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Wierzaj mi, prawdziwa radoæ
jest rzecz¹ powa¿n¹.
Seneka

Nr 7 (527)

Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

Cena 1,40 z³

19 luty 2008 r.

Jedna z najwa¿niejszych tras kolejowych pó³nocnej Europy Bêdzie prowadzi³a przez Olecko.

RAIL BALTICA

Bêdzie to nitka miêdzynarodowej trasy ³¹cz¹cej Warszawê
z krajami ba³tyckimi. Trasa bêdzie wiod³a poprzez Bia³ystok,
E³k, Olecko, Suwa³ki na Trakiszki.
Ministerstwo Infrastruktury wstêpnie zatwierdzi³o przebieg
tej trasy. Jest to inwestycja wieloletnia. Projekt przewiduje
budowê dwóch równoleg³ych torów, po których bêd¹ porusza³y siê poci¹gi elektryczne. Przewiduje siê, ¿e poci¹gi osobowe na tej trasie bêd¹ rozwija³y szybkoæ do 160 kilometrów
na godzinê, za towarowe do 120.
Pierwsza czêæ inwestycji ju¿ zosta³a rozpoczêta. Budowana jest trasa z Trakiszek do Suwa³k. Nastêpny etap to budowa
na trasie Suwa³ki  Olecko do E³ku. Natomiast od E³ku kolej
jest ju¿ zelektryfikowana i istniej¹ tam dwa tory.

Nowa trasa Via Baltica

13 lutego w E³ku odby³o siê spotkanie przedstawicieli lokalnych samorz¹dowców z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych dyrektorem Nicewiczem oraz pos³ami
na Sejm i Senatorami. Szczegó³y na s. 4.
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Marsza³ek
Bronis³aw Komorowski...

przys³a³ oficjalne zawiadomienie o przyjêciu patronatu nad
obchodami 450. rocznicy powstania miasta. Równie¿ marsza³ek Sejmiku Wojewódzkiego Jacek Protas potwierdzi³ oficjalnie objêcie patronatu nad obchodami.

Program rewitalizacji
placu Wolnoci

Gmina chce do programu rewitalizacji placu Wolnoci w³¹czyæ
równie¿ budynek Teatru AGT wraz z placem pomiêdzy nim a
budynkiem Regionalnego Orodka Kultury. W sk³ad projektu wejdzie m. in. Scena Pod dêbami. Projekt przewiduje budowê
parkingów oraz ogrodzenia. W sk³ad projektu wczeniej ju¿
wesz³y remonty starego Ratusza oraz placu Pawlaka.
Plac Pawlaka bêdzie wy³o¿ony nowym rodzajem tworzywa. Zbudowana zostanie na nim fontanna.
Nabór wniosków na rewitalizacjê ruszy w naszym województwie w sierpniu.

Radio 5

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:
10% ZNI¯KI na narzêdzia STANLEY i HITACHI
GOR¥CE PROMOCJE NA GRZEJNIKI
WOLNOSTOJ¥CE, w tym KONWEKTORY i OLEJAKI
(V71310)

CENTRUM HANDLOWE

(V4804)

... wykupi³o pasmo i jego oddzia³ bêdzie mieci³ siê w Olecku.
Nadajnik zamontowany zostanie albo na Urzêdzie Miejskim
albo na Regionalnym Orodku Kultury. Rozmowy intencyjne
pomiêdzy Burmistrzem, a w³acicielem radia odby³y siê 13 lutego w Suwa³kach. Studio radiowe bêdzie mia³o sw¹ siedzibê
w ROK MG.
Przewidywany okres rozpoczêcia dzia³alnoci to pocz¹tek
kwietnia do po³owy maja. W chwili obecnej rozg³onia jest w
trakcie tworzenia ekipy dziennikarskiej.

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

 11 lutego o 10.20 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Nocznickiego po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 11 lutego o 20.05 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ zadymienie z mieszkania przy
ul. Kociuszki
 12 lutego o 2.05 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Grunwaldzkiej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 12 lutego o 19.50 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP G¹ski usuwa³y zadymienie z domu mieszkalnego w Wólce
Kijewskiej.
 14 lutego o 17.45 trzy zastêpy JRG PSP
oraz dwa OSP Wieliczki gasi³y po¿ar
sadzy w kominie domu mieszkalnym
w Cimoszkach.
 15 lutego o 15.10 jeden zastêp OSP
Lenarty gasi³ w Lenartach po¿ar posuszu traw.
 16 lutego o 13.11 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w okolicach Jasiek skutki kolizji drogowej.
 17 lutego o 7.07 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. 1 Maja po¿ar mieci w
mietniku kontenerowym.
 17 lutego o 7.38 jeden zastêp JRG PSP usuwa³ w G¹skach skutki kolizji drogowej.
 17 lutego o 12.25 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP Wieliczki ratowa³y na
kruchym lodzie jeziora Olecko Ma³e
ton¹cego psa. Akcja zakoñczona powodzeniem.
 17 lutego o 13.12 jeden zastêp JRG PSP
uwalnia³ na jeziorze Oleckie Wielkie
przymarzniêtego do lodu ³abêdzia.
 17 lutego o 16.44 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Szczecinkach skutki kolizji
drogowej.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski

Znêca³ siê
nad rodzin¹

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

Dy¿ury aptek

 19-24.02.2008r. ul. Zielona 35
 25.02.-2.03.2008r.  pl. Wolnoci 7B

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

11 lutego s¹d zastosowa³ dwumiesiêczny areszt dla czterdziestoletniego
mieszkañca Kowal Oleckich. W s¹dzie
odpowie on za znêcanie siê psychiczne
i fizyczne nad ¿on¹ i siedemnastoletni¹
córk¹. Grozi mu kara do piêciu lat pozbawienia wolnoci.

NAJTANIEJ W MIECIE

(V3905)

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

11 lutego policjanci oleccy zatrzymali
trzydzistoczteroletniego mieszkañca gminy
oleckiej. Tomasz F. by³ poszukiwany przez
beligijsk¹ policjê miêdzynarodowym listem
goñczym za udzia³ w zorganizowanej grupie
przestêpczej. Dzia³a³a ona na terenie Belgii, Polski i Litwy. Trudni³a siê przemytem skradzionych samochodów.
Mê¿czyznê przekazano prokuraturze
olsztyñskiej

(V8802)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

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

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

50% zni¿ka na
 wyprzeda¿ kolekcji
owietlenia
 wyprzeda¿ kolekcji
karniszy o 16 mm

ZAPRASZAMY!

Pijani kierowcy
 10 lutego patrol policji zatrzyma³ na ul.
Partyzantów VW Golfa. Kierowca samochodu, dwudziestoletni Pawe³ S., mia³
we krwi 1,44 promila alkoholu.
 11 lutego o 15.20 policjanci zatrzymali
w Kowalach Oleckich BMW. Kierujacy nim dwudziestosiedmioletni Arkadiusz S. mia³ we krwi 1,24 promila alkoholu.
 12 lutego o 16.40 zatrzymano w Sto¿nem trzydziestoletniego Grzegorza G.,
który prowadzi³ auto maj¹c wekrwi 1,7
promila alkoholu.

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:

 Marzena Alicka
 Adam Czy¿ewski
 Ryszard Król
 Micha³ Mrozowski
 Zenon Ró¿ycki
 Micha³ ¯ernicki

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.

Wernisa¿
i spotkanie

W dniu 15 lutego w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w
E³ku odby³ siê Kalejdoskop Kultur 
Francja, którego organizatorem by³a
Miejska Biblioteka Publiczna w E³ku oraz
Urz¹d Miasta w E³ku. W programie znalaz³ siê wyk³ad Kazimierza Brakonieckiego Kultura francuska i Francja dawniej
i dzi w Unii Europejskiej oraz spotkanie ze wspó³pracuj¹c¹ z TO Ew¹ Koz³owsk¹ oraz wernisa¿ jej prac fotograficznych pod wspólnym tytu³em Pary¿.

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

XV Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na XV Sesjê Rady Powiatu w Olecku w dniu 28
lutego 2008 roku (czwartek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej
(pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwa³ Rady Powiatu i o
dzia³alnoci Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady Powiatu z dzia³alnoci
w okresie miêdzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
7. Ocena dzia³alnoci z zakresu pomocy spo³ecznej realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku,
Dom Pomocy Spo³ecznej Zacisze w Kowalach Oleckich,
Dom Dziecka w Olecku.
8. Informacja o realizacji strategii rozwi¹zywania problemów
spo³ecznych na lata 2003-2015 oraz dzia³añ na rzecz osób
niepe³nosprawnych.
9. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z dzia³alnoci za rok 2007.
10. Podjêcie uchwa³:
a) w sprawie nadania Orodkowi Szkolno-Wychowawczemu
dla Dzieci G³uchych w Olecku imienia w. Filipa Smaldone,
b) w sprawie utworzenia Technikum nr 3 w Orodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci G³uchych w Olecku, ul. S³owiañska 2,
c) w sprawie utworzenia trzyletniej Szko³y Specjalnej Przysposabiaj¹cej do Pracy przy Orodku Szkolno-Wychowawczym
dla Dzieci G³uchych w Olecku,
d) w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku,
e) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek owiatowych prowadzonych
przez Powiat Olecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania op³at za kszta³cenie pobierane przez szko³y
wy¿sze i zak³ady doskonalenia nauczycieli w 2008 roku,
f) zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wysokoci finansowania
zadania inwestycyjnego pod nazw¹ przebudowa (modernizacja) Szpitala Powiatowego w Olecku przy udziale innych
jednostek samorz¹dowych,
g) w sprawie zmian bud¿etu powiatu na rok 2008.
11. Wnioski i owiadczenia radnych.
12. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania, interpelacje i wnioski
radnych.
13. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski Komisji Sta³ych Rady.
14. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
15. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Marian wierszcz

(V76909)

3

Tygodnik Olecki nr 7 (527)

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
* Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac
Wolnoci 24
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)
10.00 Olecka Liga Siatkówki  hala ZST(ul. Zamkowa)
17.00  Zaczarowana, film  kino ROK Mazury Garbate
19.00  Niania w Nowym Jorku, film  kino ROK Mazury
Garbate
27 lutego (roda)
- up³ywa termin sk³adania dokumentów w Konkursie na
stanowisko Kierownika Obiektów Sportowych og³oszonym
przez MOSiR (szczegó³y w TO 6.526, s. 9)
28 lutego (czwartek)
17.00  Lejdis, film  kino ROK Mazury Garbate
29 lutego (pi¹tek)
9.00  Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, konkurs,
Gimnazjum nr 2
13.00  Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
15.00  up³ywa termin sk³adania dokumentów w Konkursie
na stanowisko Specjalisty d/s Sportu og³oszonym przez
MOSiR (szczegó³y w TO 6.526, s. 9)
17.00  Lejdis, film  kino ROK Mazury Garbate

Za póno...

