
Miry, Niemiry, Niny, Walentyny, Weroniki
Cyryla, Dobies³awa, Konrada, Metodego, Niemira, Walentego, Zenona
15 lutego
Agaty, Alicji, Faustyny, Georgiany, Geo-

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

F kupiê

Bo to pewne: czego cz³ek bez pracy
nabywa,
Zawsze w mniejszym kochaniu, w mniejszej cenie bywa,
Choæ jest godne kochania; to szacujem dro¿ej,
Choæ ladaco, na co cz³ek wiêcej pracy ³o¿y.
Wac³aw Potocki

Przys³owia
i powiedzenia
 Zima nie przynosi po¿ytku, ale bez niej
nic nie zbierze sierpieñ.
 Z³odzieja jest noc, dzieñ maj¹ panny,
za ranek ch³opu od Boga dany.
 ¯adne k³amstwo nie doczeka staroci.
 ¯yæ jest bardzo niezdrowo. Kto ¿yje 
umiera.
 ¯yje siê za pieni¹dze, ale nie nale¿y
¿yæ dla pieniêdzy.
racji, teatrze, nawet powinnimy wy³¹czaæ go w publicznych rodkach transportu). Naprawdê nie ka¿dy ma ochotê
wys³uchiwaæ naszych rozmów. W restauracji, jeli czekamy na pilny telefon, pamiêtajmy, aby rozmawiaæ krótko i cicho, najlepiej wychodz¹c do szatni.
W pracy nomy komórkê przy sobie, by jej dzwonienie nie zak³óca³o spokoju innym.

Jeli masz k³opoty
z zaniêciem, to

staraj siê byæ pogodna/y. To nie ha³aliwy s¹siad czy szum samochodów przeszkadza Ci spaæ, ale Twoje myli i lêk.
Ludzie optymistyczni i serdeczni nie maj¹
k³opotów ze snem.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne

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

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

Podpis: .................................................................................................................
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* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
A802
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* KOALA  bar, kuchnia tradycyjna, plac Wolnoci 14, tel.
0-87-520-15-78
V76309
* Mazury  hotel, tel. 0-87-520-40-50
V76029
(V78607)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

(V1206)

PUB PIWNICA

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

* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V2305
* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
A9012
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L702
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
V2315

US£UGI

ADLER

RA
TY
!

(V7102)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V7802

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

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

Olecko, ul. Kopernika 10, tel. 0-604-571-902
Transport na terenie powiatu oleckiego  GRATIS!
ul. Kolejowa 31
Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,
chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

tel. (087) 520-01-89

(V77008)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

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.

V73910

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V8203
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V78307
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V73210
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L25408
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V77308
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V70612
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V73810
* kompleksowe us³ugi lubne, Foto Centrum, tel. 0-87-52014-00
K25707
Kwalifikowany certyfikat elektroniczny (wymagany przez ZUS
od 21 lipca 2008)  oprogramowanie, sprzêt, integracja
z P³atnikiem. MTL Creation, 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

(V3804)

Agencja Kredytowa KORZYCIK

(V73410)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K506
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L1401
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V78507
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L503
* biuro rachunkowe, bieg³y rewident Danuta Jaworowska, Olecko,
ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713, 0-87-520-44-98
V75709

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V4204
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o. tel. 0-87-520-31-70 L25308
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V75809
* mikropo¿yczki 0%, (087) 520-18-17
V4314
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V1605
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V3914
PRODUCENT ODZIE¯Y ROBOCZEJ; ARTYKU£Y BHP
Wykonujemy hafty, loga
Go³dapska 22, tel. (087) 520-26-31

(K406)

CoolTura

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

(K206)

V76019

(V79906)

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

Franciszka Jegierska
Us³ugi w zakresie: ul. Zielona 35/2 19-400 Olecko
 ksiêgi rachunkowe (pe³na ksiêgowoæ)
 kadry i p³ace
 rozliczenie z ZUS i US
 ksi¹¿ka przychodów i rozchodów oraz rycza³t
Tel. 0-604-439-634; 0-509-382-995
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07V1705
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V9001

