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Czasami mówi¹c Tak innym,
mo¿na powiedzieæ Nie sobie.
Paulo Coelho
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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

26 luty 2008 r.

Gratulacje i najlepsze ¿yczenia olecczance, pani
Mariannie Reczkowskiej,
która ukoñczy³a 100 lat, ¿yczy redakcjia TO.
Pani Marianna Reczkowska urodzi³a siê 23 lutego 1908r.

I Forum So³tysów Subregionu EGO
W sobotê, 23 lutego w sali konferencyjnej Ratusza rozpoczê³o swoje obrady I Forum So³tysów.
Szczegó³y na s. 4.

WARTO PRZECZYTAÆ
* Marsza³ek Sejmu przyj¹³ zaproszenie do uczestnictwa w
obchodach 450-lecia Olecka. List w tej sprawie na s. 4.
* Inwestycje  problemy  robocze
spotkanie  s. 5.
Z cyklu:
* XVI Sesja Rady Miejskiej  s. 3.
* VI Powiatowy Konkurs Recytatorski  s. 8.
* Treuburger Heimatbrief  t³umaczenie nr 20 pisma na s. 9.
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Cena 1,40 z³

Sk³adowisko odpadów

20 lutego w Olecku Wójtowie z terenu naszego powiatu
wziêli udzia³ w spotkaniu z Edwardem Palczewskim  prezesem spó³ki, która powsta³a po to, by zbudowaæ w Siedliskach
(okolice E³ku) najwiêksze w pó³nocno-wschodniej Polsce sk³adowisko odpadów. Obs³u¿y ono oko³o dziesiêciu powiatów z
województw warmiñsko-mazurskiego i podlaskiego.
W spotkaniu wziêli udzia³ równie¿ pracownicy gmin zajmuj¹cy siê gospodark¹ odpadami. Spotkanie mia³o charakter
roboczy. Dyskutowano m.in. o fakcie niezakwalifikowania siê
programu budowy do inwestycji rz¹dowych. Wspólny projekt zostanie jednak przygotowany do nastêpnego konkursu.
Tak ustalono na spotkaniu.
W/w projekt, o którym pisalimy, to inwestycja rzêdu kilkudziesiêciu milionów z³otych i ¿adna z gmin samodzielnie
takiego obci¹¿enia nie jest w stanie wytrzymaæ. Potrzebny
wiêc jest wspólny front w celu pozyskania rodków z Unii.

najwiêksze osi¹gniêcia IV RP

Z pomoc¹
dla ofiar

Jak co roku w oleckim S¹dzie Rejonowym od 22 do 29 lutego trwa Tydzieñ
Pomocy Ofiarom Przestêpstw. W tym
okresie mo¿na spotkaæ siê z sêdziami
Wydzia³u Karnego, Grodzkiego oraz
Rodzinnego i Nieletnich SR w budynku
s¹du przy ul. Sembrzyckiego 18 oraz z
kuratorami w gmachu s¹du na Osiedlu
Siejnik I 18.
(jod)

ATRAKCYJNA OFERTA TOWAROWA:
 metaloplastyka
 serwisy obiadowe, szk³o
 wazony, kufry, lustra
DU¯Y WYBÓR, NISKIE CENY

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V11303)

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

(V4805)

CENTRUM HANDLOWE

Dialog spo³eczny. Rys. Krzysztof Kamiñski.

NOWOÆ W OFERCIE:
LISTWY PRZYPOD£OGOWE NG i EC
 du¿y wybór kolorów po³¹czony z nisk¹ cen¹!
NOWA KOLEKCJA WYPOSA¯ENIA £AZIENKI
 w kolorze starego z³ota
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46
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Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Wypadek

19 lutego o godz. 17.15 na trasie K65
w okolicach Kowal Oleckich dosz³o do
tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Samochód Ford Merkury wpad³ w polizg i uderzy³ bokiem w jad¹cy z
naprzeciwka autobus. Kieruj¹ca pojazdem 34-letnia kobieta zginê³a na miejscu, a jej 38-letniego mê¿a helikopterem z ogólnymi obra¿eniami, w tym miednicy, odwieziono do szpitala w Suwa³kach. Kierowca autobusu by³ trzewy.

Potr¹cenie

24 lutego o godz. 17.30 w okolicach
Golubek Audi, kierowane przez 24-letniego Paw³a O., potr¹ci³o id¹cego jezdni¹ pieszego. 27-letni pieszy dozna³ urazu kost-ki. Ponadto mia³ 2,2 promila alkoholu we krwi. Zarówno kierowca, jak
i pieszy prawid³owo poruszali siê po jezdni.
W Polsce obowi¹zuje przepis, który
nakazuje pieszym poruszaæ siê drog¹ tylko
po poboczu. W tym wypadku do potr¹cenia dosz³o na jezdni drogi. Przyczyny
wypadku i winowajcê okrel¹ biegli.

Posiedzenie EGO

21 lutego odby³o siê w Olecku posiedzenie stowarzyszenia EGO. Przewodnicz¹cym jest w chwili obecnej Prezydent E³ku. Ustalono na spotkaniu, ¿e EGO
przyst¹pi do Euroregionu Niemen.

Akcja poboru krwi

Pobór krwi od honorowych dawców
odbywa³ siê bêdzie w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32 od
godz. 8:15 w dniu 6 marca 2008 r.

OG£OSZENIE

Wandal czy
dowcipni

Znowu nieznany sprawca poprzecina³
opony w samochodach zaparkowanych na
parkingu przy szpitalu. Tym razem do incydentu dosz³o miêdzy 11.30 a 12.00. Wandal
zniszczy³ opony w piêciu pojazdach. 4
podobne wypadki, które wydarzy³y siê do
tej pory na tym parkingu, mia³y miejsce w
nocy. Ewentualnych wiadków zdarzenia
policja prosi o kontakt.

Potr¹cenie

20 lutego o godz. 15.30 na przejciu
dla pieszych kierowca Mercedesa Vito
potr¹ci³ 8-letniego ch³opca. Na szczêcie
nic siê powa¿nego nie sta³o. Z lekkimi
otarciami malec trafi³ do domu. Policjanci ukarali kierowcê 350 z³otowym mandatem.

Mied na z³om...

W nocy z 20 na 21 lutego z transformatora 24 kW, znajduj¹cego siê na zajedzie w G¹skach, nieznani sprawcy skradli uzwojenie. Straty wyceniono na 6 tys.z³.
Tej samej nocy z transformatora 40 kW,
stoj¹cego przy strzelnicy myliwskiej w
Doliwach, równie¿ skradziono uzwojenie.
Straty wyceniono na 11 tys. z³.

Dy¿ury aptek

 26.02.-2.03.2008r.  pl. Wolnoci 7B
 3-9.03.2008r.  ul. Kolejowa 15

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

(V8803)
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Wojska Polskiego 18

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

50% zni¿ka na
NAJTANIEJ W MIECIE

wydajemy karty rabatowe!

(V3906)

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

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

 wyprzeda¿ kolekcji
owietlenia
 wyprzeda¿ kolekcji
karniszy o 16 mm

ZAPRASZAMY!

Komenda Powiatowa Policji w Olecku informuje, i¿ w dniach od 22 do 29
lutego 2008 roku trwaæ bêdzie ogólnokrajowa akcja Tydzieñ Pomocy Ofiarom
Przestêpstw.
Celem tej inicjatywy jest zwrócenie
szczególnej uwagi na potrzeby i prawa
osób pokrzywdzonych przestêpstwem.
Poinformowanie o przys³uguj¹cych uprawnieniach procesowych ujêtych w przepisach karnych oraz nawietlenie standardowej procedury policyjnej okrelaj¹cej dzia³ania funkcjonariuszy policji w
zwi¹zku z pope³nionym przestêpstwem.
W ramach prowadzonej akcji w dniu
27 lutego 2008 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku ul. Zamkowa 1 w godzinach 12.00 - 18.00 w pokoju nr 15, uruchomiony bêdzie punkt
informacyjny dla ofiar przestêpstw, w
którym osoby zainteresowane bêd¹ mog³y otrzymaæ pomoc prawno-psychologiczn¹ zarówno w kontakcie bezporednim jak i telefonicznie pod nr (087)
5207230.
W podanym terminie do dyspozycji
bêd¹ funkcjonariusze Policji z pionu dochodzeniewo-ledczego i prewencji, którzy
udzielaæ bêd¹ niezbêdnych informacji
prawnych oraz psycholog.

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:

 Artur Centkowski
 Iwona Dobrak
 Jerzy Makal
 Miko³aj Ponkowski
 Beata Ró¿ycka
 Marzena G. W³odarska

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)
Zapraszam do udzia³u w XVI Sesji Rady Miejskiej w Olecku,
która odbêdzie siê w dniu 29 lutego 2008 roku (pi¹tek) o godzinie
13.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Olecku.
Porz¹dek sesji;

1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej o dzia³aniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Kontrola Wydzia³u Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska w zakresie gospodarki odpadami.
6. Skutki likwidacji Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej.
7. Sprawozdania z prac komisji za 2007 rok.
8. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
9. Wnioski radnych i Komisji Rady.
10. Uwagi i wnioski So³tysów oraz Przewodnicz¹cych Rad Osiedli
dotycz¹ce projektów uchwa³.
11. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) wyra¿enia woli utworzenia i przyst¹pienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej,
b) okrelenia wysokoci dotacji celowej Samorz¹dowi Województwa Warmiñsko-Mazurskiego,
c) przyst¹pienia do realizacji Projektu systemowego na rzecz rozwoju i upowszechniania form aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki 2007-2013,
d) zmiany uchwa³y nr XLVI/357/06 Rady Miejskiej w Olecku z
dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyst¹pienia do Projektu
Partnerstwo na rzecz Rozwoju Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej,
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na realizacjê zadania z zakresu pomocy spo³ecznej,
f) pozbawienia kategorii drogi gminnej,
g) ustanowienia ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olecku,
h) ustalenia górnych stawek op³at za us³ugi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od w³acicieli nieruchomoci oraz opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych,
i) zmiany uchwa³y nr XLVI/366/06 Rady Miejskiej w Olecku z
dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia op³at za wiadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminê Olecko,
j) ustalenia zasad korzystania ze sto³ówek zorganizowanych w szko³ach,
dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Olecko,
k) wyst¹pienia z wnioskiem o zmianê urzêdowej nazwy miejscowoci,
l) uchylenia uchwa³y nr XIV/128/07 Rady Miejskiej w Olecku z
dnia 30 listopada
2007 r. w sprawie zasad przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci nieruchomoci,
m) wyra¿enia zgody na stosowanie stopy procentowej w op³atach
za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci
nieruchomoci,
n) zmiany bud¿etu gminy na 2008 rok.
12. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy .
13. Zamkniêcie obrad sesji.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

(V76910)

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
* Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac
Wolnoci 24
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)
14.00  Sesja Rady Powiatu, Starostwo, ul. Kolejowa
17.00  Lejdis, film  kino ROK Mazury Garbate
29 lutego (pi¹tek)
9.30  VI Regionalny Konkurs Recytatorski pt. Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, aula Gimnazjum
nr 2 w Olecku
13.00  XVI Sesja Rady Miejskiej w Olecku, sala konferencyjnej Urzêdu Miejskiego
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
1 marca (sobota)
* wycieczka na Jarmark Kaziuki do Wilna (szczegó³y TO 5/
525, s. 5)
2 marca (niedziela)
10.00 Olecka Liga Siatkówki  hala ZST (ul. Zamkowa)
17.00  Lejdis, film  kino ROK Mazury Garbate
3 marca (poniedzia³ek)
* mija termin sk³adania wniosków do Programu Równaæ Szanse
(szczegó³y TO 5/525, s. 6)
17.00  Lejdis, film  kino ROK Mazury Garbate
4 marca (wtorek)
17.00  Lejdis, film  kino ROK Mazury Garbate
5 marca (roda)
- obrady komisji konkursowej w Konkursie na stanowisko
Kierownika Obiektów Sportowych og³oszonym przez MOSiR (szczegó³y w TO 6.526, s. 9)

LEPIEJ HARCERZOWI
NI¯ FISKUSOWI

(L307)

Twój l % naprawdê dobrze zaprocentuje, poniewa¿:

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

SKLEP RYBNY. Kociuszki 6A
 zaprasza od 1 marca

(V11001)

XVI Sesja Rady Miejskiej
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I Forum So³tysów Subregionu EGO

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.
(V10603)

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V4705)

