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Sumienie nie przeszkadza nam w pope³nianiu grzechów, ale przeszkadza cieszyæ siê z ich
pope³niania.
Salvador de Madariaga
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Z okazji
wi¹t Wielkanocnych
serdeczne ¿yczenia
radosnych chwil
w gronie rodzinnym, zdrowia
i wiosennego nastroju
wszystkim mieszkañcom
gminy Olecko ¿yczy
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Cena 1,40 z³

7 kwietnia 2009 r.

Burmistrz Olecka
Wac³aw Olszewski
(K5501)

Tusk w Olecku

Zdrowych, pogodnych
wi¹t Wielkanocnych,
pe³nych wiary,
nadziei i mi³oci.
Serdecznych spotkañ
w gronie rodzinnym
i wród przyjació³.
Radoci i optymizmu
Mieszkañcom powiatu
i Gociom ¿ycz¹
Starosta Olecki
Stanis³aw Lucjan
Ramotowski

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
Marian wierszcz
(K5601)

Fot. Jolanta Kochanowska-Zalewska

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 30 marca w oleckim szpitalu
owiadczenia z³o¿yli: Donald Tusk 
premier Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej,
Ewa Kopacz  minister zdrowia oraz Prezes
Spó³ki Olmedica Katarzyna Mróz.
O szczegó³ach wizyty premiera w
Olecku czytaj na s. 10-11.

SUPER TAXI
(087) 520 20 00
CENTRUM HANDLOWE
Aleje Lipowe 1B
tel. (087) 520 36 92

Dzia³ Komputerowy

od A do Z

MARKET BUDOWLANY

MAJSTER
Aleje

Tel. (87) 520 44 46

Lipowe

1B

(V18501)
)

- doradztwo
- realizacja

(V16103)

(K2708)

szybko, tanio, bezpiecznie

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
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Ruszy³o Wojewódzkie Centrum
Monitorowania Pracy Policji

Doskonalenie jakoci obs³ugi interesantów i skuteczne udzielenie pomocy osobom, które chc¹ z³o¿yæ zawiadomienie o przestêpstwie w jednostce Policji, to g³ówne cele programu Wojewódzkiego Centrum Monitorowania Pracy Policji (WCMPP), które ruszy³o w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
G³ównym powodem wprowadzenia tego
programu jest nieskuteczne lub opiesza³e
udzielenie pomocy osobie, która zg³osi³a siê do jednostki Policji, aby zg³osiæ
przestêpstwo i nie zosta³a obs³u¿ona w
ci¹gu 10 minut. W przypadku opónienia, interesant bêdzie móg³ zg³osiæ problem, a tym samym przyspieszyæ za³atwienie sprawy telefonuj¹c pod wskazany numer. Ide¹ Wojewódzkiego Centrum Monitorowania Pracy Policji jest
doskonalenie jakoci obs³ugi interesantów.
Z telefonu mo¿e skorzystaæ ka¿da oso-

KRONIKA
PO¯ARNICZA

 4 marca o 12.30 jeden zastêp JRG PSP
i jeden OSP Wieliczki usuwa³y konar
drzewa niebezpiecznie zwisaj¹cy nad
boiskiem w Wieliczkach.
 7 marca o 18.45 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ulicy Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 8 marca o 2.30 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ na drodze w okolicach Wê¿ewa
podpalon¹ belê s³omy.
 9 marca o 13.16 trzy zastêpy JRG PSP,
dwa OSP Wieliczki, po jednym OSP
Markowskie, OSP Raczki, OSP Wierciochy i OSP Karasiewo gasi³y po¿ar
budynku inwentarskiego w Ryniach.
 9 marca o 17.42 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y zadymienie z mieszkania w
Babkach Oleckich.
 9 marca o 20.55 trzy zastêp JRG PSP
gasi³y po¿ar budynku mieszkalnego w
Kukowie.
Informacji udzieli³

starszy aspirant Mariusz Domin

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin
Ozdobnych

(V16224)