(V4004)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V2405

BIURO RACHUNKOWE

(V8002)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V3204)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

US£UGI
V2105

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V2005
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V8901)

SERWIS OGUMIENIA

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4004)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V78208
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V75909
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K3202
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K905
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1005
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1505
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L1301

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)

(V78407)

 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

(K24208)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364
INNE

* mieszkania trzypokojowe 63m2, mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e,
lokale handlowo-us³ugowe. Oddanie  sierpieñ 2008.
Tel. 0-604-456-732
(V59719)

(V3704)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA

SPRZEDAM (c.d.)
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L106
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
A102
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
A603
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
A304
* dzia³ka budowlana, Kukowo, 0,5 hektara, WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
V8142
* dzia³ka budowlana, Olszewo, 0,5 hektara, WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
V8122
* dzia³ka budowlana, Sedranki, 2600 m. kw., WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
V8132
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K1105
* Fiat 126p elx, 1998, opony zimowe, 70.000 km, tel. 0-609535-117
L22512
* Isuzu Troper 4x4, 1990, 2,5B, tel. 0-698-668-926
K3701
* kawalerka, 17 m2, WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301 V8112
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
A204
* mieszkanie 64 m2, tel. 0-691-407-184
V8601
* mieszkanie 72,4 m2, Sk³adowa, 2550 za m. kw., tel. 0-87520-00-11
K3301

* amstaf, tel. 0-660-107-720
K3401
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L26207
* kupiê gara¿ po³o¿ony w okolicach ul. Zielonej. Tel. 0-501263-133
L802
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V3924
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 L26307
* sprzedawcê zatrudniê, tel. 0-87-520-02-12
V77318
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32 L26107
* zatrudniê kucharkê z dowiadczeniem, tel. 0-87-523-03-03 L405
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
K23710
* zaopiekujê siê z sercem osob¹ starsz¹ lub dzieckiem. Posiadam dowiadczenie w pracy z osobami starszymi oraz
dzieæmi, tel. 0-506-675-603
L902
* zatrudniê g³ówn¹ ksiêgow¹ z dowiadczeniem, tel. 0-507077-359
A503
SPRZEDAM
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
A104

* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 A803
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
A1002
* perfumy FM, tel. o-664-976-022
V2605
* SEAT Ibiza, 1,5B, 1992, tel., 0-516-278-171
K3101
* siano w du¿ych belach, tel. 0-721-587-468
K3601
* siedlisko 2,8 hektara, blisko Olecka, tel. 0-783-494-315 K2403
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 A404
WYNAJEM
* atrakcyjny lokal dla fryzjerki, kosmetyczki, tel. 0-87-520-36-92 A703
* do wynajêcia od 1 marca pomieszczenia biurowo-us³ugowe,
parter, I piêtro, ul. Kamienna nad Lewiatanem, tel. 0-602354-963
V506
* mieszkania do wynajêcia od 38 do 72 m2, tel. 0-604-145-272
L1201

* mieszkanie czteropokojowe do wynajêcia, centrum, tel.,
0-602-192-452
K3201
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-609-738-204
K3002
* mieszkanie dwa pokoje, WGN Nieruchomoci, tel. 0-510189-301
V8102
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L24909
* pomieszczenie do dzia³alnoci gospodarczej lub magazynowej, tel. 0-721-587-468
K3501
* przyjmê na stancjê, tel. 0-510-931-921
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L1002
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L1102
* szukam gara¿u do wynajêcia w okolicach ul. Zielonej, tel.
0-501-263-133
L1501
* szukam mieszkania, tel. 0-506-396-376
K3102
* wynajmê lub sprzedam mieszkanie 64 m2, tel. 0-691-407-184K2103

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V3004)

* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.