W sobotê, 23 lutego w sali konferencyjnej Ratusza rozpoczê³o swoje obrady I Forum So³tysów. Przyby³ych na spotkanie przywita³ serdecznie Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski.
Wicestarosta Olecki Maria W. Dzienisiewicz pogratulowa³a
w swoim krótkim wyst¹pieniu organizatorowi spotkania, Januszowi Hendzlowi, pomys³u i determinacji w doprowadzeniu go do pomylnego koñca. Mylê, ¿e obecnoæ Pañstwa
jest ogromnym sukcesem. Na spotkanie przyby³o grubo ponad
stu so³tysów z kilkunastu okolicznych gmin. Powiat to swoisty zwi¹zek gmin, to wspólnota mieszkañców z ca³ego jego
obszaru. To jest nasza wizja  podsumowa³a ideê Forum
wicestarosta i doda³a:  ¯eby nam siê chcia³o chcieæ nie tylko wtedy, gdy o tym mówimy.
Na spotkanie przybyli zaproszeni gocie: wiceminister
rolnictwa, Podsekretarz Stanu Mariusz Zalewski, Wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku Wojewódzkiego Edward Adamczyk,
Wicestarosta Olecka Maria W. Dzienisiewicz, Prezydent E³ku
Tomasz Andrukiewicz, Starosta E³cku Krzysztof Pi³at, Wójt
Gminy wiêtajno Janina Trus. Ponadto przybyli na spotkanie wójtowie gmin Starych Juch i Kalinowa.
Minister Marian Zalewski zabra³ glos na pocz¹tku spotkania (obszerne fragmenty wyst¹pienia ministra zamiecimy
w nastêpnym numerze TO).
Obrady prowadzi³ organizator Forum Janusz Hendzel. Na
co dzieñ mieszka we wsi Gi¿e, le¿¹cej na terenie gminy wiêtajno. Poczêstunek dla goci przygotowa³o gi¿owskie KGB
czyli Ko³o Gi¿owskich Bab. Na sto³ach znalaz³y siê przepyszne ciasta, kawa i herbata. Podczas przerwy podano przyrz¹dzony po mistrzowsku bigos.
W programie spotkania oprócz wyst¹pienia i d³ugiej dyskusji z ministrem Zalewskim, znalaz³y siê prezentacje poszczególnych wsi. Z powiatu oleckiego wyst¹pili z prezentacjami
so³tysi Lenart i Gi¿. Wsyst¹pili te¿ przedstawiciele EGO Kraina Bociana oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Robocza czêæ spotkania up³ynê³a pod znakiem prowadzenia konsultacji w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz
prezentacji inicjatyw wiejskich i informacji o sposobie ich
finasowania. Omówiono wszystkie formy dzia³ania, takie jak:
wsie tematyczne, wietlice wiejskie, aktywizacji spo³ecznej,
integracji spo³ecznoci wiejskiej. Wa¿nym problemem dla mieszkañców, omówionym podczas forum, by³a pozycja jak¹ zajmuj¹ tam lokalni liderzy. Nie zawsze mog¹ oni liczyæ na poparcie w³adz gmin. Równie¿ pieni¹dze przeznaczane przez gminy
na dzia³ania lokalne na wsi s¹, wed³ug wystêpuj¹cych, zbyt
ma³e.
I Forum podjê³o równie¿ decyzjê o przyst¹pieniu do Krajowego Zwi¹zku So³tysów Rzeczypospolitej Polski.
Na koniec obrad przedstawiciele rodowisk wiejskich sporz¹dzili listê potrzeb.

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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Musimy rozmawiaæ z gmin¹
o udziale w OLMEDICE
Na posiedzeniu Komisji Ochrony
Zdrowia Rady Powiatu 22 lutego radny
Leszek Ga³czyk zapyta³ siê starosty Sta
nis³awa Ramotowskiego o sytuacjê w
spó³ce OLMEDIKA.
- Spotkania nic nie dadz¹, musimy
przejæ do czynów  zaakcentowa³ radny PO. - Musimy sobie powiedzieæ wyranie, ¿e sytuacjê w oleckim szpitalu uda³o

nam siê uratowaæ przez przekszta³cenie
w spó³kê dziêki wielkiej pomocy samorz¹du oleckiego.
Wg niego, nale¿y rozmawiaæ z Burmistrzem Olecka i radnymi miejskimi na
temat wejcia do spó³ki gminy Olecko i
szukania nowych mo¿liwoci zarabiania,
np. poprzez organizacjê gabinetów specjalistycznych.
(jod)

Konkurs na najlepiej wykonany
model samolotu

Piotr Pio³unowicz ,uczeñ Zespo³u
Szkó³ Spo³ecznych, zosta³ laureatem nagrody za najlepiej wykonany model samolotu P-51 Mustang.
Konkurs zosta³ og³oszony we wrzeniu ubieg³ego roku przez oleckie Wydawnictwo Wir.
Nastêpna edycja konkursu we wrzeniu b.r.

Powiat mo¿e zaskar¿yæ
uchwa³ê wojewody
nt. zamiaru likwidacji
internatu ZST?

Wg pani wicestarosty uchwa³a powinna byæ wa¿na. Radny PiS Kazimierz
Iwanowski zapyta³ siê wicestarosty oleckiego Marii Dzienisiewicz na zebraniu
komisji bud¿etu, gospodarki i finansów
Rady Powiatu Oleckiego 21 lutego o dalsze
losy internatu ZST.
- Konsultowa³am tê sprawê (uniewa¿nienie uchwa³y RP przez wojewodê) z
dwoma prawnikami. Wed³ug nich, nasza uchwa³a z 27 grudnia 2007 roku jest
wa¿na, poniewa¿ by³a to tylko uchwa³a
intencyjna.
- To dlaczego Starostwo jej nie zaskar¿y do s¹du?  dopytywa³ siê radny
PiS.
Na to pytanie radny Iwanowski ju¿
nie otrzyma³ odpowiedzi...
(jod)

Inwestycje
 problemy
 robocze spotkanie

21 lutego na zaproszenie Burmistrza
Wac³awa Olszewskiego przebywa³ w
Olecku Dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska Mariusz
Rychcik wraz z pracownikami. Spotkanie by³o powiêcone gospodarce odpadami. Badane by³o m. in. oleckie wysypisko oraz oczyszczalnia cieków. Ten
ostatni zak³ad przechodzi w³anie modernizacjê i M. Rychcik zainteresowany
by³ g³ównie gospodark¹ osadow¹ firmy.
Przedmiotem ustaleñ by³a te¿ gospodarka
wodno-ciekowa firmy PWiK.
Spotkanie by³o ukierunkowane g³ównie na sposoby pozyskania rodków finansowych z Unii. S¹ bowiem pewne
problemy prawne. Czêæ nitek wodoci¹gów
i kanalizacji przebiega na terenach wiejskich, czêæ za w miecie. I tak inwestycje na terenie wsi bêdzie prowadzi³a
Gmina, za w miecie PWiK. Z tego powodu do pozyskania rodków trzeba
napisaæ aplikacje do dwóch programów:
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia  Mazury dla inwestycji w Olecku.
Wizyta ekspertów by³a bardzo owocna. Pracownicy Urzêdu oraz oleckich
spó³ek zdobyli wiedzê w zakresie pisania wniosków na pozyskanie funduszy
na modernizacjê i budowê nowych obiektów. Wyjaniono te¿ wiele niejasnoci
zwi¹zanych z pozyskiwaniem rodków.

KOSYM OKIEM OBIEKTYWU

Od kilku tygodni pod ogrodzeniem kocio³a (w centrum), wciniêty pomiêdzy
drzewo a mur, le¿y kawa³ blachy. Jako, ¿e trwa teraz post, miem twierdziæ, ¿e
blachê t¹ móg³ podrzuciæ jaki skruszony grzesznik.
Fot. Jan Mazurski
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wiêtokrzyski Park Narodowy w Gimnazjum nr 2

Dnia 12 lutego 2008 r. Gimnazjum nr
2 w Olecku goci³o przedstawicieli wiêtokrzyskiego Parku Narodowego. Pracownicy parku przeprowadzili 2 lekcje, w czasie
których zapoznalimy siê z ekosystemem
Gór wiêtokrzyskich, jednych z najstarszych gór Europy.
Historia ochrony tego zak¹tka Polski o wyj¹tkowych walorach przyrodniczych ma d³ugoletni¹ tradycjê. Ju¿ w 1908
roku podejmowane s¹ pierwsze próby
objêcia ochron¹ £ysogór.
W 1920 roku powstaje na obszarze
Gór wiêtokrzyskich pierwszy rezerwat.
W nastêpnych latach ochron¹ rezerwatow¹ obejmowane s¹ kolejne fragmenty. Do 1939 roku obszar chroniony wynosi 1347 ha i stanowi trzon przysz³ego
parku narodowego. wiêtokrzyski Park
Narodowy zostaje oficjalnie utworzony
w 1950 roku i w jego sk³ad wchodz¹:
Pasmo £ysogórskie, Che³mowa Góra i
Dolina Wilkowska. W 1996 roku obszar
PN zostaje powiêkszony o wschodni¹
czêæ Pasma Klonowskiego i kompleks
Zapusty.
W trakcie spotkania dowiedzielimy
siê, ¿e pojêcie Go³oborza wiêtokrzyskiego
oznacza charakterystyczne rumowisko
skalne nadaj¹ce krajobrazowi unikatowy
charakter. Wiemy te¿, ¿e wiêkszoæ parku zajmuj¹ lasy jod³owe i bukowe, a w
ni¿szych partiach pasm górskich wystê-

puj¹ bory sosnowe, bory mieszane sosnowo-dêbowe z domieszk¹ jod³y, modrzewia, wierku i buku. Na obszarze PN
znajduj¹ siê obszary podlegaj¹ce ochronie
krajobrazowej, czynnej i cis³ej. Obszar
ochrony cis³ej nie dopuszcza jakiejkolwiek ingerencji cz³owieka, pozostaje on
pod wp³ywem swobodnego oddzia³ywania
si³ przyrody. W rozk³adaj¹cych siê naturalnie drzewach ¿yj¹ tutaj ciekawe gatunki, takie jak np.: chrz¹szcz pachnica
dêbowa czy bliski wyginiêciu dziêcio³
bia³ogrzbiety.
Tereny PN stanowi¹ wymienit¹
atrakcjê turystyczn¹. Prowadzone s¹ tam
eksperymenty, które maj¹ za zadanie pomóc
ludziom lepiej zrozumieæ przyrodê. Do
dyspozycji odwiedzaj¹cych oddane s¹
liczne szlaki rowerowe i piesze. Mo¿emy
spotkaæ na nich ró¿norodne zabytki, jak
s³ynny Klasztor Benedyktynów wiêtokrzyskich z XII wieku na wiêtym Krzy¿u, w którym w okresie rozwoju(XIII i
XIV wiek) powsta³y Kazania wiêtokrzyskie i Pieni £ysogórskie. Kolejn¹
znan¹ atrakcj¹ turystyczn¹ s¹ organizowane ka¿dego roku pod koniec sierpnia
tzw. Dymarki wiêtokrzyskie, czyli pokazy wytopu ¿elaza.
Lekcje o wiêtokrzyskim Parku Narodowym by³y bardzo interesuj¹ce. Odby³y siê w ramach sta³ej wspó³pracy Gimnazjum nr 2 w Olecku z Centrum Edukacji Ekologicznej w E³ku.
Ewelina Kulbacka,

klasa I c Gimnazjum nr 2 w Olecku
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Miko³aj Kopernik
 patron naszej szko³y

1 wrzenia 2008 roku nast¹pi uroczyste nadanie imienia
Gimnazjum nr 2 w Olecku. Wybrane zosta³o przez spo³ecznoæ uczniowsk¹, nauczycieli, pracowników oraz rodziców.
Nietrudno domyliæ siê, kim bêdzie przysz³y patron, zwi¹zany
jest bowiem z histori¹ szko³y  Miko³aj Kopernik.
W ramach przygotowañ spo³ecznoci szkolnej do tej zaszczytnej uroczystoci przeprowadzane s¹ dzia³ania przybli¿aj¹ce postaæ i dorobek ¿yciowy Miko³aja Kopernika.
19 lutego 2008 roku w naszym gimnazjum odby³ siê drugi
etap Szkolnego Turnieju Wiedzy o Miko³aju Koperniku zorganizowany przez zespó³ nauczycieli w sk³adzie: pani Gra¿yna Olszewska  nauczyciel geografii, pani Alina Kalinowska
 nauczyciel wychowania fizycznego, pan Wojciech Jegliñski  nauczyciel geografii i jêzyka francuskiego, pan Konrad
Winiewski  nauczyciel historii i wiedzy o spo³eczeñstwie,
pan Pawe³ Karandziej  nauczyciel matematyki.