GRÜNLAND

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

DY¯URY APTEK

 7-13.04.2009r., ul. 11-go Listopada 9
 14-19.04.2009r., pl. Wolnoci 7B

ba, która przyby³a do jednostki Policji z
zamiarem z³o¿enia zawiadomienia o przestêpstwie, lecz czas jej oczekiwania na
przyjêcie trwa³ d³u¿ej ni¿ 10 minut. Ka¿de taka sytuacja bêdzie natychmiast
wyjaniana. Pod bezp³atny numer telefonu WCMPP 0 800 339 202 bêdzie mo¿na zg³osiæ zastrze¿enia do pracy funkcjonariuszy, zaobserwowane przez osobê zagro¿enia i niebezpieczeñstwa oraz
przekazaæ informacje o zdarzeniach bêd¹cych w zainteresowaniu Policji. Interesant korzystaj¹cy z WCMPP bêdzie móg³
tak¿e zasiêgn¹æ porady z zakresu sposobu za³atwienia spraw urzêdowych w
jednostkach Policji, jak i zapobiegania
zjawiskom patologicznym. Przedsiêwziêcie to realizowane jest we wszystkich jednostkach Policji w kraju.
m³.asp. Tomasz Jegliñski
KPP Olecko

Wie¿a
ratuszowa?

Zapewne domylili siê Pañstwo, ¿e
informacja o budowie wie¿y nad oleckim Ratuszem by³a ¿artem primaaprilisowym.

MARKET
BUDOWLANY

KRAM
Wojska Polskiego 18

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

ZAPRASZAMY!
na wi¹teczne
zakupy
po promocyjnych
cenach!

(V18401)

Redakcja

Tygodnika Oleckiego,
ul. Zielona 37
czynna: roda, czwartek, pi¹tek

w godzinach 1200-17 00

(13805)

NASZ 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:

 Wojciech Karbowski
 Piotr Klejment
 Monika £odzia
 Agata Rutkowska
 Kamil Serdel
 Robert Suchoñ
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul.
Kolejowa 32,
√ KORZYCIK, ul. Kolejowa 31
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna
1A
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.

Uwaga!

Prosimy panie Alicjê Jaszczanin oraz
Rados³awê Barszczewsk¹ o odebranie
konkursowego upominku.

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

!
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Meloman w policyjnym areszcie

W dniu 31 marca oko³o godziny 15.00 oleccy policjanci
zostali poinformowani o kradzie¿y, która mia³a miejsce na prywatnej posesji. Tam pojechali policjanci, którzy zatrzymali 34letniego Jacka P. Mê¿czyzna by³ wczeniej notowany za podobne przestêpstwa. Funkcjonariusze pracuj¹cy nad spraw¹
ustalili, ¿e z³odziej pocz¹tkowo wszed³ na prywatn¹ posesjê i z
otwartego samochodu stoj¹cego w gara¿u ukrad³ radioodtwarzacz samochodowy. Skradziony ³up postanowi³ ukryæ i ponownie wróci³ do gara¿u po nastêpne przedmioty, które przygotowa³ do wyniesienia. Tym razem 34-latek zosta³ przy³apany na kradzie¿y przez w³aciciela posesji, który zamkn¹³ go w
jednym z pomieszczeñ gospodarczych i telefonicznie powiadomi³ policjê. Jacek P. zosta³ zatrzymany w policyjnym areszcie. Badanie alkomatem wykaza³o u niego ponad 3 promile
alkoholu w organizmie. W toku prowadzonych czynnoci policjanci ustalili, ¿e oprócz radia z gara¿u skradziono dwie lutownice. Wartoæ utraconych rzeczy pokrzywdzony oszacowa³ na ³¹czn¹ kwotê 1200 z³otych. Teraz sprawca kradzie¿y
odpowie przed s¹dem. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolnoci.

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac Wolnoci 24
 Rysunki satyryczne Marka Pacyñskiego, Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
 Staroobrzêdowcy z Wojnowa  fotografie Ewy Koz³owskiej
 galeria JazzClub w Gi¿ycku
 Na przerwistej linii egzystencji  Herbertowsa lekcja poezji
 czytelnia Biblioteki Pedagogicznej, ul. Armii Krajowej
 Odwaga tworzenia, wystawa prac uczestników WTZ 
Biblioteka Pedagogiczna
 Sybiriacy  wystawa w holu kina ROK MG
6 kwietnia (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
8 kwietnia (roda)
* mija termin zg³oszeñ do 54. Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego.
9.00  IV Powiatowy Przegl¹d Poetycki Z dedykacj¹ do nieba, sala widowiskowa ROK MG
10 kwietnia (pi¹tek)
15.00  Czarni  Olimpia Zambrów, mecz pi³karski III ligi, stadion MOSiR
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
14 kwietnia (wtorek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego

14 kwietnia

... wspó³producent programu Kawa czy herbata Jerzy Kisielewski zaprosi³ do audycji Janusza Panasewicza. Artysta bêdzie opowiada³ o przyznanym mu przez oleckich radnych medalu Zas³u¿ony dla Olecka.
(M)

Coraz czyciej
Fot. Archiwum KPP w Olecku.
(V15304)

19-400 Olecko, Kopernika 10, tel. 0-665-095-424

MEBLE STYLOWE HOLENDERSKIE
KIERMASZ MARKOWEJ PORCELANY
(komplety obiadowe szecioosobowe ju¿ od 85 z³)

RENOWACJA MEBLI

Od momentu, gdy tylko stopnia³ nieg, ulice miasta sprz¹ta
brygada z³o¿ona z 48. osób. Porz¹dki rozpoczêto od g³ównych ulic w centrum Olecka. Do wi¹t sprz¹tanie miasta powinno zostaæ zakoñczone. Potem ekipy porz¹dkowe przenios¹ siê na Wiewiórcz¹ cie¿kê.
(M)

Naprawa dróg wiejskich

Wraz ze znikniêciem niegu, gdy tylko ¿wirowe drogi wiejskie
podesch³y, ruszy³o naprawianie szkód, które wyrz¹dzi³a zima.
Trwa równanie, uszkodzone odcinki uzupe³niane s¹ nowymi
warstwami ¿wiru. Drogi s¹ naprawiane wed³ug sporz¹dzonego harmonogramu.
(M)

AUTOMYJNIA

a
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91
O N............................ 3,69 z³
Pb95 ........................ 3,88 z³
PB98 ........................ 3,99 z³
LPG .......................... 1,61 z³
Olej opa³owy........... 2,22 z³ (powy¿ej 1000 litrów)
St

(V15104)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(V14904)

"
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O realizacji Strategii
Powiatu Oleckiego
Strategia Rozwoju Powiatu Oleckiego na lata 2003-2015
wskazuje istotne kierunki dzia³ania, które realizowane s¹ jako
przedsiêwziêcia kulturalne, gospodarcze, marketingowe i inne.
W latach 2007-2008 zosta³o wykonanych wiele zadañ zgodnych ze strategi¹. Poni¿ej przytaczamy tylko niektóre z nich.
W zakresie edukacji wzbogacono ofertê szkó³ ponadgimnazjalnych o nowe kierunki kszta³cenia adekwatne do potrzeb
lokalnego rynku pracy. Pozyskano rodki zewnêtrzne na ró¿norodne zajêcia pozalekcyjne i wyposa¿enie w pracownie komputerowe i jêzykowe. Z³o¿ono tak¿e projekt na rozbudowê,
modernizacjê i doposa¿enie bazy kszta³cenia zawodowego.
Utworzono Lokaln¹ Organizacjê Turystyczn¹ Ziemi Oleckiej oraz podjêto szereg dzia³añ maj¹cych na celu zacienienie wspó³pracy pomiêdzy samorz¹dami powiatowym i gminnymi z terenu powiatu oleckiego.
Zrealizowano inwestycjê przebudowy i modernizacji Szpitala Powiatowego w Olecku ze rodków unijnych i jednostek
samorz¹du terytorialnego.
Opracowano Program Ochrony rodowiska dla Powiatu
Oleckiego na lata 2008-2011 z uwzglêdnieniem perspektywy
na lata 2012-2015. Zorganizowano szeroko rozumian¹ edukacjê ekologiczn¹, miêdzy innymi poprzez akcje Sprz¹tania wiata,
Pomó¿my kasztanowcom. Przygotowywany jest projekt partnerski w celu utworzenia orodka edukacji ekologicznej.
Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl

Odpowie za posiadanie
narkotyków

Oleccy policjanci na jednym z osiedli zatrzymali 25-latka,
który posiada³ przy sobie amfetaminê. Marek S. trafi³ do policyjnego aresztu. Za posiadanie narkotyków grozi mu kara nawet
do 3 lat pozbawienia wolnoci.
Kara nawet 3 lat pozbawienia wolnoci grozi 25-letniemu
Markowi S. Mê¿czyzna zosta³ zatrzymany po krótkim pocigu
na jednym z osiedli w Olecku. Nerwowe zachowanie 25-latka
wzbudzi³o podejrzenie funkcjonariuszy, którzy postanowili wylegitymowaæ mê¿czyznê. W trakcie rozmowy z policjantami Marek
S. zacz¹³ uciekaæ. Jak siê póniej okaza³o powodem takiego
zachowania by³y narkotyki, które mê¿czyzna posiada³ przy sobie.
25-letni Marek S. zosta³ zatrzymany do wyjanienia w policyjnym areszcie. W trakcie przeszukania mieszkania 25-latka policjanci znaleli tak¿e strzykawki. Teraz funkcjonariusze ustalaj¹, sk¹d mê¿czyzna mia³ amfetaminê. Marek S. za swoje zachowanie odpowie przed s¹dem.

XXVII Sesja Rady Miejskiej

27 marca odby³a siê marcowa Sesja RM. W trakcie obrad
Burmistrz oraz Przewodnicz¹cy RM przedstawili sw¹ dzia³alnoæ w okresie miêdzysesyjnym. Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej zapozna³ radnych z wynikami kontroli w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomociami oraz analizê dzia³alnoci Regionalnego Orodka Kultury Mazury Garbate i opieki
nad dzieæmi i m³odzie¿¹ szczególnie uzdolnion¹.
Podjêto 14 uchwa³, w tym o przyznaniu medalu Zas³u¿ony
dla Olecka Januszowi Panasewiczowi.
Jedn¹ z wa¿niejszych by³a uchwa³a o przyst¹pieniu do zmiany czêci miejscowego planu zagospodarowania. Zmiany te dotycz¹: terenów po³o¿onych w s¹siedztwie torów kolejowych pomiêdzy drogami wyjazdowymi do wiêtajna i Gi¿ycka, tereny
przyleg³e do drogi wyjazdowej w kierunku E³ku, teren przy alei
Wojska Polskiego, teren pomiêdzy ulicami Kasprowicza, Rzenick¹, Kociuszki i targowic¹, teren przy skrzy¿owaniu alei Zwyciêstwa i ulicy Kociuszki, tereny przyleg³e do ulicy Wiejskiej i
Lenej, teren po³o¿ony w s¹siedztwie osiedla mieszkaniowego
Lesk oraz tereny w s¹siedztwie jeziora Oleckie Wielkie.
(M)
Oleccy policjanci zatrzymali po krótkim pocigu dwóch
sprawców pobicia.

Sprawcy pobicia zatrzymani

Do zdarzenia dosz³o w pi¹tek oko³o godziny 10.00 na dworcu
kolejowym w Olecku. Oficer dy¿urny oleckiej komendy po
otrzymaniu zg³oszenia o pobiciu natychmiast skierowa³ tam
patrol. Funkcjonariusze doje¿d¿aj¹c do dworca radiowozem
zauwa¿yli dwóch mê¿czyzn, którzy na ich widok zaczêli uciekaæ. Policjanci ruszyli w pocig za uciekinierami, którzy oddalili siê w stronê torów kolejowych. Po oko³o 200 metrach
mê¿czyni byli ju¿ w rêkach funkcjonariuszy. Po wylegitymowaniu okaza³o siê, ¿e byli to 20-letni Kamil S. i 26-letni Przemys³aw Z. Zatrzymani zostali przewiezieni do komendy. Tam
zbadano ich stan trzewoci. Obaj mieli po oko³o 1,5 promila
alkoholu w organizmie. Do jednostki zg³osi³ siê równie¿ poszkodowany, od którego przyjêto zawiadomienie o pobiciu.
Doda³, ¿e podczas pobicia napastnicy uszkodzili jego telefon
komórkowy. Sprawcy tego zdarzenia trafili do policyjnego
aresztu. Po wytrzewieniu us³ysz¹ zarzut pobicia. Grozi im
kara nawet do 3 lat pozbawienia wolnoci.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko
PFRON podj¹³ decyzjê o zleceniu organizacjom pozarz¹dowym i fundacjom zadañ z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych

Dofinansowania z PFRON

Zarz¹d Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych podj¹³ w 2009r. decyzjê w sprawie udzielenia dofinansowañ fundacjom oraz organizacjom pozarz¹dowym na realizacjê w 2009r. zadañ zlecanych na podstawie art.
36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, w
ramach I-go konkursu o naborze wniosków z dnia 15 padziernika 2008r. W ramach pierwszego konkursu z 645 zadañ
ocenionych pozytywnie dofinansowanie otrzyma³o w zwi¹zku z ograniczonymi rodkami 523 zadania, które uzyska³y
minimaln¹ liczbê punktów tj. 81.
Z przyjemnoci¹ informujemy, ¿e w ramach pierwszego konkursu PFRON przyzna³ dofinansowanie Stowarzyszeniu Daæ
Nadziejê przy rodowiskowym Domu Samopomocy w Olecku
na realizacjê zadania pn. Usprawnianie osób niepe³nosprawnych
przy zastosowaniu nowoczesnych metod i form rehabilitacji i
terapii. Gratulujemy Stowarzyszeniu!
H. E. Kasicka

#
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Sprzedawa³ papierosy
bez akcyzy

Owiadczenie premiera Donalda Tuska

w sprawie wypowiedzi Prezydenta Lecha Wa³êsy
po opublikowaniu ostatniej ksi¹¿ki na jego temat

(Konferencja prasowa  szpital Olmedica w Olecku, 30 marca b.r.)
- Ja, jak i moi partnerzy w polityce, teraz i zawsze wspieramy i wspieralimy
Lecha Wa³êsê, kiedy ten jest z³oliwie i w sposób bardzo niesprawiedliwy
oskar¿any, czy wtedy, gdy podaje siê w w¹tpliwoæ jego biografiê. Mogê
tylko powiedzieæ, ¿e Lech Wa³êsa pozostanie, tak jak by³ przez d³ugie lata,
narodowym skarbem i postaci¹, bohaterem narodowej legendy, o któr¹ trzeba dbaæ. I to nie jest w interesie Lecha Wa³esy, ale ca³ego polskiego narodu,
w interesie naszej przysz³oci. Chcia³bym aby Lech Wa³êsa nie podejmowa³
pochopnych decyzji, które w zrozumia³ym gniewie dzisiaj zadeklarowa³.
Lech Wa³êsa jest potrzebny tutaj, w Polsce, zarówno jako wiadectwo
dawnych lat, jak i bardzo wa¿ny autorytet dla wielu Polaków. Jeszcze raz chcê
dzisiaj zaapelowaæ do historyków Instytutu Pamiêci Narodowej, aby nie nadu¿ywali rodków publicznych, bo nie bêd¹ mogli ich w przysz³oci u¿ywaæ,
jeli tak to bêdzie wygl¹da³o. IPN ma szansê przetrwaæ tylko pod warunkiem,
¿e bêdzie instytucj¹ politycznie i ideologicznie neutraln¹. Nie jest instytucj¹,
która ma chwaliæ Lecha Wa³êsê, nie jest te¿ od jego oczerniania. Jest po to,
aby neutralnie i najlepsz¹ wol¹ badaæ ród³a historyczne.
Ci, którzy nadu¿ywaj¹ cierpliwoci Polaków i pieniêdzy publicznych, sami
stanowi¹ dla tej instytucji najwiêksze zagro¿enie. Jeli kierunek dzia³añ IPN siê
nie zmieni, to zagro¿enie jej istnienia mo¿e staæ siê faktem.

Oleccy policjanci przeprowadzili dzia³ania wspólnie z Urzêdem Celnym. W
wyniku kontroli w jednym z kiosków
znaleziono papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy. W³aciciel sklepiku 49-letni Miros³aw S. za pope³nione
wykroczenie skarbowe zostanie ukarany grzywn¹.
Policjanci i celnicy prowadzili dzia³ania kontrolne ukierunkowane na wyeliminowanie wyrobów tytoniowych bez akcyzy w oleckich punktach handlowych.
Oko³o godziny 8.00 w pierwszym z kontrolowanych kiosków policjanci i przedstawiciele Urzêdu Celnego znaleli prawie 300 paczek papierosów bez polskich
znaków skarbowych akcyzy. Papierosy
znajdowa³y siê pod lad¹ sprzedawcy. £¹czna
wartoæ nielegalnych wyrobów tytoniowych to ponad 3000 z³otych. Papierosy
zosta³y zabezpieczone w oleckiej komendzie. W³aciciel sklepiku, 49-letni Miros³aw S., za pope³nione wykroczenie skarbowe zostanie ukarany grzywn¹.