%
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Fundusze dla opor nych (10)
Ruszy³a maszyna
Sta³o siê. 7 lutego marsza³ek województwa Jacek Protas zaprezentowa³ kontrakt wojewódzki, czyli umowê podpisan¹ z Ministrem Rozwoju Regionalnego.
Na mocy tej umowy pieni¹dze trafi¹ wreszcie do województwa, które bêdzie mog³o nimi zarz¹dzaæ. Jest to pierwszy krok
do otwarcia konkursów, a wiêc realnych
mo¿liwoci pozyskania wsparcia. Urz¹d
Marsza³kowski og³osi³ równie¿, ¿e 29
lutego rusz¹ w naszym regionie pierwsze konkursy w ramach osi Turystyka i
Infrastruktura Transportowa. A o Przedsiêbiorczoæ? Jeszcze nie teraz, ale zapewne ju¿ nied³ugo. Moja macierzysta
organizacja, czyli Warmiñsko-Mazurska
Agencja Rozwoju Regionalnego, zosta³a oficjalnie og³oszona zwyciêzc¹ konkursu na instytucjê, która te kierowane
 g³ównie do przedsiêbiorców  dzia³ania bêdzie wdra¿aæ. 20 lutego w Olsztynie nast¹pi uroczyste podpisanie stosownej umowy pomiêdzy pani¹ prezes
WMARR Bo¿en¹ Cebulsk¹ a marsza³kiem województwa. A konkursy? Najprawdopodobniej zostan¹ otwarte 31 marca
br. Dotyczyæ one bêd¹ poddzia³añ przygotowanych dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, a wiêc inwestycji w innowacje lub rozwój firmy.
Z du¿¹ doz¹ pewnoci mo¿na te¿
podaæ kwoty, o jakie bêdzie mo¿na wnioskowaæ. W ramach projektów wdra¿aj¹cych innowacjê mali i redni przedsiêbiorcy bêd¹ mogli staraæ siê o kwoty w
granicach od 10 tys. do 2 mln z³otych.
Odnonie inwestycji prorozwojowych
bêdzie siê mo¿na staraæ o kwoty z przedzia³u od 10 tys. do 1,5 mln, choæ istnieje mo¿liwoæ, ¿e górna granica w przy-

padku mikroprzedsiêbiorstw zostanie
obni¿ona do zaledwie 150 tys. z³otych.
Oczywicie proszê pamiêtaæ, ¿e na pocz¹tku ca³oæ kasy wyk³adamy z w³asnej
kieszeni. Dopiero po zakoñczeniu inwestycji mo¿na siê ubiegaæ o zwrot do 50%
kosztów kwalifikowanych.
Pozwolê sobie przypomnieæ: innowacyjnoæ to dzia³ania, których celem jest
wprowadzenie nowych lub istotnie ulepszonych produktów, procesów wytwarzania, sposobów zarz¹dzania firm¹ lub
technik sprzeda¿y. Innowacyjnoæ w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury bêdzie analizowana wzglêdem obszaru naszego województwa w przestrzeni czasowej ostatnich piêciu lat. Czyli jeli jaka technologia nie by³a wykorzystywana w województwie warmiñsko-mazurskim d³u¿ej ni¿
piêæ lat, to mo¿na j¹ uznaæ za innowacyjn¹ i przygotowaæ projekt wspó³finansuj¹cy wdro¿enie takiej technologii.
Oczywicie im technologia wie¿sza i
mniej znana, tym lepiej. Innowacyjnoæ
danej technologii oceniana bêdzie, tak
jak i ca³y wniosek, przez Komisjê Ocen
Projektów, a wiêc wykwalifikowanych
ekspertów. Wykwalifikowanych w ocenie wniosków, a nie wszelkich innowacyjnych technologiach na szczêcie.
Obowi¹zek udowodnienia innowacyjnoci
spoczywaæ bêdzie na wnioskuj¹cym, czyli
przedsiêbiorcy. W jaki sposób bêdzie
mo¿na siê z niego wywi¹zaæ? Przedstawiaj¹c opiniê o innowacyjnoci wydan¹
np. przez uniwersytet, jednostkê badawcz¹, izbê rzemios³, niezale¿nego eksperta itp. Kto i w jakiej formie mo¿e tak¹
opiniê wydaæ nie zosta³o dotychczas jasno
okrelone i zapewne stan ten, sprzyjaj¹cy moim zdaniem
(L305)
przedsiêbiorcom, nie
ulegnie zmianie.
Dlaczego sprzyjaj¹Twój l % naprawdê dobrze zaprocentuje, poniewa¿:
- ZHP jest najwiêkszym stowarzyszeniem wychowawczym w cy? Papier jest doæ