Musimy jeszcze raz przeanalizowaæ wszystkie inwestycje umieszczone w tegorocznym bud¿ecie  powiedzia³ Burmistrz Wac³aw Olszewski  Z harmonogramu Regionalnego
Programu Operacyjnego jednoznacznie wynika, ¿e niektórych
inwestycji nie bêdziemy w stanie rozpocz¹æ w bie¿¹cym roku.
Stanie siê tak dlatego, ¿e nabór wniosków bêdzie roz³o¿ony
w czasie. Na przyk³ad: nabór wniosków na rewitalizacjê rusza dopiero w sierpniu. W tym roku nie ma wiêc szans, ¿eby
jak¹kolwiek inwestycje rozpocz¹æ. Nabór wniosków na drogi
gminne rusza dopiero w grudniu.
Musimy wiêc bud¿et przeanalizowaæ. Na najbli¿szej sesji,
29 lutego, przedstawiê radnym do zaakceptowania zmiany w
bud¿ecie. Wstawimy do niego tylko te inwestycje, które maj¹
szansê rozpoczêcia w tym roku. Musz¹ to jednak byæ inwestycje, w których poniesione przez gminê bêd¹ mog³y byæ
wliczone jako tzw. udzia³ w³asny w dofinansowaniu. Bowiem
od 1 stycznia mo¿emy podejmowaæ inwestycje ale na w³asne
ryzyko, bo jeli wniosek nie zakwalifikuje siê wtedy w ca³oci bêdziemy musieli pokryæ ich koszty.
Nie bêdziemy jednak czekaæ. Lada chwila og³osimy przetarg na remont Starego Ratusza. W tym roku chcemy wyremontowaæ przede wszystkim wiêbê dachow¹, dach, o0bróbki
blacharskie, wymieniæ okna oraz wyremontowaæ elewacjê. Chodzi
o zabezpieczenie budynku tak, ¿eby zim¹ mo¿na podj¹æ prace wewn¹trz. Chcê aby jak najszybciej powsta³o muzeum 
owiadczy³ Burmistrz W. Olszewski.
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C.d. ze s. 1.

Nowa trasa Via Baltica

Na spotkaniu obecni byli m. in. wicewojewoda Jan Macianica, marsza³ek Jacek Protas, senator Marek Konopka,
eurodeputowany Krzysztof Ho³owczyc, pos³owie Jerzy Gosiewski, Andrzej Orzechowski, Lidia Staroñ, Stanis³aw Iwiñski. Olecko reprezentowali Starosta Stanis³aw Ramotowski
oraz Burmistrz Wac³aw Olszewski.
Dyskusja dotyczy³a m. in. projektu nowej trasy drogi Via
Baltica. Wszyscy obecni poparli przedstawiony na spotkaniu projekt przebiegu trasy. Wiod³a by ona z Warszawy przez
Ostrów Mazowieck¹, £om¿ê, E³k, Kalinowo, Cimochy, Raczki,
Suwa³ki do Budziska.
Trasa w ten sposób wyznaczona nie przebiega przez strefy ochronne przyrody.

Nowa nawierzchnia

Zosta³ og³oszony przetarg na budowê ulicy dojazdow¹
do posesji zajmowanej przez ró¿nego typu przedsiêbiorstwa
przy alejach Lipowych 1(m. in. baza paliw, ró¿nego rodzaju
hurtownie oraz dom handlowy Impuls oraz Majster). Gmina
wybuduje drogê z rodków w³asnych. Przetarg zostanie rozstrzygniêty na pocz¹tku marca.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Znacznie przesun¹³ siê w czasie nabór wniosków do tego
programu. Rozpocznie siê on w okresie wakacyjnym. Procedury potrwaj¹ wiêc do pónej jesieni.

OG£OSZENIE

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.
(V10602)

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V4704)

Drogi wojewódzkie

W Olsztynie 14 lutego odby³o siê spotkanie dotycz¹ce
projektów budowy i modernizacji dróg wojewódzkich. Wed³ug przedstawionych na tym spotkaniu dokumentów obwodnica
Olecka jest stuprocentow¹ inwestycj¹. Wykonana ona zostanie w latach 2009-2010. Z planów tych wynika równie¿, ¿e na
naszym terenie oprócz obwodnicy w Go³dapi bêdziemy mieli
równie¿ obwodnicê w G¹skach. Bêdzie ona omija³a ³ukiem
wie tras¹ wiod¹c¹ przez otaczaj¹ce jezioro wzgórza na prawo
od strony wjazdu, gdy jedzie siê z Olecka do E³ku. Realizacja
projektu przewidziana jest na lata 2011-2013.
Równie¿ na terenie naszego powiatu zostan¹ zrealizowane budowy chodników z funduszy RPO. Bêd¹ to inwestycje
w Du³ach, Wieliczkach i Niedwiedzkich. Wszystkie budowy
przewidziane s¹ na rok 2008. Inwestycje te bêd¹ realizowane
z rodków Programu Operacyjnego dla Polski Wschodniej na
lata 2009-2010. W ramach tych rodków zostanie przebudowana droga w Kowalach Oleckich.
Plany przewiduj¹ tak¿e remonty dróg ³¹cz¹cych Olecko z
E³kiem i Gi¿yckiem.
W ramach tego projektu bêd¹ wyciête wszystkie drzewa,
które rosn¹ w tzw. koronie drogi, czyli pomiêdzy dwoma odwaniaj¹cymi rowami. Równie¿ w ramach projektu zostanie
wyremontowana droga ³¹cz¹ca Olsztyn z nasz¹ czêci¹ województwa poprzez Mr¹gowo, Pisz do E³ku.

Ulice miejskie

Zosta³ og³oszony harmonogram naboru wniosków na inwestycje do Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).
W pierwszej kolejnoci zostanie przeprowadzony konkurs wniosków na powiatowe inwestycje drogowe.
W zwi¹zku z tym wydarzeniem Starosta Stanis³aw Ramotowski i Burmistrz Wac³aw Olszewski spotkali siê w celu
uzgodnienia wspólnego dzia³ania dla pozyskania pieniêdzy
na te inwestycje.
Uzgodniono, ¿e Starosta z³o¿y jeden wniosek na drogi
miejskie, a gmina dofinansuje go w wysokoci 50% wymaganego wk³adu w³asnego. Znaczy to, ¿e na ka¿d¹ z³otówkê z
kasy powiatu Magistrat do³o¿y nastêpn¹.
Drogi bêd¹ remontowane w okresie trzyletnim  do 2010.
W pierwszej kolejnoci zostanie wyremontowana ulica
Grunwaldzka, Kociuszki, Zamkowa, Mazurska, Syrokomli,
Norwida, D¹browskiej i plac Zamkowy. Kosztorys robót wynosi oko³o 7.8 miliona z³otych.

Drogi wiejskie

Starostwo z³o¿y wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie remontu drogi powiatowej Kukowo
 Zatyki  Kijewo. W tym wypadku gmina do³o¿y równie¿ 50%
potrzebnego do otrzymania dotacji tzw. wk³adu w³asnego.

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

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

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

te

l.

0
52

-

23

36

5

Tygodnik Olecki nr 7 (527)

MONOGRAFIA PRASY OLECKIEJ (2)  LECH KALEJTA
Tytu³ ten zas³uguje na wspomnienie z powodu przede wszystkim swojej tematyki. Zosta³a przeprowadzona analiza plusów
oraz minusów takiego pisma z polskiego punktu widzenia,
gdy¿ niew¹tpliwie ma ono du¿e walory (zw³aszcza historyczne), ale jego treæ mo¿e byæ dla olecczan czasami kontrowersyjna czy wrêcz obraliwa.
W zakoñczeniu zosta³o zawarte podsumowanie historii
kszta³towania siê, jak i obecnego stanu przede wszystkim oleckiej
prasy lokalnej z pewnym odniesieniem do prasy lokalnej i
regionalnej w Polsce. Wnioski odnosz¹ siê zarówno do technologicznej (w tym efekt wizualny pisma) strony omówionych gazet, jak i do proporcji zawartych w nich informacji.
Stosunek do w³adzy samorz¹dowej i
relacje z ni¹. Wra¿liwoæ na problemy
spo³eczne. Realizacja misji dziennikarskiej ze szczególnym naciskiem na edukowanie spo³eczeñstwa.

8) jakoci (dzienniki presti¿owe, prasa opinii, bulwarowa, sensacyjna),
9) funkcji spo³ecznych (informacyjna, publicystyczna, rozrywkowa, satyryczna, og³oszeniowa).
Pojêciem pierwotnie stosowanym w stosunku do rynku
mediów jest okrelenie rynku prasowego, jako ¿e dawniej mediami
by³y jedynie ró¿nego rodzaju pisma, druki. Rynek prasowy to
ogó³ stosunków wymiennych miêdzy kupuj¹cymi a sprzedaj¹cymi prasê oraz ogó³ stosunków spo³ecznych miêdzy odbiorcami i dysponentami prasy. Prasa jest w istocie rodkiem
komunikowania i towarem.
Od oko³o pierwszej po³owy XIX wieku prasê zacz¹³ cechowaæ jeszcze inny sposób uzyskiwania przez ni¹
dochodów. Oprócz zysków
p³yn¹cych ze sprzeda¿y
prasy, drug¹ metod¹ by³y
wp³ywy p³yn¹ce ze sprzeRozdzia³ 1. Prasa ogólnokrajowa
da¿y kolumn prasowych
w Polsce po 1989 roku
na og³oszenia i reklamy.
1.1. Definicje pojêæ: prasa, rynek prasoWniosek jest zatem taki,
wy oraz wolnoæ s³owa
¿e media pe³ni¹ zadania
W niniejszej pracy padaj¹ takie sforzarówno wobec odbiormu³owania, jak prasa, rynek prasowy
ców, jak i og³oszeniodawlub medialny oraz wolnoæ s³owa.
ców.
Zw³aszcza ten ostatni zwrot nabiera
Tak wiêc rynek medialszczególnego znaczenia, gdy omawiany w danym kraju mo¿na
ny jest temat prasy w Polsce przed i
uznaæ za rynek stworzopo 1989 roku, a tak¿e kwestia prasony dla dwóch grup klienwego rynku lokalnego czy regionalnetów, to znaczy  odbiorgo. Z tego te¿ powodu na pocz¹tku
ców i reklamodawców.
niniejszej pracy nale¿y omówiæ definiPorednikami na tym rynku
cje podanych wy¿ej okreleñ dla w³aw przypadku prasy s¹ kolciwego zrozumienia dalszej treci tego
porterzy (na przyk³ad
opracowania.
Ruch, Kolporter w
Okrelenie prasa pochodzi od ³aPolsce), a w przypadku meciñskiego s³owa presso, co oznacza
diów elektronicznych s¹
t³oczê. Okrela ono ogó³ druków o
to ró¿norakie stacje nadawcharakterze informacyjnym i regularnej
cze2 .
czêstotliwoci ukazywania siê, obejmuWolnoæ s³owa oznaj¹cy wszystkie rodzaje periodyków, to
cza prawo do publiczneznaczy: dzienniki, gazety, tygodniki, mie- Strona tytu³owa Oletzkoer Kreisblatt z 1884 roku
go wyra¿ania w³asnego
siêczniki, kwartalniki, pó³roczniki i roczniki.
zdania oraz pogl¹dów, ale równie¿ do jego poszanowania przez
W potocznym znaczeniu s¹ to dzienniki i gazety (prasa co- innych. Obecnie jest jedn¹ ze standardowych norm tak zwadzienna o treci ogólnej) oraz tygodniki (czasopisma) o treci nych zachodnich cywilizacji. Ca³kowity lub czêciowy brak
ogólnej1 .
wolnoci s³owa jest charakterystyczny dla politycznych sysRodzaje prasy wyodrêbnia siê zazwyczaj na podstawie temów totalitarnych i autorytarnych, ale jest równie¿ spotynastêpuj¹cych kryteriów:
kany w krajach uwa¿anych powszechnie za przestrzegaj¹ce
1) czêstotliwoci ukazywania siê (dzienniki, tygodniki, mie- zasad demokracji (na przyk³ad dzisiejsza Rosja czy Ukraina
siêczniki itd.),
przed tak zwan¹ Pomarañczow¹ Rewolucj¹). Najczêciej zja2) nak³adu (niskonak³adowa, masowa),
wisko to zwi¹zane jest z presj¹ osób na wy¿szych stanowi3) zasiêgu (lokalna, regionalna, ogólnokrajowa, miêdzynaro- skach lub maj¹cych wp³ywy w rodowiskach decyzyjnych
dowa),
(najczêciej politycy, ale te¿ redaktorzy dzienników itd.)3 .
4) wydawcy i w³aciciela (rz¹dowa, partyjna, niezale¿na),
5) wiatopogl¹du (konserwatywna, liberalna, socjalistyczna, 1) Goban-Klas T., Komunikowanie i media masowe. Teorie prasy,
radia, telewizji i Internetu, warszawa 1999. International Encycloreligijna),
paedia of Communications, Oxford University Press 1989
6) tematyki (kulturalno - spo³eczna, sportowa, ekonomiczna, 2,3) Zbigniew Bajka, Rynek mediów w Polsce, w: Dziennikarstwo i
wiat mediów, pod red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudziñskiego,
filmowa),
Kraków 2000
7) adresata (m³odzie¿owa, kobieca, dla mê¿czyzn),
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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Z³ota jest z³ota
17 lutego, rodek zimy... no w³anie,
jakiej zimy? Tylko kalendarzowej, bo w
przyrodzie to ju¿ wiosna. Pokrywa lodowa z jezior znik³a, niegu nigdzie nie
uwiadczysz, obudzi³y siê owady, misie
w górach pewnie te¿. Ale zaczarowane
jezioro, jak nazwa³ Krzysiek znajduj¹cy
siê w Puszczy Boreckiej Pilw¹g, po kilku dniach przymrozków, bo tak trzeba
okreliæ minus 8 w lutym!  ponownie