(V18401)

Fot. Archiwum KPP w Olecku.

Z³odziej sklepowy trafi³ do celi
Oleccy policjanci zatrzymali sprawcê kradzie¿y sklepowej.
24-letni mieszkaniec Suwa³k w krótkim odstêpie czasu okrad³
3 sklepy na terenie miasta. Jego ³upem pad³y kosmetyki i s³odycze o ³¹cznej wartoci ponad 500 z³otych. Mê¿czyzna noc
spêdzi³ w policyjnym areszcie. Teraz grozi mu nawet do 5 lat
pozbawienia wolnoci.
1 kwietnia, kilka minut po godzinie 12.00, oficer dy¿urny
oleckiej policji otrzyma³ zg³oszenie o kradzie¿y sklepowej. Natychmiast skierowa³ w ten rejon patrol policji. Funkcjonariusze drog¹ radiow¹ otrzymali informacjê dotycz¹c¹ rysopisu i
kierunku ucieczki z³odzieja. Po krótkim pocigu w rejonie cmentarza
ewangelickiego zatrzymano sprawcê. Policjanci po sprawdzeniu zawartoci plecaka i wierzchniej odzie¿y znaleli markowe
perfumy, wody toaletowe i s³odycze. Jak siê okaza³o zosta³y
one skradzione z trzech sklepów na terenie Olecka. Wszystkie
przedmioty trafi³y z powrotem na pó³ki sklepowe, natomiast
24-letni Patrycjusz T. trafi³ do policyjnego aresztu. Teraz mê¿czyzna za swoje postêpowanie odpowie przed s¹dem. Grozi
mu nawet do 5 lat pozbawienia wolnoci.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko
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W dniu 31 marca z Wydawnictwa
Agora S.A. z Warszawy otrzyma³em przesy³kê: by³a to ksi¹¿ka z dwiema p³ytami
CD o nazwie Nasz Niemen. W pimie
przewodnim sta³o:
Pan Roman Maciejewski-Varga w
Szczytnie. Plebiscyt Nasz Niemen, og³oszony przez Radio Z³ote Przeboje, Gazeta Wyborcza, Metro, gazeta.pl i
Polskie Nagrania, zosta³ rozstrzygniêty! Z prawdziw¹ radoci¹ pragniemy zawiadomiæ, ze Pañski g³os w Plebiscycie zosta³ przez organizatorów uwzglêdniony. Dziêki temu znalaz³ siê Pan w
gronie 100 wybrañców, którym przesy³amy nagrodê: ksi¹¿kê z dwiema p³ytami CD, owoc tego plebiscytu.(...)
Fragment Pana wspomnieñ o tym
Wielkim Artycie znalaz³ siê wród listów, które uznalimy za najbardziej
poruszaj¹ce i trafi³ do ksi¹¿ki towarzysz¹cej albumowi. Tak wiec od teraz Nasz
Niemen to tak¿e Pana Niemen... (...)
Poniewa¿ moje wspomnienie o Cze-

s³awie Niemenie drukowane w ksi¹¿ce
dotyczy mego rodzinnego Olecka, które
tam¿e wymieniam z nazwy i mieszkañców  postanowi³em swój zacytowaæ:
Olecko, na Mazurach, koniec lat 70. Jestem 13-latkiem. W g³oniku, tzw. kukuru¿niaku (zak³ada³a je poczta ludziom,
których nie by³o staæ na normalne radio
i puszczano tam program I Polskiego Radia
 Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.
Wród rytmicznych piosenek nagle s³yszê pieñ wyj¹tkow¹, która elektryzuje:
jaki nieznany mi piosenkarz piewa o
tym, ¿e wiat jest dziwny, ¿e s³owo zabija jak nó¿. Ale ¿e dobrych jest wiêcej
ni¿ z³ych: ¿e dziêki nim wiat bêdzie lepszy i nie zginie! Bo¿e, przecie¿ ten artysta piewa do mnie! Jezu! Sk¹d ON wie,
¿e od pi¹tego roku ¿ycia nie mam mamy
i ojca, strasznie mi samotno, bieda, a piszê
wiersze i nie zgadzam siê, ¿eby z rówienikami pójæ okradaæ bogatsze s¹siedzkie
piwnice i komórki. Kto tak piewa? Nastêpnego dnia pytam Halinkê Ostrowsk¹, w