LEPIEJ HARCERZOWI
NI¯ FISKUSOWI

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

Bartosz Cieluk

Konsultant Regionalnego Systemu
Wspierania Innowacji Warmiñsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

cierpliwy i mówi siê, ¿e wszystko przyjmie. Mówi siê te¿, ¿e k³amstwo ma krótkie nogi. Czasem warto spróbowaæ uzyskaæ dodatkowy punkt czy dwa. Ale nigdy nie warto jest zwracaæ otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami,
blokuj¹c sobie jednoczenie mo¿liwoæ
startowania w konkursach przez trzy
nastêpne lata. Tyle m¹droci. Ludowych
i nie tylko.
Innowacyjnoæ to nie wszystko.
Kolejnym kryterium oceny wniosków
bêdzie efektywnoæ ekonomiczna przedsiêwziêcia. Co siê kryje pod tym pojêciem? Pierwszy z brzegu student ekonomii powie, ¿e jest to relacja uzyskanych
efektów w stosunku do nak³adu rodków niezbêdnych do ich uzyskania. Czyli
zyski dzielone przez koszty projektu,
mówi¹c bardziej po ludzku. Wydaje siê
to komu proste? Mnie na pocz¹tku mo¿e
i trochê siê takie wydawa³o. Da³em siê
zwieæ. Punkty bêd¹ przyznawane za
wysok¹, redni¹ i nisk¹ efektywnoæ
ekonomiczn¹. Kto i w jaki sposób bêdzie efektywnoæ danego przedsiêwziêcia oceniaæ  do koñca nie wiadomo.
Ocena taka znajdzie siê zapewne w studium wykonalnoci projektu. Ten za³¹cznik,
nierozerwalnie chyba zwi¹zany z biznesplanem, bêdzie niezbêdny dla ka¿dego
podmiotu staraj¹cego siê o uzyskanie
unijnego dofinansowania w ramach RPO.
Czy ocena tam zawarta bêdzie wi¹¿¹ca
dla oceniaj¹cego, czy te¿ bêdzie on sam
bra³ do rêki kalkulator, przelicza³ dane
umieszone w biznesplanie i porównywa³
do jakiej tabeli  wci¹¿ nie wiadomo.
Staram siê t¹ kwestiê wyjaniæ i gdy tylko
siê czego dowiem, podzielê siê tym z
Pañstwem.
(PKK RSWI dzia³a dziêki uprzejmoci
Starostwa Powiatowego w Olecku,
ul. Kolejowa 32 pokój 12).
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Wyró¿nienie Szkolnego Klubu Olimpijczyka
Korab przy ZST w Olecku
Polski Komitet Olimpijski w Warszawie za dotychczasow¹ dzia³alnoæ na niwie
polskiego ruchu olimpijskiego, doceniaj¹c pracê Klubu Olimpijczyka Korab przy
ZST w Olecku i jego opiekuna pana Romualda Wojnowskiego, zaprosi³ przedstawicieli Klubu na Miêdzynarodowy
Sejmik Klubów Olimpijczyka, który odbêdzie siê w dniach 19-21 wrzenia 2008
r. w Dziwnowie (woj. zachodniopomorskie).
W programie Sejmiku przewidziano
spotkanie z grup¹ wybitnych polskich

olimpijczyków, olimpijczyków z Niemiec,
Szwecji, Norwegii, Danii i Rosji. Oprócz
rutynowych obrad plenarnych przewiduje siê tak¿e wiele imprez towarzyskich
zwi¹zanych z ceremonia³em olimpijskim,
wystêpami artystycznymi, wycieczkami
tematycznymi i festynem sportowym.
Zapewne przyniesie to przedstawicielom
Koraba wiele nowych dowiadczeñ.
Smaczku dodaje fakt, ¿e jest to jedyny klub z województwa warmiñsko-mazurskiego zaproszony do udzia³u w sejmiku.