Wyst¹pi³y w nim dru¿yny piêciu klas, które uzyska³y najwy¿sz¹ redni¹ poprawnych odpowiedzi w pierwszym etapie
przeprowadzonym 11 stycznia 2008 roku: 2B (Eliza Mrozowska, Aneta Rybak, Sylwia Mielech), 2C (Paulina Jaroc, El¿bieta Paradowska, Piotr Grygo), 3E (Joanna Brynda, Sara
Jasiñska, £ukasz Jurewicz), 3G (Marta Gryglas, Emilia Rejszel,
Magda Radzaj) i 3H (Paulina Maszerowska, Mateusz Koncewicz, Mateusz Retel).
Turniej rozpocz¹³ siê o godzinie 13.00 w auli szkolnej. Pani
dyrektor Anna Dorota Siemiatycka ciep³o powita³a wszystkich zgromadzonych: publicznoæ, komisjê konkursow¹ (jury:
pani Katarzyna Janczewska  przedstawiciel rady rodziców,
pani Jolanta Jeleniewicz  nauczyciel historii, pan Miko³aj
Kierdelewicz  nauczyciel fizyki oraz Justyna Leszkowicz
jako przedstawiciel samorz¹du uczniowskiego) oraz uczestników konkursu. Nastêpnie zespo³y klasowe wylosowa³y nazwy swoich dru¿yn: 2B Wenus, 2C Merkury, 3E Jowisz , 3G
Ziemia, 3H Mars.
Pierwsz¹ konkurencj¹ by³ Wywiad z Kopernikiem. Ka¿da klasa przedstawi³a komisji oraz publicznoci przygotowany wczeniej wywiad. Dozwolone, a wrêcz mile widziane, by³y
kostiumy i ciekawe informacje z ¿ycia przysz³ego patrona.
Drugie zadanie Kosmiczny test sprawdza³o znajomoæ
zagadnieñ zwi¹zanych z Uk³adem S³onecznym.
Trzeci¹ konkurencj¹ by³ Portret Kopernika oczami gimnazjalisty. Zadanie polega³o na stworzeniu w³asnej wizji wybit-

nego astronoma. Publicznoci oraz komisji najbardziej spodoba³a siê interpretacja klasy 3G  Kopernik jako kobieta.
Po krótkiej przerwie zawodnicy wrócili na swoje stanowiska, aby rozwi¹zaæ czwart¹ zagadkê Kopernikowskie puzzle.
Na podstawie wylosowanej fotografii w formie puzzli uczestnicy okrelali obiekt i miasto cile zwi¹zane z biografi¹ naszego bohatera.

Pi¹ta konkurencja Astronomiczne zagadki sprawdza³a u
gimnazjalistów znajomoæ pojêæ z astronomii.
Uczestnicy turnieju mieli równie¿ okazjê do prezentacji swoich
umiejêtnoci sportowych w tzw. Biegu po orbicie (1 baza z
planety na planetê  skoki zawrotne przez ³aweczkê i jej obiegniêcie; 2 baza spadaj¹ce komety  rzut obrêczami do celu;
3 baza skacz¹ce cia³a niebieskie  skoki obunó¿ na skakance w ty³; 4 baza wyciskanie planety  przysiady z pi³k¹
lekarsk¹ nad g³ow¹). Zmagania sprawnociowe dostarczy³y
nam wszystkim niezapomnianych emocji.
Ostatnia konkurencja Pytania na dogrywkê, dotycz¹ca
wiedzy o ¿yciu i dziele Miko³aja Kopernika, pozwoli³a wy³oniæ zwyciêski zespó³.
W koñcowej klasyfikacji najlepsz¹ okaza³a siê klasa 3G,
drugie miejsce przypad³o klasie IIIH, trzecie miejsce zajê³a klasa
IIC, czwarte miejsce klasa IIB, na pi¹tym miejscu uplasowa³a
siê klasa IIIE.
Radoci nie by³o koñca! Na zakoñczenie udanej zabawy
pani dyrektor wrêczy³a uczestnikom dyplomy i drobne upominki.
Szkolny Turniej Wiedzy o Miko³aju Koperniku by³ sprawdzianem naszej wiedzy o przysz³ym patronie Gimnazjum nr 2
w Olecku oraz okazj¹ do sympatycznej zabawy we wspólnym
gronie.
Justyna Leszkowicz, klasa III A,
Gimnazjum nr 2 w Olecku
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VI Powiatowy Konkurs Recytatorski

S³owa wielkiego patrioty, poety  Micha³a Kajki Niech cudze strony chwali,
kto inny./ Ja swe zagony i dom rodzinny!/
Dwiêk ojców mowy, rodzinna strzecha/ I
umys³ zdrowy jest ma pociecha  zabrzmia³y
jak przypomnienie i rada podczas VI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poeci
Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny 8 lutego w Gimnazjum nr 2, w 150
rocznicê urodzin wielkiego cz³owieka nie
tylko dla literatury, ale historii, tradycji i
to¿samoci Mazurów  Micha³a Kajki 
patrona ww. imprezy. Organizatorem konkursu od szeciu lat jest Gimnazjum nr 2 i
ZSLiZ w Olecku w osobach: Anna Siemiatycka, dyrektor gimnazjum oraz Beata
Stypu³kowska, dyrektor szko³y ponadgimnazjalnej.
Patroni konkursu: Marsza³ek Województwa Warmiñsko-Mazurskiego, Burmistrz
Olecka, Starosta Olecki Gazeta Olsztyñska,
Radio 5.
Ogó³em w konkursie wziê³o udzia³ 45
uczniów z 8 szkó³ podstawowych, 5 gimnazjów i 3 szkó³ ponadgimnazjalnych (w
tej edycji ograniczono liczbê uczestników),
których przes³ucha³o jury w sk³adzie: przewodnicz¹ca  Jadwiga Wasilewska  wieloletnia dyrektor Zespo³u Szkó³ w Babkach
Oleckich (wspó³organizatorka Powiatowego Przegl¹du Teatralnego Zielona Gê,
wielka mi³oniczka i propagatorka poezji
naszego Regionu. W zaciszu domowym
maluje portrety i unikatowy krajobraz Mazur) oraz Marta Ankianiec, Urszula So³tysiak-Janiszewska (poetka, wspó³twórczyni legendarnej oleckiej grupy literackiej
Legary), El¿bieta Domasik-Mrozowska.
Oprawa muzyczna  m³odzie¿ z ZSLiZ
oraz Gimnazjum nr 2: Aleksandra Or³owska, Olga Grzêda, Daria i Artur Lachowicz. Obs³uga imprezy  uczestnicy warsztatów dla m³odzie¿y uzdolnionej artystycznie
skupionej przy bibliotece Gimnazjum nr 2
w Olecku, prowadzonych przez El¿bietê
Domasik  pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku i Dorotê
W³odarsk¹ z ww. szko³y. Konferansjerzy:
Karolina Gre z kl. IIe i Pawe³ Kopiczko z
kl. IIIg. Operatorzy dwiêku: Pawe³ Mrozowski z kl. IIIg, Daniel £owczyñski z kl.
IIId. Fotograf  Mariola Urbanowicz z kl.IIb

Imiê i nazwisko ucznia

Miejsce

Karolina Milewska
Aleksandra Jankowska
Ilona Gliñska
Anita Jaworska
Stanis³aw Jezierski
Adrianna
wiêczkowska
Kinga Chmielewska
Alicja Jarz¹bska

I
II
III
Wyr.
Wyr.
Wyr.

Natalia Andryszczyk
Justyna P³awska

I
II

Monika Kasprzyk

III

Micha³ Saliñski

Wyr.

Wyr.
Wyr.

Aleksandra Steckiewicz Wyr.
Martyna Siemiatycka

Wyr.

Monika Zubowicz
Emilia Chmielewska
Aleksandra Klinicka

I
II
Wyr.

Katarzyna Grabowska
Urszula Salamon
Dorota Szpunar
Szymon Kaszkiel
Ma³gorzata Krejpcio
¯aneta Oleksa

II
III
III
Wyr.
Wyr.
Wyr.

Kategorie I: szko³y podstawowe
Szko³a
Imiê i nazwisko
nauczyciela
SP w Wieliczkach
Gra¿yna Jankowska
SP nr1 w Olecku
Marzanna Brodowska
SP w Cimochach
Teresa Bucka
SP w Cimochach
Teresa Bucka
SP w G¹skach
Agnieszka Powiata
SP nr3 w Olecku
Agnieszka
Zakrzewska
ZS w Babkach Oleckich Barbara Mo¿ejewska
SP w Wieliczkach
Gra¿yna Jankowska
Kategoria II: gimnazjalna- klasy I i II
Gim. W wiêtajnie
Wies³awa Górska
Gimnazjum nr 2 w
Renata Ko³dys
Olecku
Publ. Gimn. W
Jolanta Motulewicz
Wieliczkach
Gimnazjum nr 2 w
Justyna Je¿ewska
Olecku
Publ. Gimn. W
Jolanta Motulewicz
Wieliczkach
ZS w Olecku
Anna Klimasara
Kategoria III: gimnazja- klasa III
Gim. W wiêtajnie
Wies³awa Górska
ZS w Babkach Oleckich El¿bieta Balowicz
Publ. Gimn. W
Jolanta Motulewicz
Wieliczkach
Kategoria IV: szko³y ponadgimnazjalne
ZST w Olecku
Mariola Borys
ZSLiZ w Olecku
Renata Narewska
ZSLiZ w Olecku
Justyna Waszkiewicz
ZST w Olecku
Barbara Gorlo
ZSLiZ w Olecku
Urszula Brodowska
ZSLiZ w Olecku
Urszula Brodowska

Sponsorzy VI Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego Poeci pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny: Starosta
Olecki Stanis³aw Lucjan Ramotowski,
Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski, Dyrektor Banku PKO BP Artur Kamiñski,
p. Jerzy Maliszewski, p.p. R. M. Sobañscy (piekarnia ,,M³yn), hurtownia
Impuls. Organizatorzy dziêkuj¹ wyk³adowcy Wszechnicy Mazurskiej p. Oldze Karandziej za wspó³pracê przy realizacji oprawy plastycznej oraz rodzicom za bezinteresown¹ pomoc: p. Barbarze Chodunaj, p. Halinie Cichockiej,
p. Arkadiuszowi Kopiczko.
Gocie: Wac³aw Olszewski  Burmistrz Olecka, Edward Adamczyk  Wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku Wojewódzkiego, Wac³aw Klejmont  poeta, satyryk, Ojciec Chrzestny konkursu, Wac³aw
Gawroñski  Przewodnicz¹cy Komisji
Owiaty UM, Bogus³aw Marek Borawski
 W³aciciel ,,Tygodnika Oleckiego.
Wyniki VI Powiatowego Konkursu

Imiê i nazwisko dyr.
Szko³y
Piotr Andrzejewski
Eligia Bañkowska
Roman Siedlecki
Roman Siedlecki
Janina Rêkawek
Zbigniew Mrozowski
Miros³aw Matusiak
Piotr Andrzejewski
Bo¿ena Kochañska
Anna Siemiatycka
Stanis³aw Bucki
Anna Siemiatycka
Stanis³aw Bucki
Stanis³aw Kopycki
Bo¿ena Kochañska
Miros³aw Matusiak
Stanis³aw Bucki

Marek Góryñski
Beata Stypu³kowska
Beata Stypu³kowska
Marek Góryñski
Beata Stypu³kowska
Beata Stypu³kowska

Recytatorskiego ,, Poeci Pogranicz Warmii, Mazur i Suwalszczyzny z cyklu imprez Cudze chwalicie, swego nie znacie 
Nagrodê specjaln¹ za najciekawsz¹
interpretacjê wiersza Micha³a Kajki otrzyma³a Natalia Andryszczyk z Gimnazjum
w wiêtajnie.
**
Ww. laureaci eliminacji powiatowych
z Olecka 29 lutego 2008r. o godzinie 9.30
w auli Gimnazjum nr 2 w Olecku zmierz¹
siê piêknym s³owem z m³odzie¿¹ z powiatu e³ckiego i go³dapskiego podczas VI
Regionalnego Konkursu Recytatorskiego pt. Poeci Pogranicza Warmii, Mazur
i Suwalszczyzny z cyklu imprez Cudze
chwalicie, swego nie znacie .
Z okazji 150. rocznicy urodzin Micha³a Kajki  patrona ww. konkursu 
Marsza³ek Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Jacek Protas ufundowa³ specjaln¹ nagrodê za najciekawsz¹ interpretacjê wiersza Micha³a Kajki.
CH
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T³umaczenie z niemieckiego dziêki staraniom Ko³a Mi³oników
Ziemi Oleckiej. Przedruki  za zgod¹ Ko³a.