okolicznociach zawsze muszê strzeliæ,
losowanie dziurek i zaczynamy pierwsz¹
turê!
Otwory przygotowalimy wzd³u¿ pó³nocno-zachodniego brzegu, zaczepiaj¹c
o miejsca, które w ubieg³ym tygodniu
obfitowa³y w piêkne okonie. Okoni wprawdzie nie by³o, ale p³otki jak najbardziej, i
to bardzo du¿o! Nikt siê tego nie spodziewa³, ale aby wygraæ sektor, trzeba
by³o z³owiæ ponad kilogram ryb! Tego
jeszcze z z³otej dziurze nie by³o. Wyniki

nic nie chcia³y podp³yn¹æ do nowych
dziur. Podczas wa¿enia pojawi³y siê pierwsze
zera. Trzecia tura bardzo podobna do
drugiej, jednak rybek by³o trochê wiêcej.
Po trzeciej turze tradycyjnie przerwa
na posi³ek, naprawianie sprzêtu i rozgrzanie
zziêbniêtych cz³onków. Mimo temperatury bliskiej zeru, przenikliwy wiatr robi³
swoje. A i sprzêtu do naprawy by³o sporo,
poniewa¿ na grube ¿y³ki (wyjanienie 
grube to takie powy¿ej 0,07mm) kiepsko
rybki bra³y, a cienkie (powiedzmy 0,063
i cieniej) wiêksze okonie i szczupaki zrywa³y bez litoci.
Nape³niwszy ¿o³¹deczki ciep³ym posi³kiem przyst¹pilimy do losowania IV
tury. Tym razem dziurki wywiercone zosta³y wzd³u¿ po³udniowego brzegu, i to
du¿o bli¿ej. Schowalimy siê wiêc od wiatru.
By³o du¿o cieplej, a rybki? Tym razem
wiele dziurek obfitowa³o w okonie ró¿nej wielkoci, ale raczej mniejsze ni¿ wiêksze. By³o te¿ sporo p³oteczek, jednak
mniejszych ni¿ w I turze. Ogólnie tura
na plus. Rybek sporo!
Do ostatniej tury, któr¹  baczni na

wspania³e! Wa¿enie ryb zajê³o nam wyj¹tkowo du¿o czasu, jednak w koñcu
sêdziowie uporali siê z rybami i wylosowalimy dziurki do drugiej tury. Wyznaczona by³a o kilka metrów w g³¹b jeziora. Józek gwi¿d¿e i zaczynamy ³owienie.
A tu  konsternacja. Wszyscy mieli w
pamiêci agresywnie ¿eruj¹ce p³otki z pierwszej tury, a teraz nic! W niektórych tylko wiaderkach pojawiaj¹ siê rybki.
Kolejna lekcja od ryb. Nigdy nie wolno
byæ pewnym! Najprawdopodobniej pas
z zanêty i robaczków utworzony wzd³u¿
43 otworów skutecznie zwabi³ rybki i za

nauczkê wyniesion¹ z II tury  wytyczylimy ponad trzydzieci metrów w
g³¹b jeziora, wszyscy zasiedli w wielkim
skupieniu. Ka¿dy o co walczy³. O zwyciêstwo, miejsce w dziesi¹tce, czy choæby o unikniêcie kolejnego zera. Skutek?
Ryby ponownie by³y i ponownie królowa³a g³odna p³otka. Aby j¹ jednak namówiæ, trzeba by³o wykazaæ siê wielk¹
finezj¹ i wyrafinowaniem.
Zmierzch szybko zapada³. Ostatnie
wa¿enie i pierwsze nieoficjalne wyniki.
Chyba Darek Ferens wygra³  s³uchaæ
by³o wiadomoæ nios¹c¹ siê po lodzie.

gwarantowa³o bezpieczn¹ pokrywê lodow¹. Wykorzystalimy to na maksa! Zorganizowalimy V Z³ot¹ dziurê! Dlaczego z³ot¹!? Po pierwsze  ka¿da powinna
zagwarantowaæ ³owi¹cemu du¿e emocje
i z³oty medal, a niektóre mog³y podarowaæ szczêliwcowi w losowaniu dodatkowe 100 pkt gratis. Wystarczy³o wylosowaæ tak¹ niedowiercon¹, a w ka¿dej
turze dwie takie by³y! Zasady proste,
wszyscy je znaj¹.
W trybie nag³ym wys³alimy zaproszenia i w niedzielê rano na starcie zjawi³o siê 43 wêdkarzy. Dok³adnie to 42
facetów i wêdkarka Renata Gulewicz, jako
przedstawicielka p³ci piêknej. Szybkie
zapisy, gor¹ce powitanie i krótkie przemówienie, które w tak sympatycznych
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19. Andrzej Talarek, Szczytno
101
20. Józef Dziki, Ostróda
1054
W zawodach startowali równie¿: Piekut
Zbigniew, Gojlik Mieczys³aw, Za³uski
Wac³aw, Walendy Jaros³aw, Sowulewski Mieczys³aw, D¹browski Mariusz,
Ko³ak Mieczys³aw, Kowalewski Piotr,
Saliwoda Mieczys³aw, Tuchulski Krzysztof,
Za³êski Wies³aw, Gawroñski Tomasz,
Szostek Marcin, Anuszkiewicz Robert,
Kaspruk Miros³aw, Juszyñski Krzysztof,
£uzdowski Dariusz, Gulewicz Renata,
Bagiñski Miros³aw, Kozakiewicz Wojciech,
Kopiczko Mieczys³aw, Bielski S³awomir
i Jarmo³owicz Miros³aw.
Wszystko dopisa³o, zarówno pogoda, nie by³o przecie¿ tak strasznie zimno, jaki i ryby. Niektórzy mówili, ¿e by³o
ich nawet zbyt wiele! A przede wszystkim wspania³a frekwencja, za któr¹ sk³adam serdeczne podziêkowania!
Czy siê sprawdzi!? Sêdziowie zasiedli do
liczenia. Nie by³o ³atwo. Piêæ tur, du¿o
ryb, 43 osoby w sektorze, sporo liczenia. Nawet przy tak du¿ych mo¿liwociach
punktowych zdarza³o siê, ¿e o miejscu
decydowa³a waga ryb! Potwierdzi³o siê!
Wygra³ Darek Ferens ze Szczytna! Gratulujê!
A oto wyniki:
1. Dariusz Ferens, Szczytno
24
2. Janusz Dawidko, Ostróda
61
3. Marian Wojsiat, Olecko
62
4 . Mieczys³aw Szczerbakow, Augustów 69
5. Robert Modrzyñski, Ostróda
69
6. Andrzej Baranowski, Augustów /Szkocja71
7. Józef Makowski, Olecko
75
8. Arnold Hoci³³o, Olecko
75
9. Krzysztof Gryniewicz, Olecko
84
10. Krzysztof Krajewski, Olecko
85
11. Andrzej Gulewicz, Szczytno
87
12. Jerzy Rynkowski, Olecko
88
13. Jan Dudaniec, Ostróda
92
14. Adam Grabowski, Szczytno
92

15. Waldemar Bagiñski, Augustów
16. Jakub Sulima, Olecko
17. Grzegorz Szymañski, Ostróda
18. Janusz Zalewski, Suwa³ki

95
96
96
101

Dziêkujê równie¿ Hurtowni Ryb Kasia
Pañstwa Skowroñskich. Nie, nie za ryby,
bo te po³owilimy sami, ale za wiaderka,
dziêki którym rybki po zwa¿eniu w doskona³ej kondycji wróci³y do jeziora.
Tak, to by³y zawody zorganizowane
na tzw. ¿ywej rybie!
Wielkie podziêkowania równie¿
wszystkim cz³onkom Klubu Ukleja za
sêdziowanie, przygotowanie otworów, a
tak¿e kucharzowanie! By³o mi niezmiernie mi³o zorganizowaæ z Wami V Z³ot¹
Dziurê.
Co dalej? Powinny byæ Ostatki...
Powinny. No w³anie, nie mo¿na mieæ
wszystkiego. Komunikat o Ostatkach ju¿
wkrótce.
Pozdrawiam serdecznie i zapraszam
na kolejne imprezy. Namów kole¿ankê i
kolegê i przyjed! Mam nadziejê , ¿e warto.
Z wêdkarskim pozdrowieniem
Arnold Hoci³³o
Prezes KW Ukleja
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Wa¿ne daty i wydarzenia...
do jednego wora
Dawno nie pisa³em na temat historii.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e grudzieñ,
styczeñ i luty to takie miesi¹ce, kiedy
nie wydarzy³o siê nic wa¿nego i wielkiego, co mog³oby byæ wa¿ne do zajêcia
siê tym i zwrócenia na siebie uwagi.
Co mo¿e byæ znacz¹cego w grudniowych wydarzeniach? Rocznica wydarzeñ
z Grudnia 1970... Kogo to obchodzi.
Wiêkszoæ ludzi dzi uwa¿a to samo co
w tym czasie mówili wojskowi, milicjanci i nomenklatura  ¿e by³ to zwyk³y bandytyzm ze strony chuliganów i marginesu spo³ecznego. Ofiary sta³y siê czarnymi owcami i ju¿ dzi podnosz¹ siê g³osy:
zostawiæ tych co strzelali... bo robili dobrze.