TAEKWONDO
Dorota Miszczak nowym egzaminatorem na stopnie uczniowskie  pasy
Polski Zwi¹zek Taekwondo Olimpijskiego nada³ Dorocie Miszczak uprawnienia egzaminatora klubowego. Od lutego mo¿e przeprowadzaæ egzaminy i
nadawaæ stopnie uczniowskie, czyli pasy
w Taekwondo. Po ka¿dym takim egzaminie protokó³ przesy³any jest do biura
Polskiego Zwi¹zku i na jego podstawie
wydawane s¹ certyfikaty potwierdzaj¹ce posiadanie stopnia.

ZAPROSZENIE NA ZAWODY SPORTOWE
VII MISTRZOSTWA POWIATU
OLECKIEGO SZKÓ£ PODSTAWOWYCH w LEKKIEJ ATLETYCE W
HALI
15.02.2008. (piatek) godz. 10.00.
Hala Zespo³u Szkó³ Technicznych
Program zawodów:
Dziewczêta:
25 m, 300 m, 500 m, rzut pi³k¹ lekarsk¹
w ty³ przez g³owê 3 kg, skok w dal z
miejsca, sztafeta 4x2 okr¹¿enia
Ch³opcy:
25 m, 300 m, 600 m, rzut pi³k¹ lekarsk¹
w ty³ przez g³owê 4 kg, skok w dal z
miejsca, sztafeta 4x2 okr¹¿enia.
Uczestnictwo
Startuj¹ uczniowie klas IV-V-VI (rocznik
1995-97).
Ka¿da szko³a ma prawo wystawiæ do
ka¿dej konkurencji jedynie po 3 zawodników, osobno ch³opcy i dziewczêta.
Zawodnik ma prawo startu w jednej
konkurencji i sztafecie. Bieg na 300, 500,
600 wyklucza udzia³ w sztafecie.
Nagrody
Najlepsza szko³a w punktacji dru¿ynowej otrzyma Puchar Burmistrza Olecka  Wac³awa Olszewskiego
Trzech najlepszych w ka¿dej konkurencji otrzyma pami¹tkowe dyplomy i
medale.
UWAGA: Uczestnicy zawodów na
halê mog¹ wejæ dopiero od godz. 9.45.
Uczestników zawodów obowi¹zuje ca³kowity zakaz chodzenia po szkole.
Uczestników obowi¹zuje obuwie sportowe na bia³ej podeszwie.
ORGANIZATORZY:
- SKS KORAB przy Zespole Szkó³ Technicznych w Olecku
- MIEJSKI ORODEK SPORTU i REKREACJI w OLECKU
- OLECKIE TOWARZYSTWO SPORTU
SZKOLNEGO
- POWIATOWE OLECKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE
CEL: popularyzacja halowej lekkiej atletyki
ORGANIZATORZY nie ponosz¹
odpowiedzialnoci za rzeczy zaginione.

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

Egzaminatorzy musz¹ najpierw ukoñczyæ szkolenie zakoñczone egzaminem oraz
corocznie uczestniczyæ w szkoleniach i
seminariach. Egzaminy musz¹ byæ przeprowadzane zgodnie z wymogami i przepisami Polskiego zwi¹zku Taekwondo
Olimpijskiego. Ju¿ nied³ugo Dorota przeprowadzi swój pierwszy egzamin.

Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
od 1300 do 1600 (póniej tylko fax): (0-87) 520 02 30, tel kom. w godz. 900-2000: 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm.
Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski. Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH.
Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-1700. Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 290

Kto mi ostatnio powiedzia³, ¿e siedmiodniowe oczekiwanie na moje wypociny jest jak czekanie na biegunkê, która i
tak musi nast¹piæ. Po prostu dajê argument do ¿ycia. Cz³owiek siê denerwuje, a
i tak musi przeczytaæ co tydzieñ Tygodnik od ostatniej strony. To jedna z najmilszych wypowiedzi, jakie us³ysza³em na
temat mojego pisania. Przyjemnie jest
us³yszeæ, ¿e kto lekturê gazety rozpoczyna od ostatniej strony. Cz³owiek z
wiekiem staje siê ³asy na pochlebstwa i
poklepywanie po plecach. Mo¿e siê starzejê... O nie! Wracamy do normy po siedmiu dniach rozstania. Czyli siedem dni
minê³o i tak dalej.
MAMY PIERWSZY CUD! Zwariowa³em? Zmieni³em pogl¹dy? Absolutnie, nic
z tych rzeczy. Mamy pierwszy cud w
wykonaniu obecnego rz¹du pod przywództwem TUPA. Powa¿nie. Wystarczy³o czytaæ
poniedzia³kowe gazety, s³uchaæ radia i
ogl¹daæ telewizjê. Sta³ siê cud. Zacznijmy od tego, ¿e NOWY RZ¥D, a raczej
Pan Premier odniós³ sukces podczas wizyty w Moskwie. Powa¿nie. Wiele tytu³ów zaczyna siê od tego, ¿e Pan Premier
odbywaj¹c wizytê w Rosji odniós³ sukces. Miar¹ tego sukcesu jest te¿ przeprowadzonych kilka sonda¿y na wybranej grupie spo³ecznej. W jednym takim
sonda¿u ponad 60% pytanych odpowiedzia³o pozytywnie na pytanie czy wizyta
w Moskwie by³a sukcesem. Wiêc wizyta
w Rosji, a przy tym w Moskwie, to sukces. Przepraszam, ¿e powtarzam s³owo
sukces, ale nie mog³em nic wiêcej odczytaæ z teksów pisz¹cych o tym WA¯NYM WYDARZENIU. ¯e tak siê powtórzê: Powa¿nie. Oprócz tytu³ów prasowych

Ziemia
poetów
Halina Powiatowska
w twoich doskona³ych palcach
jestem tylko dr¿eniem
piewem lici
pod dotykiem twoich ciep³ych ust
zapach dra¿ni  mówi: istniejesz
zapach dra¿ni  roztr¹ca noc
w twoich doskona³ych palcach
jestem wiat³em
zielonym ksiê¿ycem p³onê
nad umar³ym ociemnia³ym dniem
nagle wiesz  ¿e mam usta czerwone
- s³onym smakiem nadp³ywa krew -