2. Friedrich Ludwig Jahn (z lewej) oraz Ernst Moritz Arndt
C.d.n.

URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE
Zwi¹zek gimnastyczny Olecko z 1865 (ZGO 1865)
Autorstwa Gerharda Biallasa

1. Emblematy zwi¹zku
Kiedy ju¿ osi¹gniemy dosyæ powa¿ny wiek, cieszymy
siê wszystkimi ¿yczeniami, które sk³adane s¹ nam z okazji
urodzin. W tym roku Zwi¹zek Gimnastyczny Olecko z 1865
wiêtuje swój 125 jubileusz istnienia.
W 1813 roku Friedrich Ludwig Jahn i Karl Friedrich Friesen zapocz¹tkowali niemieck¹ gimnastykê, podtrzymuj¹c siê
mottem Frisch, Frei, Fröhlich, Fromm (wie¿y, Wolny, Weso³y,
Pobo¿ny), którego cztery litery F u³o¿one w znak krzy¿a
by³y symbolem rozpoznawczym tej formacji. Z powodów
politycznych gimnastyka by³a jednak ju¿ w 1819 roku zabroniona w Prusach i dopiero w roku 1842 na mocy rozkazu
królewskiego, zakaz ten zniesiono. W zwi¹zku z tym mieszkañcy Królewca za³o¿yli ju¿ 27 czerwca 1842 roku Królewiecki Mêski Zwi¹zek Gimnastyczny z 1842 (KMZG 1842),
który by³ tym samym najstarszym zwi¹zkiem gimnastycznym
w Prusach.

Zmiany w przepisach, dotycz¹cych VAT, obowi¹zuj¹ce od 01.01.2008r, w zwi¹zku z nowelizacj¹ ustawy o
podatku od towarów i us³ug oraz zmianami do rozporz¹dzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug.
1. Zmiany w zakresie budownictwa mieszkaniowego.
Na mocy art.146 ust.1 pkt2 lit. a i b ustawy z dnia 11
marca 2004r o podatku od towarów i us³ug, tylko do
31.12.2007r stawkê 7% stosuje siê w odniesieniu do robót
budowlano-monta¿owych oraz remontów i robót konserwacyjnych zwi¹zanych z budownictwem mieszkaniowym
i infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, a tak¿e do dostawy obiektów budownictwa mieszkaniowego i ich czêci z wy³¹czeniem lokali u¿ytkowych.
Od dnia 01.01.2008r stawka 7% bêdzie mia³a zastosowanie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, lub przebudowy obiektów budowlanych
lub ich czêci zaliczonych do budownictwa objêtego spo³ecznym programem mieszkaniowym.
Zgodnie z dodanym, ustaw¹ z dnia 19 wrzenia 2007r
o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz o
zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków zwi¹zanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr192 poz.1382),
przepisem ust.12a w art.41 ustawy, przez budownictwo
objête spo³ecznym programem mieszkaniowym, rozumie
siê obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich czêci,
z wy³¹czeniem lokali u¿ytkowych, oraz lokale mieszkalne
w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a
tak¿e obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych w klasie ex 1264 - wy³¹cznie budynki instytucji ochrony zdrowia wiadcz¹cych us³ugi zakwaterowania z opiek¹ lekarsk¹ i pielêgniarsk¹, zw³aszcza dla ludzi
starszych i niepe³nosprawnych.
C.d.n.
-1-
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Warto zobaczyæ

Andrzej Malinowski

BUNKRY, ZWALONY MOST I CEKRKIEW
GRECKO-KATOLICKA W KRUKLANKACH
W sobotê, 9 lutego 2008 r., ekip¹ w
sk³adzie: Czarek Lasota, Wojtek Jegliñski i ja, po wizycie w magicznym trójk¹cie Jurki-Gryzy-Dybowo, udalimy siê do
Kruklanek w powiecie gi¿yckim.
Jechalimy przez Borki i Puszczê Boreck¹, w której skoñczy³ siê asfalt i po-

I w zwi¹zku z tym we wsi s¹ dwie cerkwie i koció³ katolicki. My postanowilimy zobaczyæ cerkiew grecko-katolick¹, która znajduje siê przy ulicy Wodnej. Niestety, by³a zamkniêta. Msze odbywaj¹ siê w niej o godz. 10. Cerkiew
wywiêcona zosta³a 14 wrzenia 2002 roku.

Stanowisko obronne.

jawi³a siê ¿wirowa droga, utrzymana w
przyzwoitym stanie, chocia¿ nie brak tu
kolein. Minêlimy Wolisko, Jurkowo
Wêgorzewskie, czynne radary jednostki
wojskowej i przejechalimy w¹skim pasem pomiêdzy ma³ym jeziorkiem Bro¿ówka
a wielkim jeziorem Go³dopiwo. I wjechalimy do Kruklanek. Czysto tu i sympatycznie. Widaæ, ¿e wójt dba o wygl¹d
wsi. W centrum, przy kiosku Ruchu, znajduje siê punkt informacji turystycznej
(teraz nieczynny) oraz 3 wielkie tablice
informacyjne, prezentuj¹ce mapê regionu. Szukalimy miejsca, w którym podaj¹ kawê. Niestety, dwa zajazdy by³y zamkniête, ale za to restauracja Pod ¯ubrem by³a otwarta. Wypilimy kawê i
zjedlimy po kawa³ku wie¿ego, smacznego makowca. W miêdzyczasie czytalimy mapê Biebrzañskiego Parku Narodowego i omówilimy plan naszej wyprawy na bagna.
Po krótkim odpoczynku zwiedzalimy
okoliczne osobliwoci kulturowo-przyrodnicze. Kruklanki to du¿a wie, bo liczy
oko³o 1300 mieszkañców. Aktualnie kilka rodzin ma pochodzenie niemieckie,
wiêkszoæ to przyjezdni z Polski centralnej,
przesiedleñcy zza Buga oraz spory odsetek Ukraiñców przesiedlonych w latach 1947-1952 w ramach akcji Wis³a.

Jest to wi¹tynia katolicka o obrz¹dku
bizantyjsko-ukraiñskim. Liturgia odprawiana jest po ukraiñsku, bez instrumentów, przy g³onym piewie wiernych.
Ogólnie obiekt jest niewielki, a jego architektura niezbyt ciekawa  tak zgodnie orzeklimy.
Dzisiaj interesowa³y nas szczególnie
Cerkiew.

dawne obiekty obronne i mosty, st¹d
tak ma³o czasu powiêcilimy innym rzeczom.
Udalimy siê 2 km za Kruklanki w
kierunku So³tman, jad¹c wzd³u¿ rzeki
Sapiny. Doko³a malownicze rumowiska,
lasy, jeziora, przesmyki, pagórki, wyniesienia morenowe i doliny erozyjne. To
kilkakrotna dzia³alnoæ lodowca. Jest tu
co ogl¹daæ. Praktycznie wszêdzie, co kilkaset metrów, znajduj¹ siê rowy, ¿elbetonowe bunkry i stanowiska obronne
wchodz¹ce w sk³ad Gi¿yckiego Rejonu
Umocnieñ. Wybudowali je Niemcy w
okresie II wojny wiatowej. Jednak ten
ufortyfikowany teren nie odegra³ znacz¹cej
roli w okresie wojny. Wojska niemieckie pod naporem Armii Czerwonej szybko siê st¹d wycofa³y. Bunkry s¹ poroniête mchem, czasem drzewami. W wiêkszoci z nich jest pe³no mieci.
Do ciekawszych budowli na tym terenie nale¿y most kolejowy nad rzek¹
Sapin¹, potocznie zwany zwalonym mostem. Robi on niesamowite wra¿enie.
Zbudowany w 1908 roku jako element
traktu kolejowego ³¹cz¹cego Kruklanki
z Oleckiem, stanowi³ budowê piêcioprzês³ow¹, ¿elbetow¹, pe³nocienn¹. Podczas
I wojny wiatowej, w sierpniu 1914 roku,
niemieccy saperzy wysadzili przês³o
wschodnie, aby nie oddaæ Rosjanom
sprawnej linii kolejowej. Zniszczenia te
zosta³y naprawione. Dobudowano jeszcze dodatkowe podpory ³uków skrajnych
oraz z zachowanych filarów usuniêto
kamienne p³yty.
W 1945 roku, przed spodziewanym
nadejciem wojsk radzieckich, most zaminowano, a detonator za³o¿ono w schronie obserwacyjnym na pobliskim wzgórzu (obecnie punkt widokowy). £adunki
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wybuchowe nie zosta³y jednak wykorzystane. Nie zosta³y te¿ odnalezione
i rozbrojone. Zaminowany most s³u¿y³
Rosjanom do przerzucania transportów
wojskowych, a przede wszystkim do
wywozu mienia grabionego w Prusach
Wschodnich. 8 wrzenia 1945 roku okoliczni mieszkañcy sami wysadzili most w
powietrze, maj¹c nadziejê, ¿e zniszczenie linii zakoñczy te grabie¿e.
Dzisiaj mo¿na mia³o chodziæ po nasypie kolejowym i podziwiaæ pozosta³oci mostu, dok³adnie przyjrzeæ siê ich
wykonaniu od rodka, podziwiaæ piêkn¹
dolinê i niewielkie Jezioro Patelniê. Pod
ruinami mostu ustawiona jest drewniana k³adka, pozwalaj¹ca przejæ na drug¹
stronê rzeki. A rzeka p³ynie tu wartko,
jakby chcia³a zachowaæ to wszystko dla
siebie, albo przeciwnie, by wiadczyæ o
historii na tym terenie, by nastêpne pokolenia nie by³y o ni¹ ubo¿sze.

Zwalony most.

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

(K308)

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

LINIA

AUTOBUSOWA

Tel. 0-504-065-770

(087) 520 40 29

(V6404)

Olecko-Gusiew  odjazd o 13.30
Gusiew-Olecko  przyjazd ok. 20.00
KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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.

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

Kolektory

s³oneczne,

przydomowe oczyszczalnie cieków

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

(V11501)