Warszawskiego w problemy w³adz PRL.
I to brzmi jedynie prawdziwie w wietle
opublikowanych jaki czas temu dokumentów powsta³ych podczas utajnionych
rozmów OBWE z ZSRR, w których ten
ostatni wyrazi³ zgodê na finlandyzacjê
Polski nawet za koszt jej wyst¹pienia z
RWPG i Uk³adu Warszawskiego. Zwi¹zek Radziecki od 1979 roku by³ silnie zaanga¿owany w wojnê w Afganistanie,
gdzie ma³e oddzia³y partyzantów wi¹za³y walk¹ du¿e iloci sowieckiego wojska, broni pancernej. Pan Genera³ Bohater Narodowy ju¿ w kolejnej ksi¹¿ce
zawar³ myl, ¿e jednak byæ mo¿e broni³
Polski przed Armi¹ Czerwon¹, która sta-

Grudzieñ 1970 - wyst¹pienia chuliganów i bandytów.
Genera³, który wyda³ rozkaz strzelania do
ludzi dzi urasta do rangi bohatera narodowego. S¹ tacy ludzie, którzy gotowi s¹ komu takiemu postawiæ pomnik.
Za co? Za to, ¿e w grudniu 1981 roku
nie pozwoli³ Rosjanom wejæ do naszego kraju! Dla mnie to jest bzdura i to tak
szyta grubymi niæmi, ¿e przera¿a mnie
naiwnoæ ludzi przyjmuj¹ca te k³amstwo
jako prawdê. Okrelamy siebie ludmi
bardzo m¹drymi. To dlaczego Ci M¹drzy
Ludzie nie siêgn¹ po pierwsz¹ ksi¹¿kê
genera³a, napisan¹ zaledwie w rok po 1989
roku, w której kilkakrotnie podkreli³, ¿e
ze strony wojsk radzieckich nie by³o w
1981 roku ¿adnego zagro¿enia, bo ju¿
wczesn¹ jesieni¹ w tajnej depeszy marsza³ek Kulikow kategorycznie odmówi³
wci¹gania wojsk radzieckich czy Uk³adu

³a na granicach, a
jej ¿o³nierze spali
w butach pytaj¹c:
co to za genera³
ten Wa³êsa, ze im
ka¿e w kamaszach
spaæ?. Trzecia
ksi¹¿ka i kolejne
Genera³a Bohatera ju¿ oficjalnie
opisuj¹ jak to genera³ w³asn¹ piersi¹ broni³ Polski
przed Czerwon¹
Zaraz¹, jak Pi³sudski w 1920 roku. I
ludzie uwierzyli!
Ba, ilu z Pañstwa
zna takich, co s³y-

szeli radzieckie czo³gi za granic¹ w Go³dapi czy za Suwa³kami? Ja znam takich,
co osobicie s³yszeli... W jednej ze swoich
ksi¹¿ek Genera³ umieci³ mapy z wyrysowanymi kierunkami nataræ poszczególnych wojsk na terytorium Polski... Jakie te mapy zrobi³y wra¿enie na wielu 
i znowu znalaz³a siê grupa kolejnych
wiadków, którym po nocach przeszkadza³ spaæ ruch radzieckich czo³gów. A
Rosjanie co ? Jakby nigdy nic opublikowali te same mapy jako wyniki tzw.
gier wojennych sztabowców, jakie odby³y siê pónym latem 1980 roku. Ciekawe, ¿e genera³ nie umieci³ tych map
znacznie wiêkszych i w wiêkszej iloci:
jak to wojska UW zajmuj¹ Finlandiê, Rumuniê, Jugos³awiê, Grecjê itd. Kiedy do
rêki w zesz³ym roku wpad³a mi ksi¹¿ka
Wiktora Suworowa Cofam wypowiedziane s³owa, to a¿ rzuci³a mi siê w oczy
analogia dzie³ Genera³a Bohatera ze
Wspomnieniami marsza³ka ¯ukowa. Co
nowsze wydanie Wspomnieñ ¯ukowa,
to nowe fakty i dzieje. Za czasów Chruszczowa ¯ukow by³ przyjacielem tego ostatniego, a wrogiem Stalina i jego g³upoty.
Za czasów Bre¿niewa ze wspomnieñ
¯ukowa wynika, ¿e przez ca³¹ wojnê szuka³
rad i pomocy pu³kownika Bre¿niewa, ale
ten nie mia³ akurat nigdy czasu bo w³anie walczy³ na Ma³ej Ziemi... Ju¿ po mierci samego ¯ukowa ukazywa³y siê kolejne wersje jego wspomnieñ, bo wci¹¿ znajdowano nowe notatki lub teksty odrzucane przez cenzurê. W wydaniu Wspomnieñ, wydanych za czasów Pierestrojki,
¯ukow by³ zajad³ym wrogiem Stalina, a
w czasach Rosji i Jelcyna, to marsza³ek
¯ukow by³ bogobojnym cz³owiekiem 
pod koszul¹ krzy¿yk i modl¹cym siê przed
ka¿d¹ walk¹... A¿ dziw bierze, ¿e nawet
dzi wielu ludzi ma ¯ukowa za wielkiego wodza i dowódcê, przypisuj¹c mu

¯ukow - bohater fantasta.
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zwyciêstwa pod Moskw¹, Leningradem,
Stalingradem i Kurskiem. Podczas gdy
tak na prawdê z tymi miejscami i bitwami nie ma nic wspólnego. Pod Moskw¹
Stalin go wyrzuci³ ze sztabu, wysy³aj¹c
do Leningradu, gdzie Niemcy zrezygnowali ze szturmu wycofuj¹c wszelkie mo¿liwe czo³gi pod Moskwê i zmieniaj¹c
atak w blokadê... Tu móg³ mniej narozrabiaæ i zaszkodziæ. Pod Stalingradem pojawi³
siê tylko raz, jesieni¹ 1942, wysy³aj¹c do
razwiedki bojem kilkanacie dywizji, które
okopani Niemcy wystrzelali jak kaczki.
Widz¹c,¿e nic tu po nim, wróci³ na swój
odcinek frontu zachodniego, przygotowuj¹c operacjê zajêcia Syczewki. Co to
by³a Syczewka? Taka wioska, do zajêcia której ¯ukow zmusza³ pu³ki, dywizje,
korpusy i armie. Robi³ to z takim uporem maniaka, ¿e Niemcy po prostu okopali siê w formie lejka wokó³ odcinka Syczewki, utworzyli po bokach silne pola
minowe i si³ami 2-3 dywizji szkolili siê
w niszczeniu ca³ych armii. Na rysunkach
satyrycznych z tamtego okresu napis Syczewka umieszczano na maszynkach do
miêsa. Geniusz taktyki by³ zwyk³ym
bufonem i zbrodniarzem nie ceni¹cym ¿ycia
¿o³nierzy. Podczas gdy w styczniu i lutym 1943 roku pod Stalingradem feldmarsza³ek Paulus poddawa³ swoj¹ armiê
300 tys. g³odnych i wynêdznia³ych Rumunów i Niemców, w tym samym czasie
pod Syczewk¹ ¯ukow wykrwawi³ i zniszczy³ w bezsensownych atakach na wprost
prawie milion ¿o³nierzy, kilka tysiêcy
czo³gów, samolotów, trac¹c masê sprzêtu wojennego (np. armaty, amunicja, czo³gi,
samochody, rodki medyczne i ¿ywnoæ),
które zdobyte przez Niemców by³y wykorzystywane w dalszych miesi¹cach
wojny przeciw by³ym w³acicielom. Gen.
Guderian nazywa³ nawet ¯ukowa najlepszym zaopatrzeniowcem armii niemieckiej. O ile w 1941, 1942, 1943 roku sprzêt
wojenny pozwala³ Niemcom na uzupe³nianie 10-20% strat, to marsz. ¯ukow ten
stan potrafi³ uzupe³niæ do pe³nych 100%
wyposa¿enia. S³ynne radzieckie czo³gi T34 i IS-1/2 w pewnych okresach walk na
froncie wschodnim stanowi³y nawet 60%
wyposa¿enia pancernych wojsk niemieckich i ich sojuszników. To tylko mowa
o dwóch typach pojazdów, a do tego
dochodz¹ jeszcze samochody pancerne,
ci¹gniki artyleryjskie, samochody ciê¿arowe i osobowe. I kto siê dziwi, ¿e dojcie wojsk niemieckich do Moskwy trwa³o
kilka miesiêcy, a dojcie Rosjan do Berlina 4 lata? To w sporej czêci wina przemys³u radzieckiego, praktycznie uzupe³niaj¹cego straty w sprzêcie obu stron i
pomys³ów na walkê marsz. ¯ukowa 
akwizytora armii niemieckiej.
Ale mielimy pisaæ o grudniu i na-

Grudzieñ 1981 - obrona przed Armi¹ Czerwon¹.
szym Generale Herosie. Jeszcze parê
lat i kolejne ksi¹¿ki o stanie wojennym
wg naszego bohatera a dowiemy siê, ¿e
ca³kowit¹ winê za Stan Wojenny i 13
grudnia 1981 ponosz¹ robotnicy i Solidarnoæ, która brutalnie chcia³a napaæ
na Zwi¹zek Radziecki i nasz genera³ jak
Czapajew z grantem w jednej rêce i maksimem na plecach broni³ pokoju na wiecie.
I na pewno, jak w przypadku tych, co
pod koniec 1981 roku s³yszeli w strefie
przygranicznej radzieckie czo³gi, znaleliby siê kolejni co s³yszeli jak Solidarnoæ i robotnicy szykowali siê na inwazjê Kraju Rad. Dla tych co s³yszeli
czo³gi na granicach w listopadzie i grudniu
radzi³bym pójæ zbadaæ s³uch. Wg ju¿
dzi oficjalnych danych od jesieni 1981
roku w pobli¿u granic z polsk¹ znajdowa³y siê trzy dywizje pancerne. Najbli¿sza stacjonowa³a w Wilnie. I to nawet
nie by³y pe³ne dywizje. Dwie na terenie
dzisiejszej Ukrainy by³y w trakcie przemieszczenia w pobli¿e granicy ZSRS Afganistan i ju¿ od grudnia 1981 pierwsze pododdzia³y tych dywizji bra³y udzia³
w dzia³aniach wojennych w Afganista-

nie. Jednostka w Wilnie ju¿ od kilku miesiêcy by³a tylko miejscem szkolenia pancerniaków, którzy od po³owy 1981 roku
brali udzia³ w walkach z Afgañczykami.
Jeli kto wierzy w legendy, to powinien skontaktowaæ siê z ludmi mieszkaj¹cymi w pobli¿u jednostek wojskowych, a zapewniam, ¿e s³yszalnoæ czo³gu
z odleg³oci nawet kilku kilometrów jest
nik³a.
Ale kto by siê przejmowa³ grudniem
i wydarzeniami grudniowymi.
W styczniu s¹ jakie rocznice? A kogo
to dzi obchodzi. Kto dzi pamiêta o
Postaniu Styczniowym...
A luty? Co to, luty... Ma tylko 28
dni, a w roku przestêpnym 29...
Czy to, co napisa³em, jest wa¿ne? Dla
wielu nie, bo i tak wiedz¹ swoje, choæby
siê im pokaza³o czarno na bia³ym.
Marek Pacyñski
* Podpisy pod zdjêciami s¹ opisem
ogólnej wiedzy reprezentowanej przez
wielu ludzi, a nie prawdy i rzeczywistoci. ¯ukow by³ dowódc¹  fantast¹,
który przez lata tworzy³ swoj¹ legendê, a¿ ludzie w to uwierzyli.
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Wyprawa za ko³o
podbiegunowe 2007

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

(8)

Finlandia/Estonia/£otwa/Litwa. Suchy chleb dla konia
Pokoje w hostelu nawet niez³e, ale toaleta w korytarzu.
Wejcie do kuchni po godz. 23. nie jest ju¿ mo¿liwe i nawet
nie mo¿na wtedy ugotowaæ wody na herbatê. Dobrze, ¿e
mielimy grza³kê  stary dobry wynalazek. Po skromnym
d¿emowym niadaniu poszlimy jeszcze do miasta. Chodzilimy po nabrze¿u.