z wyt³uszczonym s³owem Sukces nie
mogê doczytaæ siê na czym to polega³o.
W pewnym momencie doæ dog³êbnej
lektury Sukcesu i wertowania stron internetowych ró¿nych portali i dzienników
zacz¹³em mieæ dziwne odczucie, jak to w
latach siedemdziesi¹tych bylimy dziesi¹t¹
gospodark¹ na wiecie, prasa pisa³a o
samych SUKCESACH. Pod koniec poszukiwania elementów SUKCESU zacz¹³em siê zastanawiaæ nad swoj¹ inteligencj¹ i mieæ w¹tpliwoci czy przez ostatnie
dni nie zg³upia³em. Jak siê przegl¹da rosyjskie strony informacyjne to rzeczywicie oni pisz¹ na przyk³ad o wbiciu klina
miêdzy partnerów strategicznych: Polskê
i Ukrainê. Na niszowych stronach informacyjnych jest to podkrelone doæ silnie, ¿e Ukraina a¿ otworzy³a oczy ze zdziwienia. Ka¿dy kto powie lub napisze, ¿e
ta wizyta nic nie da³a, nic nie zmieni³a, a
mo¿e przynieæ nawet w niedalekiej przysz³oci szkody od razu okrzykiwany jest
oszo³omem. Aby nie otrzymaæ tego okrelenia to ja te¿ napiszê: SUKCES! Bo jak
tak wzi¹æ pod uwagê, ¿e delegacja polska polska pojecha³a, czy te¿ polecia³a
do Moskwy i wróci³a w tym samym sk³adzie  to mo¿na zaliczyæ do sporych sukcesów. Przecie¿ znamy przyk³ady, gdzie
ludzi wylatywali do Moskwy i ginêli. Nie
tak dawno przecie¿ jeden z dostojników
naszego kocio³a wyjecha³ do Moskwy i
zagin¹³ na kilka dni. Ponad pó³ wieku temu
pierwszy szef PRL-u wyjecha³ do Moskwy
i ju¿ nam go zwrócili w drewnianym opakowaniu. Bior¹c to pod uwagê, to rzeczywicie mo¿emy mówiæ o SUKCESIE
polskiego rz¹du i jego premiera. Ba! Mo¿na
wrêcz mówiæ o pierwszym cudzie. Wiêc
otwarcie piszê i szczerze: MAMY CUD
NR 1!
Tak na marginesie, to przypominam
sobie wyjazdy za granicê by³ego rz¹du.
Jak Sam Wielki Kaczor uda³ siê na wizytê do Niemiec i jak przedstawia³ twardo
warunki naszego pañstwa, na jakich maj¹

byæ pewne uk³ady, i  co najwa¿niejsze
 uzyskiwa³ rezultaty zgodne z oczekiwaniami, to by³o z³e, pod³e, nacjonalistyczne, z³oliwe itd. No có¿, od czasów PRL
przyzwyczajono nas, ¿e politykê nale¿y
uprawiaæ na kolanach, w lekkim przygarbieniu, bez warunków i przy bezwzglêdnym pos³uszeñstwie... Uzyskanie czegokolwiek na warunkach tzw. równouprawnienia czy partnerstwa jest niedopuszczalne,
ma³e, zaciankowe, klaustrofobiczne i groteskowe. Kto uzna³, ¿e wizerunkiem Polaka powinna byæ Nasza Szkapa, o ³agodnych oczach, pos³usznie oddaj¹ca siê ka¿demu ruchowi wêdzid³a i radonie r¿¹ca
jak dostaje po zadzie batem... i jeszcze
daj¹ca z siebie tyle, by poci¹gn¹æ wiêcej
ni¿ jej mo¿liwoci si³y. Wszelkie podrêczniki
dla ludzi sukcesu wspominaj¹ i podkrelaj¹, ¿e w negocjacjach trzeba byæ twardym, mieæ okrelone stanowisko i zdanie, a kompromis ma polegaæ na ustêpstwie obu ze stron. W ¿yciu jednak okazuje siê, ¿e w przypadku s³owa kompromis jest to porostu rezygnacja z w³asnych
zamierzeñ zanim siê si¹dzie do jakichkolwiek negocjacji. Minister Kultury TUPA
lekk¹ rêk¹ podpisa³ siê pod zamian¹ pomys³u Muzeum Ziem Zachodnich na
Muzeum Sztuki Wspó³czesnej, aby nie
dra¿niæ s¹siadów. Podczas gdy s¹siedzi
wcale nie myl¹ o zmianie pomys³u powstania Muzeum Wypêdzonych w formie szkaluj¹cej rzeczywiste ofiary tego
narodu wypêdzonych i jest to jeden z
najwa¿niejszych realizowanych pomys³ów
tego rz¹du. Jak cz³owiek czyta o takich
kompromisach, to a¿ mu siê ze z³oci zaciskaj¹ piêci.
To nic. Poczekam na kolejny Sukces i Cud obecnej w³adzy, która tak
siê zmêczy³a, ¿e wyl¹dowa³a na urlopie
we W³oszech. Po napompowaniu takiego
balonu rzeczywicie trzeba odpocz¹æ.
W koñcu p³uca te¿ maj¹ swoje prawa.
PAC