Podczas kiermaszu: sprzeda¿ wyrobów wielkanocnych, pokaz
sto³u wielkanocnego, pokaz wykonywania pisanek, inne
niespodzianki!
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MONOGRAFIA PRASY OLECKIEJ (2)  LECH KALEJTA
Nie istnieje wolnoæ s³owa bez swobody wypowiedzi mediów. Po 1989 roku wolnoæ s³owa zagwarantowano w polskim prawie najpierw w Ma³ej Konstytucji z 1992 roku, a póniej w konstytucji z 1997 roku. Ka¿demu cz³owiekowi zosta³a
zapewniona wolnoæ wyra¿ania swoich pogl¹dów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Zakazana zosta³a równie¿
cenzura prewencyjna rodków spo³ecznego przekazu oraz
koncesjonowanie prasy. 1 lutego 1990 roku sejm uchwali³ ustawê
znosz¹c¹ cenzurê.
W 1993 roku Polska podpisa³a Europejsk¹ Konwencjê o
Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci. Artyku³ 10 tej Konwencji stanowi o prawie wolnego spo³eczeñstwa, ¿yj¹cego w demokratycznym pañstwie do wolnoci prasy,
wyra¿aj¹cej siê w dostêpie do wolnoci wyra¿ania opinii,
posiadania pogl¹dów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji w³adz publicznych. Tak wiêc wolnoæ
dzia³ania obywateli wyra¿a siê równie¿ jako wolnoæ funkcjonowania prasy. W celu obrony tych zapisów w Polsce utworzono w 1996 roku Centrum Monitoringu Wolnoci Prasy jako
niezale¿n¹, pozarz¹dow¹ organizacjê. Jej misja brzmi nastêpuj¹co:
Centrum Monitoringu Wolnoci Prasy Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich broni wolnoci s³owa zgodnie z art.
10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i
Podstawowych Wolnoci, a szczególnie swobody dziennikarza w docieraniu do róde³ informacji, umacnia wolnoæ
prasy i mediów elektronicznych, strze¿e wykorzystania wolnoci s³owa4
Centrum realizuje powy¿sz¹ misjê poprzez:
1) udzielanie dziennikarzom bezp³atnych konsultacji i pomocy
prawnej w sytuacjach konfliktowych, a tak¿e udzia³ w procesach prasowych na statusie przyjaciela s¹du,
2) formu³owanie postulatów pod adresem w³adz legislacyjnych, dotycz¹cych nowelizacji przepisów wp³ywaj¹cych na
warunki dzia³ania mediów,
3) dokumentowanie konfliktów, w jakie popadaj¹ media publiczne i dziennikarze,
4) wp³ywanie na praktykê funkcjonowania administracji publicznej w kontakcie z mediami, zw³aszcza w zakresie udostêpniania informacji oraz reagowania na krytykê prasow¹,
5) pobudzanie zainteresowania opinii publicznej realizacj¹ idei
wolnoci prasy,
6) przygotowanie projektu ustawy o wolnoci dostêpu do
informacji,
7) tworzenie sieci orodków broni¹cych wolnoci prasy w
krajach Europy rodkowo-Wschodniej5 .
1.2. Kszta³towanie siê rynku prasy w Polsce po 1989 roku
Rok 1989 w Polsce stanowi³ prze³om w ¿yciu gospodarczym i spo³ecznym kraju. W wyniku postanowieñ Okr¹g³ego
Sto³u zaistnia³ wolny rynek, a wiêc tak¿e powsta³a mo¿liwoæ
funkcjonowania konkurencji. Od tego momentu podstaw¹ reform ustrojowych i gospodarczych mia³ byæ miêdzy innymi
pluralizm polityczny, niezale¿noæ sêdziów, demokratyczny tryb
powo³ywania przedstawicieli pañstwowych oraz wolnoæ s³owa.
By³a ona wówczas i jest nadal rozumiana jako jedno z podstawowych praw cz³owieka  prawo do informacji. To prawo
zosta³o zagwarantowane miêdzy innymi przez Powszechn¹
Deklaracjê Praw Cz³owieka, Miêdzynarodowy Pakt Praw Oby-

watelskich i Politycznych, Konwencjê o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci, Deklaracjê Podstawowych
Praw i Wolnoci. 11 kwietnia 1990 roku w polskim prawie
prasowym pojawi³ siê zapis:
Prasa, zgodnie z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej,
korzysta z wolnoci wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawnoci ¿ycia publicznego
oraz kontroli i krytyki spo³ecznej
Jednoczenie zosta³a zniesiona cenzura oraz przydzia³y papieru.
W 1990 roku zlikwidowano G³ówny Urz¹d Kontroli Prasy,
Publikacji i Widowisk. Stary system koncesyjny zast¹piony
zosta³ systemem licencyjnym. 22 marca 1990 roku Sejm uchwali³
ustawê, która zak³ada³a likwidacjê RSW  Robotniczej Spó³dzielni Wydawniczej Prasa Ksi¹¿ka Ruch, posiadaj¹cej monopol na rynku wydawniczym w socjalistycznej Polsce. Tytu³y, które by³y wówczas wydawane przez RSW zosta³y wyprzedane na zasadach, które nie dla wszystkich by³y zrozumia³e. Zrodzi³o to wiele kontrowersji. Ostatecznie w trybie
przetargu sprzedano oko³o 100 tytu³ów, a ponad 60 zosta³o
przekazanych pracowniczym spó³dzielniom dziennikarskim6 .
Na rynku pojawi³a siê prasa uznawana wczeniej za konspiracyjn¹, która dotychczas ukazywa³a siê jedynie w nielegalnym obiegu. Jednoczenie oficjalne rozwi¹zanie Polskiego Zwi¹zku
Partii Robotniczych, które mia³o miejsce 29 stycznia 1990 roku,
przyczyni³o siê do likwidacji wielu pism partyjnych. Wiele innych tytu³ów zmieni³o nazwê oraz sk³ad redakcji.
Zgodnie z nowelizacj¹ prawa prasowego wydawc¹ móg³
byæ odt¹d ka¿dy Polak. Ogromnym zainteresowaniem cieszy³o siê zak³adanie pism regionalnych i lokalnych. Jednak¿e z
powodów g³ównie finansowych wiêkszoæ tych pism upada³a w pocz¹tkowym okresie swojej dzia³alnoci. Jedynie nieliczne utrzyma³y siê na regionalnym, lokalnym rynku do dzi7 .
4,5) http://www.freepress.org.pl/
6) Filas R., Media i dziennikarstwo w Polsce 1989-1995, Kraków
1996
7) R.Kowalczyk, Prasa lokalna w systemie komunikowania spo³ecznego, Wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2003

Reprodukowana pocztówka pochodzi z kolekcji Pana
Dariusza Wijasa. Serdecznie dziêkujemy za udostêpnienie
zbiorów.
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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Badania przesiewowe s³uchu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
pragnie poinformowaæ i¿ w okresie od marca do
maja 2008 r., we wspó³pracy z Instytutem Fizjologii i Patologii S³uchu w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Przyjació³ Osób Nies³ysz¹cych i Niedos³ysz¹cych Cz³owiek  Cz³owiekowi zrealizujeprogram bezp³atnych badañ przesiewowych s³uchu i g³osu u
dzieci w wieku 7 lat.
Zasadniczym celem Programu jest wyrównywanie szans rozwojowych dzieci z zaburzeniami s³uchu lub mowy, zapewnienie
im nieodp³atnej specjalistycznej opieki umo¿liwiaj¹cej prawid³owy rozwój i edukacjê.
Partnerami Programu s¹:
· wojewódzkie kuratoria owiaty,
· w³adze samorz¹dowe,
· dyrekcje oraz nauczyciele i pracownicy szkó³ podstawowych,
· Polskie Towarzystwo Naukowe Zaburzeñ S³uchu, G³osu i Komunikacji Jêzykowej.
Badania przesiewowe bêd¹ realizowane w województwach:
lubelskim, ma³opolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, wiêtokrzyskim oraz warmiñsko-mazurskim. Bêd¹ prowadzone równolegle we wszystkich województwach, wy³¹cznie na
terenie szkó³ i w czasie lekcyjnym. Do badañ zostan¹ u¿yte audiometry przesiewowe posiadaj¹ce mo¿liwoæ przesy³ania wyników do centralnej bazy danych za pomoc¹ Internetu. Osoby
prowadz¹ce badania zosta³y przeszkolone przez Koordynatora
Programu. Rodzice lub opiekunowie dzieci, u których zostan¹
wykryte zaburzenia s³uchu lub g³osu, otrzymaj¹ informacjê co do
dalszego, nieodp³atnego postêpowania diagnostycznego oraz terapeutycznego.
Pozyskanie w³adz owiatowych i samorz¹dowych dla Programu badañ przesiewowych pozwala zapocz¹tkowaæ kreowanie
polityki prozdrowotnej i edukacyjnej dzieci i m³odzie¿y spoza aglomeracji wielkomiejskich.
Zachêcamy do zainteresowania siê programem. Wiêcej informacji na stronie www.krus.gov.pl i www.sponin.org.pl

WARTO PRZECZYTAÆ
Dieter Krowatschek: Jak sobie poradziæ z agresj¹ u dzieci:
poradnik dla rodziców. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2006
Ksi¹¿ka jest zbiorem sprawdzonych oraz ³atwych w zastosowaniu propozycji wychowawczych nie tylko dla rodziców.
Autor w przystêpny sposób wyjania, czym jest agresja,
jakie s¹ jej przyczyny, a tak¿e podpowiada jak radziæ sobie z
trudnymi sytuacjami, takimi jak : wybuchy z³oci, u¿ywanie
wulgaryzmów i mobbing wród dzieci.
Z perspektywy wieloletniego dowiadczenia w pracy z
ma³oletnimi, autor prezentuje podstawowe techniki oraz æwiczenia wypracowanego przez siebie treningu pozytywnych
postaw i reakcji. Podpowiada czytelnikowi jak rozmawiaæ z
dzieckiem, nagradzaæ je czy karaæ.
Ksi¹¿ka zawiera równie¿ praktyczne rady dla opiekunów, jak
radziæ sobie ze stresem oraz propozycje zabaw i æwiczeñ na roz³adowanie stresu.
Agnieszka Makarewicz
Warmiñsko-Mazurska Biblioteka
Pedagogiczna w Olsztynie Filia
w Olecku, ul. Armii Krajowej 30
tel.0 87 523 93 53;
e-mail:
wmbp-olecko@neostrada.pl
zaprasza od wtorku do pi¹tku
w godzinach 9.00  18.00,
w poniedzia³ek i sobotê  9-15.

K2206

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

(V7004)

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.

 15,50 z³ za 1 m 2

PEDAGOGICZNEJ

(K11201)

Pozytywnie o Olecku

 panele pod³ogowe I gatunek

BIBLIOTEKI

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

Trwa konkurs pt.

PROMOCJA

PROPOZYCJA

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

(V4904)
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Wyprawa za ko³o
podbiegunowe 2007

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

(9)