Architektura Helsinek

W Helsinkach zbieraj¹ suchy chleb dla konia
Jest tutaj mnóstwo Rosjan sprzedaj¹cych na straganach.
Mo¿na kupiæ wie¿¹ rybê prosto z ³odzi. W jednym ze sklepów widzielimy koszyk i probê, ¿eby wrzucaæ do niego
suchy chleb dla konia. Szkoda, ¿e nie mielimy chleba.
O godz. 12.30 z terminalu C mielimy prom do Tallina.
Przyjechalimy oczywicie przed czasem. Licznik w naszym
samochodzie wskazywa³ 4359 przejechanych kilometrów.
Musielimy trochê odstaæ w samochodowej kolejce. Najpierw
wymieniono nam nasz¹ rezerwacjê, któr¹ wydrukowa³em z
Internetu, na bilet, sprawdzono dowody osobiste i po chwili
wjechalimy na prom.
Pogoda by³a znona, chocia¿ wia³ silny wiatr. Na promie
ciekawe towarzystwo. Praktycznie ka¿dy nosi³ ze sob¹ reklamówki i kartony alkoholu, kupione na promie. Sporo ludzi

Fiñski sprzedawca ryb

Na Ba³tyku
by³o pijanych; spali na pod³odze, albo kiwali siê w fotelach. I
siê ró¿nie zachowywali, niektórzy agresywnie. Grupa Rosjan
pi³a szampana na górnym pok³adzie. Tam te¿ spotkalimy Polaka,
który jecha³, tak jak my, za ko³o podbiegunowe. Daleko nie

Helsinki
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Posi³ek w Estonii
zajecha³. On i jego koledzy, z którymi wybra³ siê w podró¿,
wystraszyli siê zimna, olbrzymich pustych przestrzeni i niegu. A te¿ planowali zdobyæ Przyl¹dek Pó³nocny. Im siê nie
uda³o, nie chcia³o, nam tak!
O godz. 15.30 bylimy ju¿ w Estonii, w Tallinie. Pogranicznik spojrza³ tylko na nas i czym prêdzej pojechalimy do znanego nam miejsca, ¿eby zatankowaæ gaz  40 litrów za 321
koron. Nie zatrzymywalimy siê ju¿ w Tallinie, poniewa¿ postanowilimy, ¿e od razu jedziemy do domu, oczywicie robi¹c po drodze postoje. Za ostatnie korony kupilimy w Estonii dwa wie¿e chleby, a na Liwie wypilimy kawê i wydalimy lity, których jeszcze kilka nam zosta³o. Oczywicie wielkim ³ukiem (obwodnic¹) objechalimy Rygê, by siê nie denerwowaæ brakiem jakichkolwiek oznakowañ drogowych. 4768

GACEK

Ukaza³ siê nowy 2(50) numer Gacka, miesiêcznika Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kowalach Oleckich.
W numerze czytamy m.in. o gminnym przegl¹dzie jase³kowym i o zakoñczonym niedawno karnawale. Jest równie¿ informacja o karetce pogotowia stacjonuj¹cej w Kowalach.
Urz¹d Gminy zainwestowa³ i w³o¿y³ do miesiêcznika dodatek
specjalny z poradami dla tych, którzy zamierzaj¹ podj¹æ w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹.

EXPRESS SZKOLNY

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

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

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

REGULARNA

s³oneczne,

LINIA

AUTOBUSOWA

Olecko-Gusiew  odjazd o 13.30
Gusiew-Olecko  przyjazd ok. 20.00
(V3005)

przydomowe oczyszczalnie cieków

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

Tel. 0-504-065-770

(087) 520 40 29

(V6403)

Kolektory

km i tankowanie (25 litrów za 8 ³atów). Czarek pomóg³ pchaæ
£otyszowi samochód.
O godz. 22 zatankowalimy 18 litrów gazu, na 4946 kilometrze, a 25 minut póniej przekroczylimy granicê ³otewsko-litewsk¹. Nastêpna granica litewsko-polska by³a o godz. 2.25
w nocy. Tu¿ za ni¹ cofnêlimy wskazówki zegarków o 1 godzinê.
Za Budziskiem widzielimy samochód przewrócony do góry
ko³ami. Uderzy³ w niego tir. Zreszt¹ tiry je¿d¿¹ tu jak szalone,
z du¿¹ prêdkoci¹ i rodkiem drogi, na z³amanie karku!
O godz. 2.20 przyjechalimy do Olecka, zostawiaj¹c w
nim Wojtka i Czarka. 25 minut póniej bylimy z ks. Darkiem
w Judzikach, koñcz¹c nasz¹ arktyczn¹ eskapadê. Przejechalimy 5468 km! Za nami kolejne dowiadczenie. Zdobylimy
wiedzê na temat Arktyki i  jakby nie by³o  nabylimy
umiejêtnoci radzenia sobie za ko³em podbiegunowym. To
by³a wspania³a przygoda.
C.d.n.

(K307)

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

£otwa. To krzes³o jest naprawdê du¿e
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Warto zobaczyæ

Andrzej Malinowski

GRODZISKO JAÆWINGÓW W DYBOWIE,
ZWANE GÓR¥ ZAMKOW¥
Sobota, 9 lutego 2008 r. Ekipa w sk³adzie: Wojtek Jegliñski, Czarek Lasota
i ja, wyruszy³a wczesnym rankiem w miejsce niezwyk³e, owiane tajemnic¹, legend¹, a dzisiaj nawet i mg³¹. Okolice wsi
Jurki, Gryzy i Dybowo  to magiczny
trójk¹t. Dojechalimy tam przez Olszewo i Cichy (schludne, zadbane wsie). Na
przesmyku miêdzy jeziorami D³ugie i Stopka wznosi siê wczesnoredniowieczne grodzisko jaæwingów Sudawów Wallburg
z kamiennym murem na przedpolu, zwane Gór¹ Zamkow¹. Nie ma tu ¿adnych
oznakowañ, wiêc bez mapy trudno by³oby trafiæ.
Po zjechaniu w boczn¹, piaszczyst¹
drogê, znalelimy siê nagle w miejscu
fantastycznym, w krainie wzgórz, ³¹k i
jezior. Tak niedaleko od Olecka (30 km),
a tak piêknie! Samochód zostawilimy
przy drodze, a sami powêdrowalimy w
nieznane. Czarek wypatrzy³ przebiegaj¹ce stado jeleni, które chwilê póniej Wojtek
chcia³ obserwowaæ przez lornetkê, ale
zwierzêta by³y szybkie i w okamgnieniu
zniknê³y, pomog³a im te¿ mg³a.
Doszlimy nad Jezioro Stopka i st¹d
wspiêlimy siê na górê, poroniêt¹ lasem. W XIX wieku prowadzono tutaj badania archeologiczne, póniej miejsce
trochê zapomniano, a dzi tu straszy.
Pewnego razu mê¿czyzna id¹cy noc¹
ze wsi Jurki do Gryz przechodzi³ ko³o
grodziska i wtedy nieoczekiwanie pojawi³a siê panna, która zaczê³a go prosiæ,

wi¹, ¿e jest ich nawet kilka. A szkoda,
bo mo¿e uda³oby siê nam w ciszy i stanowczo j¹ przenieæ  o tej porze roku
nie ma jeszcze ¿ab, wê¿y czy potworów(?)
i w nagrodê ujrzelibymy zamek, który
jakoby tu istnia³. Ponadto dostalibymy
du¿o pieniêdzy, z³ota i bylibymy bogaci! Tylko, ¿e trzeba by³oby j¹ polubiæ, co móg³bym uczyniæ tylko ja (Woj-

aby przeniós³ j¹ z góry do granicy Gryz.
Nie powinien jednak w czasie drogi za
nic w wiecie ogl¹daæ siê za siebie, ani
baæ siê, ani wypowiedzieæ ¿adnego s³owa. Mê¿czyzna pos³ucha³ i wzi¹³ j¹ na plecy. Nagle pojawi³y siê
za nim ró¿nego rodzaju
potwory, wê¿e i ¿aby,
które chcia³y go przestraszyæ, a jedna ropucha usi³owa³a mu
wejæ do ust. Cz³owiek
ów nie móg³ powstrzymaæ siê od okrzyku,
który wywo³a³ jednoczesny krzyk dziewczyny: Zgubiona na
wieki! i spowodowa³
jej b³yskawiczne znikniêcie. Mê¿czyzna nie
powinien by³ bowiem,
wed³ug umowy, krzyczeæ i dotrzymanie
przyrzeczenia mia³o
sprawiæ, ¿e zatopiony
i zaczarowany zamek
mia³ siê ponownie zjawiæ, a on sam mia³
polubiæ tajemnicz¹
pannê i zostaæ bogatym cz³owiekiem.
Dzisiaj nie spotkalimy, niestety, ta021- Grodzisko poroniête tajemniczym lasem
jemniczej panny; mótek i Czarek s¹ ¿onaci)! I pieni¹dze by³yby moje!
Jan Lutych z Ma³ych Zawad w 1866r.
napisa³ wiersz o tych pannach, oczekuj¹cych wybawienia od ch³opca, który
jednak nie potrafi³ dotrzymaæ obietnicy.
Zamczysko
Niedaleko od Dybowa
Przykra góra jest zamkowa,
Zamczyskiem j¹ nazywaj¹
I bajeczkê powiadaj¹.
Na zamczysku panny by³y,
Có¿ one tam porobi³y?
Mówi¹: nie s¹ wniebowziête,
Owszem, na ziemi przeklête.
Niedaleko od zamczyska
Jakie cudne widowiska
Niegdy siê pokazywa³y,
Niejednego przestrasza³y.
Przy zamczysku, tamój w lesie,
Kiedy ch³opak jeden w lecie
Konie pas³, z zamczyska wysz³y
Panny i do niego przysz³y.
Tajemnicze Jezioro Stopka.
One jego zagada³y
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I od niego po¿¹da³y,
By od nich wierzchem odjecha³.
Bez ¿elaza wóz byæ musi,
Bia³y konik go poruszy.
Ch³opak na czarnym odjecha³,
Na bia³ym do nich przyjecha³.
Jak ju¿ pojazd zobaczy³y,
Do ch³opaka przemówi³y:
Ty, ch³opczysko, nas wybawisz,
W zamczysku nas nie zostawisz.
Przeklêta góra zamkowa,
Ty nas zawied do Dybowa!
W Dybowie z nami nie zginiesz,
Gdy pierwszy komin ominiesz.

Konie w nocy pas¹cemu.
Niech ch³opacy siê uznaj¹,
A w straszyd³a nie wierzaj¹!
Kto jest wiat³em obdarzony,
Ten nie wierzy w zabobony.
----------------------------------------------------

* Jaæwingowie  lud zachodnioba³tyjski,
wymar³y w XIII wieku, blisko spokrewniony z Prusami i Litwinami.
* Grodzisko  pozosta³oæ po grodzie lub
osadzie obronnej w postaci kolistego (w
podstawie), lub wielobocznego wzniesie-

Pozytywnie o Olecku

 panele pod³ogowe I gatunek
 15,50 z³ za 1 m 2

ul. Sienkiewicza 7, tel. 0-516-610-646

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

oferuje brykiet opa³owy

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

(V7003)

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.

K2205

Us³ugi lusarsko-spawalnicze
bramy, p³oty, drzwi, przês³a,

Trwa konkurs pt.

PROMOCJA

nia, zazwyczaj z zachowanymi ladami wa³ów drewniano-ziemnych. Na terenie dzisiejszej Polski grody budowane by³y w
dwóch okresach: w pónej epoce br¹zu i
wczesnej epoki ¿elaza oraz w okresie
wczesnego redniowiecza. Na terenie Polski
zachowa³o siê oko³o 1500 grodzisk. Grodziska wyró¿niaj¹ siê w terenie w formie
widocznego do dzi obrysu wa³ów lub fosy,
albo nasypu w postaci sto¿ka. W wiêkszoci s¹ wy³¹czone spod u¿ytku rolnego
lub ich powierzchnia jest zalesiona.