Botnick¹, zamarzniête jeziora i rzeki na - Pas¹ce siê przy drogach renifery.
Podsumowanie
- Mnóstwo znaków drogowych: Uwaga
pó³nocy.
- Wyprawa samochodowa, 28.04 
³o/renifer!
- Piêkne norweskie fiordy.
06.05.2007 r. (d³ugi majowy weekend)
- Pot³uczone szyby wystawowe w Tal- - Nieczynne, albo czynne tylko kilka
- Sk³ad ekipy: Cezary Marek Lasota,
godzin sklepy i stacje benzynowe w
linie, mnóstwo policji i ogólne zamieDariusz Jasiulewicz, Wojciech Jegliñski
Norwegii z okazji wiêta 1 maja.
szanie w stolicy Estonii.
i Andrzej Malinowski.
Nie widzielimy, albo ma³o widzielimy: - Tysi¹ce jezior i niekoñcz¹ce siê lasy.
- Pomys³ wyjazdu rodzi³ siê latami, a¿ w
- Ludzi w Laponii (na pó³nocy konty- - W Norwegii, Finlandii i Szwecji nie
koñcu nadarzy³a siê okazja, chocia¿
ma gazu do tankowania.
nentu, na obszarze kilkuset kilomedla niektórych ma³o zrozumia³a, po- Kupowanie alkoholu na promie i wietrów), chyba tylko 20-30 osób.
niewa¿ na dalek¹ arktyczn¹ pó³noc
lu pijanych Finów.
- Zorzy polarnej.
wyrusza siê latem, a nie, kiedy jest
- W Tallinie nie wpuszczono nas na - W Estonii ma³o kto zna jêzyk rosyjski,
tam jeszcze zima! Tylko ¿e wtedy nie
albo boi siê mówiæ w tym jêzyku.
starówkê w obawie kolejnych rozruby³oby to takie ekscytuj¹ce i nietychów i zamieszek, o których by³o g³ono - Ogromne, puste przestrzenie Arktyki.
powe! Chcielimy poznaæ nowy kawa³ek
w telewizji. Na granicy £otwa-Esto- - Skandynawowie chodz¹ podpieraj¹c
wiata i siê sprawdziæ w warunkach
siê kijkami od nart.
nia stalimy pó³torej godziny w oczeekstremalnych. To takie mêskie wykiwaniu na odprawê. Dane ka¿dego - Wycina siê du¿o drzew.
zwanie! W drodze powrotnej na proprzekraczaj¹cego granicê wpisywano - Skandynawowie nie znaj¹ jêzyków
mie Helsinki-Tallinn spotkalimy taobcych, z wyj¹tkiem angielskiego.
do komputera, st¹d takie opónienie.
kich samych mia³ków jak my, tylko
- Uczciwoæ Skandynawów i wszystkich
- Policjantów.
¿e oni dojechali za ko³o podbiegunospotkanych osób.
- Bocianów w Skandynawii.
we i zatrzymali siê na trzy dni w taj- Nazwa fiñskiej wsi: Ii.
Trochê statystyki:
dze. Kiedy na tablicy informacyjnej
- Bylimy w 6 krajach: Litwa, £otwa, - Cena chleba w Szwecji: 8 z³!!!
przeczytali, ¿e do Przyl¹dka Pó³nocEstonia, Finlandia, Norwegia, Szwe- - Drogie paliwo.
nego w Arktyce jest jeszcze 800 km,
cja. Na granicach pokazywalimy do- Ca³y czas:
po prostu zrezygnowali z dalszej podwody osobiste. W Skandynawii nie - Dopisywa³ nam dobry humor.
ró¿y, przestraszyli siê ch³odu i niewyma granic pomiêdzy trzema pañstwa- Sponsorzy:
gód podró¿y. W naszym przypadku by³o
mi. Nikt nas o nic nie pyta³ i nie spraw- - MARGOS Marek Essel, darmowe
odwrotnie: naszym celem by³o zdobyzatankowanie paliwa na dobre kilkadza³ baga¿u (jestemy w Unii Eurocie tego przyl¹dka, czyli najdalej na
set kilometrów.
pejskiej).
pó³noc wysuniêtego l¹dowego krañca
- Kwiaciarnia IRYS w Olecku  wia- 12 razy przekraczalimy granice.
Europy.
nek z bia³o-czerwonych ró¿.
- Przejechalimy 5468 kilometrów (w
- ¯eby obni¿yæ koszty wyprawy zabralitym 160 przep³ynêlimy promem), a
my ze sob¹ jedzenie, turystyczn¹ bunasz samochód spali³ 355 litrów ben- Nasze refleksje:
tlê gazow¹, namiot, karimaty i piwoCezary Lasota: Norweskie fiordy
zyny i 213 litrów gazu.
ry. By³o tak zimno, ¿e nie odwa¿yli- Wydalimy na ca³¹ wyprawê 6655 okaza³y siê wiêksze, ni¿ siê spodziewamy siê na rozbijanie namiotu. W do³em. Oczarowa³a mnie dziewicza przyz³otych, czyli po 1663 na osobê.
datku trudno by³oby go rozstawiaæ na
- Bylimy w saunie szwedzkiej i fiñ- roda. Za ma³o mielimy czasu, by móc
niegu i lodzie.
siê poszwendaæ czy wyjæ w góry. Byskiej.
- Za noclegiem rozgl¹dalimy siê po drodze.
³em na to przygotowany, ale liczba kiRekordy:
Spalimy w ma³ych, wynajêtych dom- 1 maja o godz. 2.25 w nocy (czasu lometrów i pogoda w Arktyce powali³a
kach na campingach, gdzie bylimy
miejscowego) zdobylimy Przyl¹dek nas na nogi. Podoba³a mi siê tundra.
jedynymi goæmi.
Pó³nocny (po przejechaniu 2399 km Laponia przypomina mi serial Przystanek
- W Arktyce wiosna zacznie siê dopiero
z Judzik). Na przyl¹dku nikogo nie Alaska, bo tam jest taka b³oga cisza,
za miesi¹c, wiêc na pró¿no wypatryby³o!!! Droga podjazdowa bardzo nie- spokój i otwarte pustkowia.
walimy jej oznak.
Dariusz Jasiulewicz: Podoba³a mi
bezpieczna, liska i krêta.
Lekcja patriotyzmu:
- Jechalimy najd³u¿szym (7 km) tune- siê droga na Przyl¹dek Pó³nocny i sam
- Planowalimy pojechaæ do Narwiku,
lem w Arktyce  pod dnem Oceanu przyl¹dek. Zobaczy³em na w³asne oczy
na polski cmentarz, by z okazji 2 i 3
jak wygl¹da tundra, gdzie króluj¹ tylko
Arktycznego.
Maja z³o¿yæ wianek, upamiêtniaj¹c w
- Jechalimy najd³u¿szym mostem w mchy i niewielkie krzewinki objadane
ten sposób polskich ¿o³nierzy (Samoprzez renifery.
Finlandii.
dzielna Brygada Strzelców PodhalañWojciech Jegliñski: Jestem pod wra- Dotarlimy do wioski w. Miko³aja.
skich pod dowództwem gen. Z. Szyszko- 2 razy przekroczylimy ko³o podbie- ¿eniem przyrody, przestrzeni i ciszy.
Bohusza) bior¹cych udzia³ w walgunowe (kr¹g polarny) w Finlandii i Fiordy, tundra, zamarzniête rzeki i jekach o Narwik podczas II wojny
Szwecji. Teraz mo¿emy mia³o o so- ziora. Najbardziej przeszkadza³ przeniwiatowej. Warunki pogodowe trochê
bie mówiæ, ¿e jestemy polarnikami. kaj¹cy, bardzo zimny wiatr. Ludzie s¹
nas przestraszy³y. Rozpêta³a siê za- Dotarlimy do najdalej na pó³noc tu serdeczni i spokojni. ¯ycie tu wydamieæ nie¿na. Uczcilimy jednak pamiêæ
wysuniêtego punktu Morza Ba³tyckiego je mi siê prostsze, ³atwiejsze. Mam ochotê
o naszych polskich ¿o³nierzach poletutaj wróciæ.
w Töre w Szwecji.
g³ych w Norwegii, wrzucaj¹c przyAndrzej Malinowski: By³em w sym- Przez 9 dni nie jedlimy normalnego
wieziony z Polski wieniec z bia³obolicznych miejscach  ko³o podbieobiadu.
czerwonymi ró¿ami i flagami do jed- Najdro¿szy nocleg kosztowa³ nas 25 gunowe, przyl¹dek, Ocean Arktyczny,
nego z norweskich fiordów w miejeuro od osoby (w Helsinkach), naj- tundra i tajga europejska. Tundra przyscowoci Alta.
tañszy  nieprzespana noc w samo- pomina mi Syberiê. Gdyby nie powrót
Widzielimy:
do pracy, zosta³bym tam d³u¿ej. Nasza
chodzie w drodze na przyl¹dek.
- Tajgê, tundrê, Arktykê, Laponiê, rozwyprawa na pó³noc okaza³a siê wspaZadziwi³o nas:
poczynaj¹ce siê bia³e noce za krêgiem
- Bardzo dobre drogi, kultura kierow- nia³¹ przygod¹.
polarnym (ca³¹ noc by³o widno), reKoniec
ców na drogach.
nifery, bia³e zaj¹ce, ³osie, Zatokê
Uwaga! Za tydzieñ pocz¹tek nowych opowieci: Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy do Mongolii i Chin
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Kalendarz imion

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

26 lutego
Bogumi³y, Dony, Elwiry, Eweliny, Fory,
Lutos³awy, Miros³awy
Aleksandra, Bogumi³a, Dionizego, Faustyna, Filipa, Miros³awa, Nestora, Prokopa
27 lutego
Albiny, Anastazji, Gabrieli, Honoraty,
Honoryny, Liwii, Sieros³awy
Gabriela, Juliana, Leonarda, Wasyla,
Wiaros³awa, Wiktora
28 lutego
Antonii, Erminy, Eugenii, Ludmi³y, Wiliany
Antoniego, Bogurada, Chwaliboga, Hilarego, Józefa, Lecha, Ludomira, Lutomira, Mamara, Makarego, Makariusza,
Oswalda, Prokopa, Romana, Ryszarda,
Teofila
29 lutego
NAJLEPSZE ¯YCZENIA DLA SOLENIZANTÓW, KTÓRZY SWOJE WIÊ-

TO OBCHODZ¥ CO CZTERY LATA
Antoniny, Romy
Albina, Budzis³awa, Dawida, Dobromira, Dobroniego, Lecha, Lutos³awa, Oswalda, Romana
1 marca
Albiny, Antoniny, Joanny, Rados³awy
Albina, Antoniego, Budzis³awa, Dawida, Feliksa, Herkulana, Herkulesa, Józefa, Nikifora, Piotra, Rados³awa, Rogera
2 marca
Agnieszki, Halszki, Heleny, Henryki, Lucji
Budzis³awa, Franciszka, Hemryka, Karola, Krzysztofa, Micha³a, Paw³a, Piotra,
Rados³awa, Symplicego, Symplicjusza,
Wiktora
3 marca
Danieli, Kingi, Kunegundy, £ucji, Maryny, Teresy
Anzelma, Asteriusza, Budzis³awa, Fryderyka, Gerwina, Hieronima, Pakos³awa,
Tycjana, Wierzchos³awa

JAK PRZYGOTOWAÆ PRAWI-

Agrilloterapia

Nasz przepis

(medycyna alternatywna)
- leczenie wysuszon¹ i wypra¿on¹ glin¹.
Sporz¹dza siê z niej specjaln¹ papkê, któr¹
stosuje siê w formie ok³adów lub podaje
w niewielkich ilociach do jedzenia.

Jeli masz k³opoty
z zaniêciem, to...

zadbaj o komfort sypialni. Sen lubi ch³ód
i wie¿e powietrze. pij przy otwartym
oknie, na niezbyt miêkkim ³ó¿ku.

Zas³yszane

- W poczekalni oczekuje pacjent, który
twierdzi, ¿e odwiedzi³ ju¿ wszystkich lekarzy w miecie  informuje siostra.
- A na co on siê uskar¿a?
- Na tych lekarzy!



D£OWO NAPAR WODNY Z ZIÓ£
25 g zió³ zalewamy w naczyniu emaliowanym przegotowan¹ wod¹ w iloci ¼
l, dok³adnie mieszaj¹c. Mieszaninê odstawiamy na kilka minut, po czym naczynie
wstawiamy w garnek z wrz¹c¹ wod¹ i
ogrzewamy w niej. Na 5 minut zakrywamy garnek pokrywk¹, nastêpnie naczynko
z zio³ami wyjmujemy z wrz¹tku, ch³odzimy, a otrzymany wyci¹g wodny powoli
zlewamy lub cedzimy. W celu przygotowania mniejszej iloci naparu, zalewamy
mniejsz¹ iloæ zió³ mniejsz¹ iloci¹ wódy
(10 g zió³ to ³y¿eczka sto³owa, a 100 g
wody to pó³ szklanki). Napary przyrz¹dzamy z lici i kwiatów, rzadko z miêsistych czêci rolin.

Bitki wo³owe

60 dag wo³owiny, 2 niedu¿e cebule, str¹k czerwonej papryki, m¹ka,
t³uszcz, pieprz, sól
Miêso kroimy w plastry i zbijamy
t³uczkiem. Obsma¿amy z obu stron na
patelni przeznaczaj¹c oko³o 2 minut na
ka¿d¹ ze stron. Tak przygotowane
wk³adamy do garnka i zalewamy niewielk¹ iloci¹ wody. Dusimy na wolnym ogniu do miêkkoci. Pod koniec
gotowania dodajemy pokrojon¹ w paski
paprykê oraz pokrojon¹ w kostkê cebulê. Trzymamy na ogniu jeszcze przez
10-15 minut.
Danie podajemy z ry¿em na sypko
i du¿¹ iloci¹ zieleniny.

F kupiê

¯yj tak, aby twoim znajomym zrobi³o siê nudno, kiedy
umrzesz.

Julian Tuwim

OKRES NOWORODKOWY I NIEMOWLÊCY

Okresem noworodkowym nazywamy
okres wzglêdnej adaptacji do ¿ycia poza
³onem matki  do diametralnie odmiennych i wielokroæ trudniejszych warunków bytowania. W Polsce przyjêto uwa¿aæ
za granicê okresu noworodkowego pierwsze 28 dni ¿ycia. Najwa¿niejsze wydarzenia tego okresu to rozpoczêcie samodzielnego oddychania, przemiany w
obiegu krwi, odpadniêcie pêpowiny oraz
zagojenie siê rany po jej odpadniêciu,
¿ó³taczka fizjologiczna, a tak¿e wiele zmian
czynnociowych w poszczególnych narz¹dach. Przemiany te pozwalaj¹ na osi¹gniecie pewnej, choæ ci¹gle jeszcze znacznie ograniczonej, samodzielnoci.
Okres niemowlêcy trwa do ukoñczenia pierwszego roku ¿ycia. Do trzeciego
miesi¹ca ¿ycia organizm niemowlêcia
charakteryzuje siê bardzo s³ab¹ wydolnoci¹ homeostazy oraz s³ab¹ odpornoci¹. Obserwujemy wiêc w tym okresie
du¿¹ podatnoæ na zapalenia p³uc oraz
zaka¿enia jelitowe.

Czosnek

Czosnek pomaga usuwaæ t³uszcze
zgromadzone w naczyniach krwiononych,
przyczynia siê wiêc do zmniejszenia
niebezpieczeñstwa zawa³u serca. Czosnek
niszczy bakterie b³onicy i grulicy. W
wielu wypadkach dzia³a skuteczniej ni¿
penicylina i inne antybiotyki.

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
A804
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V2307
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna. Plac Wolnoci 14,
tel. (087) 520 15 78
V11901
(V78609)

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
A9014
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L704
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
V2317

US£UGI

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

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

(K208)

Plac Wolnoci 15A, tel. (087) 520-10-89
V10402

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-4676
V8205
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V78309
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V10302
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L25410
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V77310
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533

V70614

* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V10702

(V3806)

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

chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V11601
* mikropo¿yczki 0%, (087) 520-18-17

tel. (087) 520-01-89

(V77010)

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

* kompleksowe us³ugi lubne, Foto Centrum, tel. 0-87-52014-00
K25709
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V4206
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L25310

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

ul. Kolejowa 31

Przemys³aw Atkielski

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K508
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L1404
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V78509
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L505
* biuro rachunkowe, bieg³y rewident Danuta Jaworowska, Olecko,
ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713, 0-87-520-44-98
V75711

V4316

* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V1607
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V3916
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V2007
PRODUCENT ODZIE¯Y ROBOCZEJ; ARTYKU£Y BHP
Wykonujemy hafty, loga
Go³dapska 22, tel. (087) 520-26-31

(K408)

RA
TY
!

(V7104)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V7804

Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,

D@RKOMP

(V9208)

PUB PIWNICA

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

Agencja Kredytowa KORZYCIK

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V1707
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V9003

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

PIZZA NA TELEFON

ADLER

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

(V8004)

CoolTura

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

(V79908)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V2407

BIURO RACHUNKOWE

(V4006)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V3206)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

US£UGI
* ryby, tel. 0-504-060-955
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OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V8903)

SERWIS OGUMIENIA

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4006)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V78210
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V11801
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.
* 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

V2107
K3204
K907
K1007
K1507
L1303

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

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

* mieszkanie 17 m. kw., WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-52026-12
A1901
* mieszkanie 27,5 m. kw., centrum, tel. 0-603-419-673 L604
* mieszkanie 64 m. kw., tel. 0-691-407-184
V8603
* mieszkanie bezczynszowe, 82,6m2, Olecko, tel. 0-501-514-614 K4501
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91
A805
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
A1004
* perfumy FM, tel. o-664-976-022
V2607
* VW golf, 1,8B, 1986, stan bdb, tel. 0-87-523-88-92
K4302
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 A406
* ziemia rolna, 12 hektarów, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
A1701
WYNAJEM
* atrakcyjny lokal dla fryzjerki, kosmetyczki, tel. 0-87-520-36-92 A705
* do wynajêcia od 1 marca pomieszczenia biurowo-us³ugowe,
parter, I piêtro, ul. Kamienna nad Lewiatanem, tel. 0-602354-963
V508
* kawalerka do wynajêcia, tel. 0-87-563-80-33
K3802
* lokal biurowy i handlowy do wynajêcia w centrum, tel.
0-601-152-460
V10802
* lokale do wynajêcia, tel. 0-885-441-703
K4202
* lokale handlowe po 430 m. kw., parter, do wynajêcia, tel.
0-604-145-272
A1201
* mieszkanie 160 m2 do wynajêcia. Tel 0-604-184-868 K4401
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
A2201
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L1004
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L1104
* szukam gara¿u do wynajêcia w okolicach ul. Zielonej, tel.
0-501-263-133
L1503

(V59720)

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

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

(V78409)

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

(K24210)

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
L26209
* kupiê gara¿ po³o¿ony w okolicach ul. Zielonej. Tel. 0-501263-133
L804
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V3926
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 L26309
* poszukujê osoby do prowadzenia biura sprzeda¿y stolarki
okiennej w Olecku, tel. (087) 615-22-23
V10202
* sprzedawcê zatrudniê, tel. 0-87-520-02-12
V77320
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
L26109
* zatrudniê kucharkê z dowiadczeniem, tel. 0-87-523-03-03 L407
* zatrudniê sta¿ystê, tel. 0-87-520-29-23
A1501
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
V9602
* zaopiekujê siê z sercem osob¹ starsz¹ lub dzieckiem. Posiadam dowiadczenie w pracy z osobami starszymi oraz
dzieæmi, tel. 0-506-675-603
L904
* zatrudniê g³ówn¹ ksiêgow¹ z dowiadczeniem, tel. 0-507077-359
A505
SPRZEDAM
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
A1401

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V3006)

(V3706)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA

SPRZEDAM (c.d.)
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L108
* ci¹gnik, prasê Z224, 279, maszyny rolnicze, tel. 0-607-809288
K4002
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
A1103
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
A605
* dom, Zawady Oleckie, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-52026-12
A1601
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
A306
* dzia³kê budowlan¹, Kukowo, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
A1801
* dzia³kê budowlan¹, Oleszewo, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
A2101
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K1107
* dzia³kê rekreacyjn¹, Dobki, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
A2001
* Fiat 126p elx, 1998, opony zimowe, 70.000 km, tel. 0-609535-117
L22514
* Fiat CC, 1997, 3500 z³otych, tel. 0-87-523-42-22
K3902
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
A1301
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Fundusze dla opor nych (12)
Oczywistoci

No i jestemy coraz bli¿ej wielkiego
otwarcia. Nasze województwo znalaz³o
siê w prawdziwej krajowej awangardzie
wdra¿ania programów regionalnych. Pod
koniec lutego ruszaj¹ pierwsze konkursy kierowane g³ównie do samorz¹dów.
31 marca jako pierwszy samorz¹d w Polsce

wy³owiæ i poromowaæ najbardziej innowacyjne przedsiêbiorstwa Warmii i Mazur, honorowy patronat obj¹³ pan marsza³ek. Konkurs, w którego obecej edycji wziê³o udzia³ 26 przedsiêbiorstw, zorganizowany zosta³ oczywicie przez Regionalny System Wspierania Innowacji.
Zdaniem kapitu³y najbardziej innowacyjnymi przedsiêbiorstwami okaza³y siê: olsz-

Uroczyste podpisanie umowy.

w regionie.

Jeli zechcecie Pañstwo skorzystaæ z naszej propozycji, zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 12001600 do ROK MG. W ramach lekcji (jedna godzina zegarowa) dzieci poznaj¹ wybrane tañce i zabawy danego regionu,
a tak¿e legendy, obrzêdy i zwyczaje Warmii i Mazur.
Zajêcia poprowadzi instruktor Bo¿ena Ga³¹zka.
Prosimy wychowawcê klasy lub nauczyciela przedmiotowego o wczeniejszy kontakt i ustalenie terminu lekcji.
Informujemy równie¿, ¿e z koñcem roku szkolnego
nauczyciel otrzyma stosowne zawiadczenie przydatne do
teczki awansu zawodowego.
Kontakt: Tel. (087) 520 20 59 oraz kom. 693 999 741 (Bo¿ena Ga³¹zka).

starania na rzecz ci¹g³ego podnoszenia
bezpieczeñstwa i komfortu nauki jazdy
prowadzonych przez oleck¹ firmê. Uwa¿am, ¿e to wyró¿nieje jest te¿ niezwykle
wa¿ne ze wzglêdu na jego symboliczny
charakter. Doceniono nie kosmiczne tech-

Laureaci konkursu Warmiñsko-Mazurski
Lider Innowacji 2007

tyñska firma Dramiñski (zajmuj¹ca siê produkcj¹ nowoczesnych,
przenonych ultrasonografów podbijaj¹cych rynki Azji i Australii) oraz SMiOC
FRENOPLAST Bu³hak i Cielawski sp.j.
ze Szczytna, zajmuj¹ca siê produkcj¹ kompozytowych elementów uk³adów hamulcowych stosowanych w najszybszych i
najnowoczeniejszych poci¹gach.
Osobicie jestem niezwykle zadowolony, ¿e podczas tak uroczystej gali nie
zabrak³o i oleckiego akcentu. Wyró¿nienie otrzyma³ Jerzy Miliszewski i Oleckie Centrum Szkolenia Kierowców za opracowanie i wdro¿enie innowacyjnych metod szkolenia kierowców oraz kandydatów na kierowców. Tak specjalista, dokonuj¹cy w firmach-kandydaLekcja folkloru powracaj¹
tach audytu techRegionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbanologicznego, jak
te wznawia program edukacyjny dla uczniów szkó³ podstai kapitu³a, doceni³y
wowych Lekcja folkloru  dziedzictwo kulturowe

Urz¹d Marsza³kowski, wspólnie z Warmiñsko-Mazursk¹ Agnecj¹ Rozwoju
Regionalnego, og³osz¹ pierwsze konkursy kierowane do przedsiêbiorców. Bêdzie to mo¿liwe dziêki wczeniejszej owocnej wspó³pracy tych instytucji oraz formalnej umowie na wspólne wdra¿anie
Osi Przedsiêbiorczoæ. Umowa ta zosta³a
podpisana przez Marsza³ka Województwa Jacka Protasa oraz prezes WMARR
Bo¿enê Cebulsk¹.
To wa¿ne wydarzenie mia³o miejsce
20 lutego na olsztynkim zamku w trakcie uroczystej Gali Konkursowej Warmiñsko-Mazurski Lider Innowacji 2007.
Nad konkursem, maj¹cym za zadanie

Bartosz Cieluk

Konsultant Regionalnego Systemu
Wspierania Innowacji Warmiñsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

nologie czy biomodyfikacje, czyli nabardziej w¹sko rozumiane innowacje technologiczne. Doceniono wk³ad w rozwój
produktu, który  wydawaæ by siê mog³o  jest tak powszedni i oczywisty, ¿e
o ¿adnych innowacjach nie mo¿e byæ
mowy.
Byæ mo¿e tylko ja chcê to tak widzieæ, s¹dzê jednak, ¿e i kapitu³a, i organizatorzy konkursu podzielaj¹ pogl¹d, i¿
na gruncie innowacji nie ma nic oczywistego. Nasze wojewodztwo jeszcze przez
d³ugie lata nie bêdzie skupiskiem najbardziej nowczesnych technologii i przemys³u. Nie znaczy to jednak, ¿e dla innowacji jestemy terenem straconym. Zorganizowany przez RSWI konkurs pokaza³ co dok³adnie przeciwnego.
PKK RSWI dzia³a dziêki uprzejmoci
Starostwa Powiatowego w Olecku,
ul. Kolejowa 32 pokój 12.
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skok w dal z miejsca: 1. Magda Bernaciak (G wiêtajno) - 218 2. Justyna
Rudnik (G wietajno) - 199, 3. Kaja
Puszkarewicz (ZS Olecko-Siejnik) - 199
rzut pi³k¹ lekarsk¹: 1. Justyna Nowak (G
2 Olecko) - 9,40, 2. Aleksandra Jurewicz (G Sokó³ki) - 9,00, 3. Paulina Szy³ak (G wiêtajno) - 8,50
sztafeta: 1. Zespó³ Szkó³ Olecko  Siejnik - 1:58,89, 2. G Sokó³ki - 2:02,50,
3. G 2 Olecko - 2:04,04
CH£OPCY
25 m: 1. Karol Barszczewski (G 2 Olecko)
- 3,68, 2. Pawe³ Pojawa (G 2 Olecko) 3,72, 3. Rafa³ Pigiel (G Sokó³ki) - 3,80
300: 1. Krzysztof Marczuk (G 2 Olecko) 40,86, 2. Maciej Makowski (ZS Olecko-Siejnik) - 41,96, 3. £ukasz Supiñski
(ZS Olekcko-Siejnik) - 42,43
500 m: 1. Szymon He³miñski (ZS OleckoSiejnik) - 1:15,49, 2. Micha³ Sobotko
(ZS Olecko-Siejnik) - 1:15,67, 3. Mateusz Krawiec (ZS Olecko-Siejnik) 1:15,75
800 m: 1. Dastin Kowalewski (G 2 Olecko) - 2;04,13, 2. Arek Bogdan (G 2
Olecko) - 2:06,90, 3. Piotr Kozaczek

(G Sokó³ki) - 2:11,57
skok w dal z miejsca: 1. Marcin Micha³owski (G wietajno) - 265, 2. Pawe³
Pojawa (G 2 Olecko) - 260, 3. Wojciech Sowul (G wiêtajno) - 245
rzut pi³k¹ lekarsk¹: 1. Damian Piekielniak
(G Kijewo) - 11,90, 2. Rafa³ Trocki (G
wiêtajno) - 10,80, 3. Szymon Bronejko (G 2 Olecko) - 10,80
sztafeta: 1. Gimnazjum 2 Olecko - 1:45,40,
2. Gimnazjum Sokó³ki -1:52,30, 3. Zespó³ Szkó³ Olecko- Siejnik - 1:58,06
KLASYFIKACJA KOÑCOWA
DRU¯YNOWO
1. Gimnazjum 2 Olecko
- 158
2. Zespó³ Szkó³ Olecko  Siejnik - 120
3. Gimnazjum Sokó³ki
- 77
4. Gimnazjum wiêtajno
- 70
5. Gimnazjum Kijewo
- 28
Puchar Burmistrza Olecka  Wac³awa
Olszewskiego zdoby³o Gimnazjum nr 2
Olecko.
Zawody zorganizowali UKS Korab przy
ZST Olecko oraz MOSIR Olecko.
Sêdziowali nauczyciele kultury fizycznej
oleckich szkó³.