(K1805)

Dostaniesz od nas pieniêdzy,
Nie bêdziesz ju¿ siedzia³ w nêdzy,
Gdy siê nie obejrzysz w drodze,
A nas nie zostawisz w trwodze.
Jeli siê ogl¹daæ bêdziesz,
Od nas z³ota nie nabêdziesz!
Panny na wóz powsiada³y,
Wcale siê nie ogl¹da³y.
Odjecha³y od zamczyska.
Jakie¿ tam by³y straszyska!
Tam ciêkano i brz¹kano,
I za nimi siê puszczano.
Ch³opak pocz¹³ siê ogl¹daæ
I wszystkiemu siê przygl¹daæ.
Przy czym strach dosta³ niema³y.
Nazad panny iæ musia³y.
Mówi¹ o nich, ¿e widmuj¹
I nieraz siê pokazuj¹
Ch³opakowi niejednemu,

Tu wszystko jest tajemnicze.

 du¿y wybór owietlenia
Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Przytorowa 19, tel. (087) 566 72 98

(V4903)
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Zepsuty amerykañski satelita
mo¿e spaæ na Polskê
gaj¹cej przez rodek Polski i ³¹cz¹cej Terespol, Warszawê i Leszno.
Premier jest o wszystkim informowany, nie musi wczeniej wracaæ z urlopu.
Na podstawie zdjêæ wideo, jakie temu
satelicie zrobi³ brytyjski
amator John Locker, okrelono, ¿e wymiary aparatu
wynosz¹ oko³o 3,9 x 5 m, a
waga ponad 5 ton. Wed³ug
hobbystów obserwuj¹cych
poruszaj¹ce siê w kosmosie satelity, US-193 znajduje
siê obecnie po orbicie na
wysokoci ok. 173 km i obni¿a siê w ci¹gu doby o 0,5
km.
Prezydent USA, George
W. Bush w czwartek nakaza³ zestrzelenie amerykañ-

Rysunek przedstawia jak zmienia
siê orbita satelity
Planuje siê wykorzystanie rakiety taktycznej, która ma trafiæ w sputnik
zanim ten wejdzie w atmosferê ziemsk¹.
Przewiduje siê, ¿e zacznie to robiæ w pierwszym tygodniu marca.
2-tonowy satelita trafi³ na orbitê w
grudniu 2006. Wkrótce dosz³o do awarii
jego komputera i stracono nad nim kontrolê. Wed³ug Associated Press na satelicie s¹ tajne urz¹dzenia.
Hydrazyna to silnie truj¹ce i ³atwopalne paliwo kosmiczne, zwi¹zek azotu i
wodoru. W silniku satelity jest go oko³o 500 kg.
- Zapowied zestrzelenia satelity rakietami odpalonymi z okrêtu bêdzie testem na skutecznoæ amerykañskiej broni
 powiedzia³ Wojciech £uczak, wydawca miesiêcznika Raport-wto.
- Najgroniejsze s¹: plutonowe ród³o zasilania aparatury satelity i s³u¿¹ca
za paliwo hydrazyna  silna trucizna, która
(notabene) znajduje siê tak¿e w naszych
samolotach F-16 jako substancja do awaryjnego rozruchu silników  doda³.
ród³o: RMF FM, ksta,
pap, tvn24 www.rp.pl

ò

Zepsuty amerykañski satelita US 193
móg³by spaæ na terytorium Polski. Tak¹
informacjê przekazali MON Amerykanie.
Rz¹d uruchamia system reagowania kryzysowego. Bogdan Klich uspokaja: ryzyko jest znikome.
Klich powiedzia³, ¿e Amerykanie nie
mog¹ teraz okreliæ trajektorii lotu. - Da
siê to przewidzieæ dopiero 24 godziny
przed planowanym zestrzeleniem  powiedzia³.
Informacjê przekazali kilkudziesiêciu
innym krajom, które mog¹ byæ zagro¿one. Stany Zjednoczone zap³ac¹ za wszystkie ewentualne szkody spowodowane
przez satelitê. US 193 wa¿y 2270 kg.
Upadek sztucznego satelity niós³by ryzyko zwi¹zane ze znajduj¹cymi siê na jego
pok³adzie paliwem j¹drowym i hydrazyn¹. Zagro¿enie dotyczy terenów poni¿ej 52 równole¿nika, czyli linii przebie-

skiego satelity szpiegowskiego za pomoc¹ pocisku odpalonego z okrêtu wojennego.
- Prezydent nakaza³ Ministerstwu
Obrony przyst¹pienie do przechwycenia
 poinformowa³ jeden z doradców ds.
bezpieczeñstwa narodowego, James Jeffries. Decyzjê podjêto, by zredukowaæ
zagro¿enie dla ludzi.

Po³o¿enie satelity:
http://www.n2yo.com/?s=29651
Przewiduje siê, ¿e do zestrzelenia
satelity dojdzie po 20 lutego  wtedy
(jak widaæ z tabeli  dane dotycz¹ Olecka) bêdzie wiele razy przelatywaæ nad
Oleckiem. Mo¿liwe, ¿e bêdziemy wiadkami niezwyk³ego wydarzenia nad naszymi
g³owami.
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Kalendarz imion

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

19 lutego
Bettiny, El¿biety, Gabrieli, Miros³awy
Arnolda, Gabriela, Henryka, Józefa, Konrada, Leoncjusza, Manfreda, Mansweta, Marcelego, Miros³awa, Piotra
20 lutego
Anety, Ermelindy, Leontyny, Ludmi³y,
Ludomi³y, Zenobii
Eustachego, Jana, Juliusza, Lecha, Leona, Lubomira, Ludmi³a, Ludomi³a, Ludomira, Siestrzewita, Zenobiusza
21 lutego
Eleonory, Eugenii, Fortunaty, Ireny, Lenki
Bart³omieja, Cezarego, Daniele, Feliksa,
Fortunata, Kiejstuta, Piotra, Roberta,
Teodora, Wyszeniegi
22 lutego
Flory, Honoraty, Izabeli, Ma³gorzaty,
Marty, Wrócis³awy

Arystiana, Irydiona, Nikifora, Piotra,
Wrocis³awa, Wrócis³awa
23 lutego
Florentyny, Izabeli, Marty, Romany, Romy
B¹dzimierza, B¹dzimira, Damiana, Florentyna, £azarza, Piotra, Polikarpa, Romana, Seweryna, Wincentego
24 lutego
Jaminy, £ucji, Modesty, Naty
Bogurada, Bogus³awa, Bogusza, Boguty, Lucjana, Lucjusza, Macieja, Marka,
Modesta, Piotra, Sergiusza
25 lutego
Aliny, Almy, Anastazji, Gezy, Ma³gorzaty,
Sabriny, Walpurgii
Bolebora, Cezarego, Donata, Jaros³awa,
Konstancjusza, Macieja, Modesta, S³awoboja, Wiktora, Zygfryda

Tak, cz³owiek jest miertelny, ale
to jeszcze pó³ biedy. Najgorsze,
¿e to, i¿ jest miertelny, okazuje
siê niespodziewanie, w tym w³anie sêk!

Papryka

Winogrona jako kosmetyk

PRZEPISY BABUNI

Jogurt

... nadaje oryginalny smak gotowanemu szpinakowi.

Nasz przepis

Mazurska zupa rybna

1 kg jakiejkolwiek ryby (morska lub
s³odkowodna), 20 dkg m¹ki, 2 ³y¿ki oliwy
do zasma¿ki, ziemniaki, sól, pieprz, chleb.
Rybê patroszymy, myjemy i kroimy na drobne kawa³ki. Wrzucamy do
garnka i rozgotowujemy na masê. Z
tak przygotowanej wybieramy oci.
Ziemniaki zagotujemy, a wodê po
gotowaniu odlewamy i pozostawiamy.
Przygotowujemy z m¹ki jasn¹ zasma¿kê, wk³adamy do niej rozgotowan¹ rybê i zalewamy s³on¹ wod¹ pozosta³¹ po gotowaniu ziemniaków. Do
zupy wk³adamy dwa surowe ziemniaki pokrojone w kostkê i gotujemy do
chwili gdy stan¹ siê miêkkie. Wtedy
ziemniaki przecieramy wraz z ryb¹ i tak
przygotowan¹ zupê podajemy w wazie.
Ziemniaki, które gotowalimy, podajemy oddzielnie i niezale¿nie na talerzu chleb. Tak przyrz¹dzon¹ zupê rybn¹
mo¿na bowiem jeæ równie¿ z chlebem.

Z 10 jagódek winogron mo¿na przyrz¹dziæ od¿ywcz¹ maseczkê. Mia¿d¿ymy
je w miseczce i dodajemy do nich ubite
na sztywno bia³ko. Nak³adamy maseczkê na wie¿o umyta twarz. Zmywamy po
15 minutach. Najlepsze afekty daje przy
t³ustej cerze.

Rosó³

Przekrojon¹ cebulê przyrumieniamy
na z³oty kolor i wrzucamy do roso³u.
Nabierze on wtedy doskona³ego smaku
i piêknego koloru. Ten sam efekt uzyskamy jeli do roso³u wrzuci siê kawa³ek suchego ¿ó³tego sera.

Jeli masz k³opoty
z zaniêciem, to

jedna bezsenna noc nie jest powodem
do zmartwienia. Ka¿demu mo¿e siê zdarzyæ. Nie bierz zaraz tabletki!

#

Papryka jest jednym z najzdrowszych
warzyw. Regularne jej spo¿ywanie zapobiega chorobom serca, bowiem obecna
w niej du¿a iloæ witaminy P chroni przed
zwapnieniem naczyñ krwiononych.
Równie cennym sk³adnikiem tego warzywa
s¹ witaminy C, B1, B2, E, K oraz sk³adniki mineralne, wród których s¹ znaczne
iloci potasu, fosforu, sodu, siarki, wapnia,
magnezu i ¿elaza.

p

kupiê

p

Michai³ Bu³hakow

Przys³owia
i powiedzenia
 Jak na wiecie luty, ka¿dy bród zakuty.
 Lepiej na Konrada (19 lutego) g³odnych wilków gromada ni¿ ch³op w
koszuli.
 Po Macieju (24luty) lody wró¿¹ d³ugie ch³ody.

Kiedy zniszczy³a rêce codziennymi
pracami, najlepiej siêgnij do dawnych,
domowych sposobów pielêgnowania
d³oni. Oto przys³owiowy przepis babuni na olejek mleczno-rycynowy: 1/4 szklanki oleju podgrzej w k¹pieli wodnej do
temperatury ok. 38°C, dodaj ³y¿eczkê
pe³not³ustego mleka i kilka kropli cytryny, wymieszaj. Trzymaj paznokcie w tej
od¿ywce, póki nie wystygnie. Powtarzaj
zabieg 2-3 razy w tygodniu.

Zas³yszane

- Moja nastoletnia córka jest w trudnym wieku. Wie, jak rozmawiaæ przez
telefon, ale nie wie, kiedy skoñczyæ.
**
- Panie doktorze, czy wyleczy mnie
pan z bezsennoci?
- Tak, ale najpierw trzeba ustaliæ i
zlikwidowaæ przyczynê.
- Lepiej nie. ¯ona jest bardzo przywi¹zana do naszego dziecka.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
p

sprzedam

p

wynajmê

inne

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

p

x1

p

x2

p

x3

p

x4

p

Podpis: .................................................................................................................
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* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
A803
* 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
V76310
* Mazury  hotel, tel. 0-87-520-40-50
V76030
(V78608)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

Tel. (087) 520-31-32, sms 0-505-314-536
 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
V2306
* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko,
tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
A9013
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L703
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
V2316

US£UGI

RA
TY
!

(V7103)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V7803

ADLER

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

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

(V3805)

ul. Kolejowa 31

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

Plac Wolnoci 15A, tel. (087) 520-10-89
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.