Pó³nocna Liga Regionalna Tenisa Sto³owego

dynki nasi zawodnicy rozstrzygnêli na swoj¹
korzyæ.
Punkty dla Geodezji zdobyli: Charmuszko  3 , Ostrowski  3, Morawski  1, i
Polakowski  1.

Lekka atletyka
KOMUNIKAT KOÑCOWY
VII Halowe Mistrzostwa Powiatu
Oleckiego w lekkiej atletyce gimnazjów
W dniu 22.02.2008. w hali Zespo³u Szkó³
Technicznych w Olecku rozegrane zosta³y
VII Halowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w lekkiej atletyce gimnazjów o Puchar Burmistrza Olecka. Sêdzi¹ zawodów
by³ Romuald Wojnowski.
WYNIKI trzech najlepszych
DZIEWCZÊTA
25 m: 1. Aleksandra Jurewicz (G Sokó³ki)
- 3,94, 2. Monika Jegliñska ( ZS Olecko
 Siejnik) - 3,95, 3. Kaja Puszkarewicz
(ZS Olecko-Siejnik) - 4,00
300 m:
1. Karolina Godlewska (G wiêtajno) 46,62, 2. Inez Sadkowska (G 2 Olecko)
- 46,63, 3. Agnieszka Borysewicz (ZS
Olecko-Siejnik) - 47,71
500 m: 1. Anna Szpunar (G Kijewo) 1:22,80, 2. Anna Piotrowska (G 2 Olecko) - 1:28,19, 3. Beata Suprunowicz (G
Sokó³ki) - 1:29,68

W 3 kolejce Pó³nocnej Ligi Regional- gigantów ABC RATUSZ GI¯YCKO 
nej Tenisa Sto³owego im. F. Pietro³aja pad³y LEGA OLECKO uzyskano remis 7:7.
nastêpuj¹ce rozstrzygniêcia:
Rozstrzygniêcie w poszczególnych
 LKS POGOÑ BANIE MAZURSKIE : UKS meczach uzyskiwano zazwyczaj w 5-tych
Bez zaleg³ych meczy tabela przedstawia
VICTORIA WIÊCKI I 8:3 ,
setach. Decyduj¹cy 7-my punkt zdoby³
 U¯KS SPINAKER WÊGORZEWO  Jan Nawrot wygrywaj¹c 3:2 ze Szczepa- siê nastêpuj¹co:
1. ABC Ratusz Gi¿ycko
16:2 70:31
UKS VICTORIA WIÊCKI II 8:1.
nikiem.
.
2.
U¯KS
Spinaker
Wêgorzewo15:367:24
 ABC RATUSZ GI¯YCKO  LEGA OLECDla LEGI punkty zdobyli: Niewiarowski
14:6 69:40
KO 7:7 ,
- 2:5, Omilian  2 , Pietro³ej  1,5, Nawrot 3. UKS Viktoria Wiêcki I
4.LEGA Olecko
13:7 67:47
 UKS RATUSZ GI¯YCKO  GEODEZJA  1.
5.
LKS
Pogoñ
Banie
Maz.
8:10
50:49
OLECKO 6:8.
Z tarcz¹ wróci³a z wyprawy do Gi6:10 33:53
Za najwiêksz¹ niespodziankê nale¿y ¿ycka dru¿yna Geodezji, gdzie pokona³a 6. GRODEZJA Olecko
VI Powiatowy
Konkurs Recytatorski
 s. 7.
8. UKS Ratusz Gi¿ycko
2:18 28:72
uznaæ wysokie zwyciêstwo m³odej dru- * UKS
RATUSZ GI¯YCKO
8:6.
*
Treuburger
Heimatbrief

t³umaczenie
nr
20
pisma
na
s. 9.
8.
UKS
Viktoria Wiêcki II 0:19 9:72
¿yny z Bañ Mazurskich nad by³ym IIIPo rozegraniu 10 pojedynków gospoOrganizator
ligowcem VICTORI¥ WIÊCKI. W meczu darze prowadzili 6:4, ale ostatnie 4 pojeKASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPO£ECZNEGO
PLACÓWKA TERENOWA W AUGUSTOWIE informuje,
¿e Prezes G³ównego Urzêdu Statystycznego Komunikatem
z dnia 11 lutego 2008r. og³osi³, ¿e przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie w IV kwartale 2007r. wynosi³o 2.899,83 z³.
W zwi¹zku z powy¿szym od dnia 1 marca 2008r. zasi³ek pogrzebowy przys³uguje w wysokoci 5.799,66 z³. Nowa wysokoæ zasi³ku pogrzebowego dotyczy zgonów zaistnia³ych po dniu 29 lutego 2008r.
Jednoczenie informujemy, ¿e od dnia 1 marca 2008r. kwoty przychodu decyduj¹ce o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent
wynosz¹:
- 30% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia - 870,00z³.,
- 70 % przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia - 2.029,90z³.,
- 130% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia - 3.769,80z³.
Beata Maria Malinowska

WYBIERZ JEDN¥ I PRZEKA¯ 1%

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

Nr KRS
0000032763
0000032791
0000128526
0000179211
0000210279
0000216673
0000247409
0000271499
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 292

I minê³o! Co? Oczywicie, minê³o
siedem dni od naszego ostatniego spotkania. To mi³e, ¿e czekalimy: Pañstwo
na to co napiszê, a ja na to co przeczytacie. Taki wspólny okres wyczekiwania. Ale doczekalimy siê. Jest nowy
tekst.
Co tam w Panie w polityce? Same
radoci. Mo¿na napisaæ, ¿e jest cudownie. Co i raz prasa i telewizje serwuj¹
nam sonda¿e, ¿e Przoduj¹ca ma ponad
piêædziesi¹t procent poparcia i jest wietnie. I gdzie tam na dole taki ma³y sonda¿yk: jak ¿yje siê ludziom. Nie dziwne, ¿e te sonda¿e ukazuj¹ siê gdzie
na stronach, gdzie czytelnik nie dociera
podekscytowany SUKCESAMI w³adzy.
A co mówi¹ te sonda¿e? ¯e ludziom
¿yje siê coraz gorzej. Przyt³acza ich brak
nadziei i stagnacja w naszym kraju. To
takie dziwne,
¿e w jednej
gazecie s¹ takie wielkie tytu³y o szczêciu, spokoju i
sukcesach i
takie ma³e i
skromne notatki, ¿e samopoczucie ludzi
spada w dó³.
Przesadzi³em...
Mo¿e to nie
jest dziwne, a
zupe³nie normalne.
Tak siê sk³ada, ¿e ostatnie
dni to festiwal na temat STUDNI obecnego rz¹du. Niby nic i tak jakby ukradkiem gazety napisa³y, oczywicie ma³ymi tytu³ami, ¿e Premier tak siê wkurzy³ osi¹gniêciami swoich ministrów,
¿e powiedzieli, ¿e co na pewno zrobi¹. Nie wiem co powiedzieli oni Panu
Premierowi, który wypoczêty wróci³ z
urlopu z W³och, ale i on siê umiechn¹³ do telewidzów. Co prawda wiele
dzieci ten umiech przestraszy³, ale one
powinny po dzienniku iæ spaæ, a nie
ogl¹daæ horrory. Maj¹ za swoje szczeniaki. Od tej pory bêd¹ siê k³ad³y zaraz po dobranocce. Oczywicie na z³¹
wysz³a opozycja i ta z lewej, i ta z prawej. Wielu polityków i dziennikarzy-publicystów z wielkim zatroskaniem w
g³osie stwierdzi³o, ¿e opozycja nie ro-

zumie, czym ma byæ... Dobre. Jak sobie przypomnia³em ubieg³¹ kadencjê,
to ze zdziwieniem mogê powiedzieæ, czemu akurat wtedy tak siê nie trzymali
w³asnych pouczeñ i nauk. Dwa lata potêpiania i negowania wszystkiego w
czambu³ na pewno nie by³o czym, co
dzi jest wizj¹ tych panów i pañ. Kto
m¹dry ostatnio powiedzia³ bardzo fajne zdanie: W krajach o dojrza³ej demokracji partia, która wygrywa czy
przegra³a wybory, ju¿ na dzieñ po nich
robi kolejn¹ kampaniê wyborcz¹ i jest
to norm¹, by siê sprzedaæ jak najlepiej i zdobyæ poparcie. W naszym kraju jest to powa¿ny zarzut. Widocznie jeszcze nie dorolimy do demokracji.
Ju¿ nie bêdê opisywa³ STUDNI
Premiera. Wysz³y blado. Zaskakuj¹ce,

¿e goæ, który tak chêtnie rozlicza³ poprzedni¹ kadencjê po STUDNI sam
teraz gra w welon z ludmi. Co to
jest gra w Welon? To taka stara wiecka
gra, tradycja na weselach. Jeden goæ
bierze od panny m³odej welon, w którym umieszcza siê ceg³ê lub kamieñ.
Potem krêci welonem wokó³ siebie i w
pewnym momencie puszcza w t³um
goci. Kto siê nie uchyli i dostanie w
³eb, ten jest g³upek i odpada z gry. Podoba³o mi siê jak siebie pochwali³. No
bo kto ma pochwaliæ? To sam siebie
pochwali. Przecie¿ nie móg³ pochwaliæ
siê osi¹gniêciami swoich ministrów. Ten
rz¹d na przyk³ad znalaz³ sposób na to,
by okazaæ siê dobrym i mi³ym. Na przyk³ad nie wprowadza w ¿ycie z³ych ustaw.
Brawa. Cudownie. Na wszelki wypadek

aby te ustawy nie okazywa³y siê g³upie, nie wprowadza ¯ADNYCH USTAW.
Taka akcja: przezorny zawsze ubezpieczony. Nic nie robiæ, by nie powiedzieli,
¿e robi¹ le. Cudownie! Po prostu Pan
Premier musi utrzymaæ wysokoæ swoich
sonda¿y do 2010 roku. To jest do wyborów prezydenckich.
Fantastyczne te STUDNIE Pana Premiera. Do tego znowu wysz³o, ¿e poprzednicy to li ludzie. Ano, paskudy,
zrobili sobie konwencjê i zagrali piosenkê jednego z kabaretów, której podsumowaniem s¹ s³owa: Chcielicie mieæ
Irlandiê, a macie czeski film. No... Tragedia. Kabaret od czasu tej konwencji
to chyba pluje sobie w brodê, ¿e mogli wyst¹piæ i zgarn¹æ niez³¹ kasiorê, a
tak bêd¹ tylko mieli parê groszy z tantiem ZAiKS. To rzeczywicie mo¿e boleæ.
Teraz bêd¹
podawali do
s¹du, ¿e ich autorytet mo¿e
upaæ, bo oni
nie wi¹¿¹ siê z
¿adn¹ opcj¹
polityczn¹, a
tu taki klops.
Chocia¿ postrasz¹ s¹dem,
¿e ich wizerunek uszczuplono... Ej... Kabreciarze.
W sumie
STUDNIE
przesz³y bardzo
spokojn ie.
Mamy nawet
sukces. W tym
roku po raz
pierwszy od d³u¿szego czasu bêdziemy mieli festiwal piosenki rosyjskiej w
Zielonej Górze. To piêkne. Po tym piêknym porozumieniu przez granicê przejecha³o 25 ton polskich wêdlin. Reszta
pojecha³a do Rosji przez Niemcy, Szwecjê
i Finlandiê jako produkty tamtych przemys³ów miêsnych..., a ¿e Kie³basa
Krakowska jest napisane w Szwecji
po polsku? Przecie¿ by³ Potop i Szwedzie co z Polski musieli wywieæ. W
sumie fajna recepta na spokój, ciszê i
dobre sonda¿e: NIC NIE ROBIÆ. Sukces stuprocentowy. Fajnie. Parê miesiêcy us³yszelimy: Obiecujê, ¿e nic
nie bêdê obiecywaæ, ale obietnice bêdê
spe³niaæ i bêdzie to cud.
Sielanka... Ja ci¹gle czekam.
PAC