V10401

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V8204
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V78308
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V10301
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L25409
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V77309
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V70613
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V10701
* kompleksowe us³ugi lubne, Foto Centrum, tel. 0-87-52014-00
K25708
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V4205
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L25309

* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V75810
* mikropo¿yczki 0%, (087) 520-18-17
V4315
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V1606
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V3915
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V2006

tel. (087) 520-01-89

(V77009)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

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

Kwalifikowany certyfikat elektroniczny (wymagany przez ZUS
od 21 lipca 2008)  oprogramowanie, sprzêt, integracja
z P³atnikiem. MTL Creation, 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

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

Agencja Kredytowa KORZYCIK

Przemys³aw Atkielski

(V1207)

PUB PIWNICA

D@RKOMP

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K507
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L1403
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V78508
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L504
* biuro rachunkowe, bieg³y rewident Danuta Jaworowska, Olecko,
ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713, 0-87-520-44-98
V75710

PRODUCENT ODZIE¯Y ROBOCZEJ; ARTYKU£Y BHP
Wykonujemy hafty, loga
Go³dapska 22, tel. (087) 520-26-31

(K407)

CoolTura

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

(K207)

V76010

(V79907)

* 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-87-520-22-07V1706
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V9002
(V4005)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V2406

BIURO RACHUNKOWE

(V8003)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V3205)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

US£UGI

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4005)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V78209
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V75910
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562

V2106
K3203
K906
K1006
K1506
L1302

(V3705)

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

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

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

(V78408)

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

(K24209)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L26208
* kupiê gara¿ po³o¿ony w okolicach ul. Zielonej. Tel. 0-501263-133
L803
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V3925
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 L26308
* poszukujê osoby do prowadzenia biura sprzeda¿y stolarki
okiennej w Olecku, tel. (087) 615-22-23
V10201
* sprzedawcê zatrudniê, tel. 0-87-520-02-12
V77319
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32 L26108
* zatrudniê kucharkê z dowiadczeniem, tel. 0-87-523-03-03 L406
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
V9601
* zaopiekujê siê z sercem osob¹ starsz¹ lub dzieckiem. Posiadam dowiadczenie w pracy z osobami starszymi oraz
dzieæmi, tel. 0-506-675-603
L903
* zatrudniê g³ówn¹ ksiêgow¹ z dowiadczeniem, tel. 0-507077-359
A504
SPRZEDAM
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33

A105

* mieszkania trzypokojowe 63m 2, mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e,
lokale handlowo-us³ugowe. Oddanie  sierpieñ 2008.
Tel. 0-604-456-732
(V59720)

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

SPRZEDAM (c.d.)
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L107
* ci¹gnik, prasê Z224, 279, maszyny rolnicze, tel. 0-607-809288
K4001
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
A103
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
A604
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
A305
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K1106
* Fiat 126p elx, 1998, opony zimowe, 70.000 km, tel. 0-609535-117
L22513
* Fiat CC, 1997, 3500 z³otych, tel. 0-87-523-42-22
K3901
* Isuzu Troper 4x4, 1990, 2,5B, tel. 0-698-668-926
K3702
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
A205

* mieszkanie 51 m. kw. w Olecku, tel. (087) 520-33-67;
0-506-462-544
K4101
* mieszkanie 64 m. kw., tel. 0-691-407-184
V8602
* mieszkanie 72,4 m. kw., Sk³adowa, 2550 za m. kw., tel.
0-87-520-00-11
K3302
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 A804
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
A1003
* perfumy FM, tel. o-664-976-022
V2606
* siedlisko 2,8 hektara, blisko Olecka, tel. 0-783-494-315 K2404
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 A405
* VW Golf, 1,8B, 1986, stan bdb. Tel. (087) 523-88-92 K4301
WYNAJEM
* atrakcyjny lokal dla fryzjerki, kosmetyczki, tel. 0-87-520-3692
A704
* do wynajêcia od 1 marca pomieszczenia biurowo-us³ugowe,
parter, I piêtro, ul. Kamienna nad Lewiatanem, tel. 0-602354-963
V507
* kawalerka do wynajêcia, tel. 0-87-563-80-33
K3801
* lokal biurowy i handlowy do wynajêcia w centrum, tel.
0-601-152-460
V10801
* lokal do wynajêcia, tel. 0-885-441-703
K4201
* mieszkania do wynajêcia od 38 do 72 m. kw., tel. 0-604-145272
L1202
* mieszkanie czteropokojowe do wynajêcia, centrum, tel.,
0-602-192-452
K3202
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L24910
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L1003
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L1103
* szukam gara¿u do wynajêcia w okolicach ul. Zielonej, tel.
0-501-263-133
L1502

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09
Fundacja
Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

(V3005)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V8902)

SERWIS OGUMIENIA
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Fundusze dla opor nych (11)
zysków i strat, studium wykonalnoci,
biznesplan itp. Potrzebne bêd¹ te¿ owiadczenia o kwalifikowalnoci lub niekwalifikowalnoci VAT, pomocy de minimis uzyskanej w przeci¹gu ostatnich 3 lat itd. Czeka
nas wiêc sporo wysi³ku, sporo biegania
od okienka do okienka by ju¿ nastêpnego dnia rano zabraæ siê do przygotowywania kolejnych owiadczeñ. Ale ile mo¿na
tak pêdziæ? Czas na wejcie w spokojny,
miarowy rytm d³ugodystansowca. Czas
zaczerpn¹æ oddech i sprawdziæ przygotowany wniosek co do jego zgodnoci z
nasz¹ wizj¹ przedsiêwziêcia. Bo przecie¿
to najwa¿niejsze, to ma byæ nasz projekt,
odpowied na nasze potrzeby, realizacja
naszych zamierzeñ i planów. Informacje
zawarte w projekcie trzeba uwa¿nie skonfrontowaæ z biznesplanem analizuj¹c, czy
to, co opisalimy, ma realne szanse realizacji. Sytuacja, gdy le przygotowany projekt
nie otrzyma dofinansowania, nie jest wcale
najgorsza. Najwiêksza katastrofa to opisaæ wszystko tak, by mia³o pozory realnoci, otrzymaæ dofinansowanie i ponieæ
szybk¹ rynkow¹ klêskê. W takiej sytuacji
nikt nie zwróci nam ani z³otówki.
Kolejny wira¿. Powiedzia³bym, ¿e zwodniczo prosty i przyjemny. Wszystko ju¿
mamy. Trzeba tylko przygotowaæ wniosek do wysy³ki. I tu zmierzyæ musimy siê
z tzw. papierologi¹. Wyraz ten brzmi podobnie jak patologia i brzmienie nie jest
jedynym punktem stycznym pomiêdzy nimi.
Wniosek bêdziemy musieli przygotowaæ w formie elektronicznej, tzn. zgraæ z
komputera na nonik oraz dwukrotnie wydrukowaæ. Pamiêtajmy, ¿e co najmniej jeden egzemplarz musi byæ na ka¿dej stronie parafowany oraz
w odpowiednich
miejscach podpisa(L306)
ny. Z drugim mo¿emy post¹piæ tak
Twój l % naprawdê dobrze zaprocentuje, poniewa¿:
samo lub rzuciæ go
- ZHP jest najwiêkszym stowarzyszeniem wychowawczym w
na ksero i potwierPolsce
Od startu
Pisa³em ju¿ o tej dacie tydzieñ temu,
ale pozwolê sobie powtórzyæ, wszak nie
wszystkie zainteresowane osoby musz¹
zagl¹daæ do ka¿dego mojego tekstu. 31
marca rusz¹ konkursy w ramach osi Przedsiêbiorczoæ Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Droga do
dawno obiecanych euro stanie otworem.
Pisa³em ju¿ o tej drodze wielokrotnie,
rozwa¿aj¹c, czy warto na ni¹ wejæ i co
mo¿e nas na niej spotkaæ, jednak¿e s¹dzê, ¿e warto poruszyæ ten temat po raz
kolejny.
A wiêc w drogê! Miejscem startu bêdzie
otwarcie konkursu. Pierwsza prosta to
ci¹gniêcie ze strony RPO (adres przypomnê na dole) wszelkich instrukcji i wytycznych odnonie wype³niania wniosku.
Gdy to wszystko ju¿ przetrawimy, czas
zabraæ siê za wniosek, który wype³niaæ
bêdziemy w wersji elektronicznej poprzez
przegl¹darkê internetow¹. Oczywicie
musimy wiedzieæ, co do tego wniosku
wpisaæ. Musimy mieæ pomys³ na konkretne przedsiêwziêcie. Sama chêæ wziêcia kasy nie wystarczy. W miêdzyczasie
wejdziemy na pierwszy wira¿.
Zgodnie z wytycznymi bêdziemy
musieli zebraæ doæ pokan¹ liczbê za³¹czników, które s¹ wymagane przy sk³adaniu wniosku. Bêd¹ to miêdzy innymi
dokumenty okrelaj¹ce wp³yw naszego
projektu na rodowisko, wyci¹g z dokumentacji technicznej (specyfikacja sprzêtu)
specyfikacja us³ugi, aktualny wpis do
Ewidencji Dzia³alnoci Gospodarczej,
dokumenty pozwalaj¹ce oceniæ kondycjê finansow¹, np. bilans lub rachunek

LEPIEJ HARCERZOWI
NI¯ FISKUSOWI

- 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

dziæ zgodnoæ z orygina³em, pamiêtaj¹c
o podaniu zakresu stron, które potwierdzamy. Wszystkich podpisów dokonujemy kolorem niebieskim. Analogicznie postêpujemy z za³¹cznikami. Wygl¹da byæ
mo¿e banalnie, ale w stertach dokumentów naprawdê ³atwo siê pogubiæ. Pamiêtajmy te¿ o sumie kontrolnej, czyli ci¹gu
cyfr i liter umieszczonych na ka¿dej górnej stronie wniosku. Ci¹g ten musi byæ
identyczny na ka¿dej ze stron oraz w wersji
elektronicznej. Chyba dam sobie ju¿ spokój
z przypominaniem szczegó³ów. Jest przecie¿ narzêdzie, które, w³aciwie wykorzystane, pozwoli nam pamiêtaæ o wszystkim. To narzêdzie to Lista sprawdzaj¹ca.
Dokument ten (którego wzór zosta³ ju¿
opublikowany  patrz strona www poni¿ej), bêdzie niezwykle przydatny na etapie przygotowywania wniosku (przypomni nam, co mamy napisaæ), jak i jego
sprawdzania (poka¿e nam, czy wszystkie
niezbêdne elementy zosta³y przez nas
uwzglêdnione). Gdy ju¿ zweryfikujemy nasz
wniosek, porz¹dkujemy wszystko (pomocne
mog¹ byæ np. segregatory), dwa egzemplarze oraz nonik elektroniczny wk³adamy do koperty lub paczki, zamykamy i
wysy³amy lub zawozimy do Olsztyna. Warto
oczywicie zostawiæ sobie w³asn¹ kopiê
wszystkich wys³anych dokumentów, by
byæ przygotowanym na pytania lub proby
o korektê, z jakimi mo¿e wyst¹piæ instytucja wdra¿aj¹ca. Czy to ju¿ meta? Nic
bardziej mylnego! Przed nami wci¹¿ wiêcej ni¿ po³owa dystansu i to bardziej
mordercza po³owa. Ale o tym, co dalej,
napiszê za tydzieñ.
Strona Regionalnego Programu Operacyjnego: www.rpo.warmia.mazury.pl
(PKK RSWI dzia³a dziêki uprzejmoci
Starostwa Powiatowego w Olecku,
ul. Kolejowa 32 pokój 12).
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Pó³nocna Liga Regionalna Tenisa Sto³owego
Odby³a siê I kolejka rundy rewan¿owej PÓ£NOCNEJ LIGI REGIONALNEJ TENISA STO£OWEGO im. Franciszka Pietro³aja.
Osi¹gniêto nastêpuj¹ce rezultaty:
5.02.UKS VICTORIA WIÊCKI II - UKS VICTORIA WIÊCKI I
1:8
5.02. ABC RATUSZ GI¯YCKO - UKS RATUSZ GI¯YCKO
8:1
8.02. GEODEZJA OLECKO - LEGA OLECKO
0:8
9.02. U¯KS SPINAKER WÊGORZEWO - LKS POGOÑ BANIE MAZ.
7:7
Tabela bez zaleg³ego meczu Geodezja  Banie Mazurskie przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. ABC RATUSZ GI¯YCKO ........................................... 15:1 ........... 63:24
2. U¯KS SPINAKER WÊGORZEWO ............................. 13:3 ........... 59:28
3. UKS VICTORIA WIÊCKI I ........................................ 12:4 ........... 58:29
4. LEGA OLECKO ........................................................... 10:6 ........... 52:35
5. LKS POGOÑ BANIE MAZURSKIE ............................. 6:8 ........... 37:38
6. GEODEZJA OLECKO ................................................. 4:10 ........... 25:47
7. UKS RATUSZ GI¯YCKO ........................................... 2:14 ........... 19:56
8. UKS VICTORIA WIÊCKI II ....................................... 0:16 ............ 8:64
Organizator

Lekka atletyka
KOMUNIKAT KOÑCOWY
z VII Halowych Mistrzostw Powiatu Oleckiego w Lekkiej Atletyce
Szkó³ Podstawowych
W dniu 15.02.2008. w hali Zespo³u
Szkó³ Technicznych w Olecku rozegrane zosta³y VII Halowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w lekkiej atletyce szkó³
podstawowych.
Zawody zorganizowali: MOSiR Olecko,
SKS Korab przy ZST Olecko, Oleckie
Towarzystwo Sportu Szkolnego, Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe.
Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Romuald
Wojnowski.
Wyniki trzech pierwszych w poszczególnych dyscyplinach.
Ch³opcy:
25 m:
1. Draba Sebastian (SP 1 Olecko) - 4,10
2. Kopiczko Jakub (SP 3 Olecko) - 4,14
3. Zieliñski £ukasz (SP 3 Olecko) - 4,20
300m:
1. Olszewski Damian (SP 3 Olecko) - 43,87
2. Bielecki Dawid (SP 3 Olecko) - 45,00
3. Harasim £ukasz (SP 3 Olecko) - 45,64
600m:
1. Koz³owski Jakub (SP 3 Olecko) - 1:39,56
2. Dobruch Karol (SP G¹ski) - 1:39,87
3.Rogacki Patryk (SP Sokó³ki) - 1:45,35
pi³ka lekarska:
1. Rekuæ Jakub (ZS Olecko) - 6,60
2. Koz³owski Krzysztof (SP 1 Olecko) 6,40
3. Ignaciuk Arek (ZS Olecko) - 6,30

skok w dal z miejsca:
1. O³dyñski Artur (SP Sokó³ki) - 2,10
2. Paw³owski Mateusz (SP G¹ski) - 1,88
3. Bagieñski Mateusz (SP 3 Olecko) 1,86
sztafeta:
1. SP 3 Olecko
- 1:54,22
2. SP 1 Olecko
- 2:01,33
3. ZS Olecko
- 2:04,65
DZIEWCZÊTA
25m:
1. Klinicka Karolina (SP Wieliczki) - 4,32
2. Kowalewska Dominika (SP 3 Olecko)
- 4,38
3. Mielech Gabrysia (SP 3 Olecko) - 4,40
300m:
1. Jachimowicz Magda (ZS Olecko) - 47,82
2. Dobruch Dominka (SP G¹ski) - 47,83
3. Szarnecka Adrianna (SP 3 Olecko) 47,96
500m:
1. Olszewska Aleksandra (SP 3 Olecko)
- 1:21,14
2. Wojsiat Agata (SP 3 Olecko) - 1:31,19
3. Rogacka Urszula (SP Sokó³ki) - 1:32,09
pi³ka lekarska:
1. Borys Monika (SP Kowale Oleckie) 8,00
2. Golub Anna (SP Wieliczki) - 6,80
3 Krzesicka Emilia (SP G¹ski) - 6,60
skok w dal z miejsca:
1. Szwejser Kamila (SP Wieliczki) - 1,98
2. Wróblewska Martyna (SP 3 Olecko)
- 1,96
3. Skoczek Angelika (SP 1 Olecko) - 1,94
sztafeta:
1. SP 3 Olecko
- 2:00,0

Tenis sto³owy
ZAPROSZENIE DLA WSZYSTKICH
CHÊTNYCH LUBI¥CYCH GRAÆ
W TENISA STO£OWEGO
ZAWODY ELIMINACYJNE GMINY
OLECKO DO WOJEWÓDZKIEGO
TURNIEJU LZS o PUCHAR GAZETY OLSZTYÑSKIEJ
23 lutego 2008 (sobota) godz. 1000
HALA ZESPO£U SZKÓ£ w OLECKU
(SIEJNIK)
Kategorie wiekowe:
 grupa I - rocznik 1995 i m³odsi
 grupa II - rocznik 1994 i m³odsi
 grupa III- rocznik 1992-1990
 grupa IV- rocznik 1989-1968
 grupa V - rocznik 1967 i starsi
Dla najlepszych przewidziane s¹ pami¹tkowe dyplomy. Zapisy zawodników
na miejscu w godz. 9.00- 9.45.
Organizatorzy: MOSiR Olecko, UKS 4:1
Olecko (Siejnik), MLKS Czarni Olecko
ZAPRASZAMY
2. SP Wieliczki
- 2:04,25
3. SP Kowale Oleckie
- 2:08,21
Dru¿ynowo wygra³a Szko³a Podstawowa nr 3 Olecko (146 pkt) i zdoby³a
Puchar Burmistrza Olecka  Wac³awa Olszewskiego.
Kolejnoæ dru¿ynowo:
1. SP 3 Olecko ....................... 146 pkt
2. SP G¹ski ..................................... 51
3. SP Kowale Oleckie .................... 45
4. SP 1 Olecko ............................... 44
5. SP Wieliczki ............................... 38
6. SP Sokó³ki .................................. 36
7. Zespó³ Szkó³ Olecko .................. 34
8. SP Cimochy ............................ 19,5
9. SP Mazury .............................. 15,5

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 291

Witam Pañstwa po siedmiodniowym
pocie. Siedem dni oczekiwania: co ten
znowu wymyli? Nie zazdroszczê. Jest
to rzeczywicie nerwówka. Czasem sam
siebie zaskakujê. Dziwne? Nie... bo taka
jest rzeczywistoæ: nieoczekiwana, zaskakuj¹ca i nieobliczalna. Spokojnie.
Jestem bardzo spokojny, a wszystko
zale¿y od tego co dzieje siê na wiecie.
A có¿ takiego siê sta³o ostatnio?
Oj sporo :) Nawet bardzo du¿o.
Przede wszystkim sta³ym punktem
programu jest szukanie przez obecn¹
ekipê haków na poprzedni¹ ekipê. Taka
nowa wiecka tradycja. Niektórym to
wychodzi, a innym nie. Czasem przybiera to formê polowañ na czarownice, a czasem jest tak
mieszne,
¿e dziwimy
siê dlaczego w ogóle
kto
to
robi. Akurat lubiê
jedn¹ stronê. Dlaczego? Bo jak
mawia³ kiedy stary
baca, który
zapisywa³
siê
do
PZPR: do
jakiej bandy trzeba
nale¿eæ. To
ja nale¿ê i
lubiê to.
Czasem w pogoni za hakami dochodzi do lekkich wypaczeñ. Ale jestemy przyzwyczajeni do okresów b³êdów i wypaczeñ. Piszê My maj¹c
na myli trochê starsze pokolenie m³odzie¿y, które niejednokrotnie mia³o
okazjê do b³êdów i wypaczeñ PRL.
PRL-u, który tak wdar³ siê w nasz¹
wiadomoæ, ¿e nawet nasze dzieci
musz¹ wiele razy wys³uchiwaæ naszych
tyrad: Wy teraz macie o wiele wiêcej
ni¿ my. Nieraz da³em córce wyk³ad
jak to w sklepach nic nie by³o i nie
mog³em mówiæ co i raz: ja to chcê!
Kup mi! Itd. Dzi hakowoæ jest dominuj¹c¹ praktyk¹ wszystkich rz¹dz¹cych.
Taki pierwszy lepszy przyk³ad z
ostatniego tygodnia. Kilka dni po wy-

borach minister finansów wyda³ decyzjê o umorzeniu zad³u¿enia Porozumienia Centrum. Tu radzê przyjrzeæ siê
dacie: kilka dni po wyborach. Czyli jak
mnie kalendarz nie myli i nic siê nie
zmieni³o, to by³o to w padzierniku 2007
roku. Skandal! Umorzenie d³ugu! Blisko 700 tysiêcy z³otych! Skandal po
raz drugi. 700 tys! Wyobra¿acie sobie Pañstwo tê sumê? Nawet widzia³em tak¹ kupkê... dzia³a na wyobraniê. Tylko jest malutki problem. Porozumienie Centrum jako partia przesta³a istnieæ w rejestrach w sierpniu
2007 roku. Czyli wszyscy wierzyciele
mieli odpowiedni¹ liczbê czasu przewidywanego na ewentualne zaskar¿enia
i roszczenia. Jako o tym Wielcy Tego
wiata milcz¹. Widocznie nie by³o w
2007 roku miesi¹ca wrzenia... Tak te¿

mog³o byæ. Oczywicie mog³o byæ tak,
¿e ówczesny minister finansów móg³
zostawiæ to dla nastêpcy. Có¿ zrobiæ
z d³ugami, które nale¿¹ do nieistniej¹cej w zgodzie z prawem partii? Teoretycznie tak¹ bzdurê po prostu koñczy siê jednym podpisem i piecz¹tk¹...
Po miesi¹cach okaza³o siê, ¿e nie! Dlaczego? Moim skromnym zdaniem chodzi
tu o wywo³anie wra¿enie nie tyle przewagi, co równowagi z przeciwnikiem.
Sprawa umorzenia 700 tysiêcy z³otych
dosta³a dla równowagi sprawê wycofania przez ministra gospodarki TUPA
 Wielkiego Ochotniczego Stra¿aka kary
na³o¿onej na JAK¥ FIRMÊ za nieprzestrzeganie umów o rezerwach paliwowych. Taka kara  0,5 miliarda z³otych, to takie nic... Wirtualne pieni¹dze. To, ¿e nawet w kierownictwie

Jakiej Firmy znajduje siê ca³kiem pokana grupa z partii WIELKIEGO
OCHOTNICZEGO nie mia³o znaczenia.
Jakie znacznie dla bud¿etu pañstwa
ma 0,5 miliarda z³otych? Pewnie, ¿e
mniejsze ni¿ 700 tysiêcy. Pañstwo sami
wiecie co zrobilibycie za te 700 tysiêcy. No... szóstka w totolotka to nie
jest, ale zawsze. A jak podejæ do sumy
0,5 miliarda? Nie mo¿na! Po prostu wyobrania nie ogarnia co ka¿dy z nas
by zrobi³ z tak¹ sum¹. A to, czego wyobrania nie jest w stanie przyj¹æ,
pozostaje spraw¹ trudn¹ do zrozumienia. Na tym polega wietne, wrêcz doskona³e przeciwstawienie tych dwóch
kwot, z których 700 tysiêcy wydaje
siê byæ kwot¹ wiêksz¹ i bardziej bulwersuj¹c¹ opiniê publiczn¹.
O innych sprawach na razie nie bêdziemy pisaæ.
Znalaz³em nawet, co by³o
sukcesem po
ostatniej wizycie Premiera w
Moskwie. Premier napi³ siê
herbaty z Putinem. Handel
miêsem okaza³
siê fikcj¹, bo
polscy producenci ju¿ dawno znaleli
sposób
na
ominiêcie embarga i eksportuj¹
do
Rosji
nie
mniejsze iloci
swoich produktów... A co za ró¿nica, ¿e pod szyldem niemieckich, szwedzkich czy innych poredników? Produkcja i handel dzia³aj¹ ok. Praca siê krêci. Ale
jak kto lubi dmuchaæ balony i nie
szkoda mu p³uc... droga wolna.
Mnie w niedzielê zbulwersowa³ pewien fakt. Taki, ¿e bêdê musia³ kupiæ
nowy atlas wiata, bo ten co mam za
jak¹ chwilê mo¿e okazaæ siê nieaktualny. Wydawcy atlasów i map nie maj¹
litoci. Nie dodrukuj¹ do starej wersji
erraty tylko od razu nowe wydanie,
poprawione. Niby nic, a wydatek, bo
aktualny atlas wiata powinien znajdowaæ siê w ka¿dej biblioteczce ludzi
uwa¿aj¹cych siê za m¹drych. Tylko te
koszty bycia tak¹ osob¹. Ech... Do us³yszenia i poczytania za tydzieñ.
PAC