której siê platonicznie podkochiwa³em. On
nazywa siê Czes³aw Niemen. To dzieñ,
w którym sta³em siê jego fanem.
Olecko, klasa VII: polonistka Jadwiga Miedziewska zamiast kazaæ nam wkuwaæ
na pamiêæ wiersze Norwida, przytaszcza
do klasy gramofon Bambino i odtwarza
nam Bema pamiêci ¿a³obny rapsod w
wykonaniu Niemena. Zaczarowuje mnie
tym na resztê ¿ycia. (...) Podobnie jak
ucz¹ca mnie wczeniej polskiego Pani
Troczyñska, a m¹drej historii Pani Putra. (...) Jedyne z³e wspomnienie zwi¹zane z Niemenem: liczna dziewczyna (chyba
córka zegarmistrza z ulicy Lipowej w Bia³ymstoku, której imienia i nazwiska nie
pamiêtam, w 1971 r. po¿yczy³a mi kilkanacie winylowych p³yt, ca³¹ swoj¹ kolekcjê Czes³awa Niemena. A ja solennie
obieca³em, ¿e zwrócê! Nie zwróci³em.
Da³em d... Wina ta gnêbi moj¹ duszê ju¿
tyle lat! Mo¿e Ona to przeczyta i dowie
siê, ¿e od kilkudziesiêciu lat chcia³bym
swój b³¹d naprawiæ. Mo¿e maleñkim pocieszeniem jest to, ¿e dziêki tym p³ytom
moje córki tak¿e s³uchaj¹ CZES£AWA.
Jest i dla nich idolem. Drogowskazem.
¯yje w nich i jest. Przeka¿¹ to dalej!

Konkurs 2 - PFRON

jektu),
3. Wsparcie dzia³añ integracyjnych prowadzonych na rzecz osób niepe³nosprawnych poprzez poradnictwo psychologiczne, spo³eczno-prawne oraz udzielanie osobom niepe³nosprawnym informacji dotycz¹cych mo¿liwoci uzyskania ró¿nego rodzaju pomocy.
W ramach drugiego konkursu wnioski o zlecenie realizacji zadañ nale¿y sk³adaæ do:
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, Al. Jana
Paw³a II nr 13, 00-828 Warszawa
z dopiskiem: Zadania zlecane  konkurs nr 2
w terminie do dnia 20 kwietnia 2009 roku.
W ramach drugiego konkursu uprawniony podmiot mo¿e z³o¿yæ maksymalnie dwa
wnioski. Fundacje lub organizacje pozarz¹dowe, które dzia³aj¹ na rzecz osób niepe³nosprawnych krócej ni¿ 1 rok, mog¹
ubiegaæ siê o przyznanie dofinansowania na realizacjê ka¿dego z zadañ, które
tworz¹ projekt do maksymalnej wysokoci 25000 z³.
W przypadku fundacji lub organizacji pozarz¹dowej, która dzia³a na rzecz osób
niepe³nosprawnych d³u¿ej ni¿ 1 rok maksymalna kwota dofinansowania na realizacjê projektu nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿
800 000 z³.
Ubiegaj¹c siê o zlecenie realizacji zadania Wnioskodawca zobowi¹zany jest
do okrelenia wysokoci wk³adu w³asnego.
Wk³ad w³asny:
1. W przypadku organizacji po¿ytku pu-

blicznego  wynosi co najmniej 10%
kosztów kwalifikowalnych poniesionych
w ramach realizacji zadania.
2. W przypadku fundacji lub organizacji
pozarz¹dowej nie posiadaj¹cej statusu
organizacji po¿ytku publicznego 
wynosi co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach
realizacji zadania.
Dla zadañ o wnioskowanym dofinansowaniu do wysokoci 150 000 z³ wk³ad
w³asny mo¿e byæ wniesiony w formie finansowej lub niefinansowej. Dla zadañ
o wnioskowanym dofinansowaniu w
wysokoci 150 000 z³ i wy¿szym wymagane jest wniesienie wk³adu w³asnego w
formie finansowej w wysokoci nie mniejszej
ni¿:
1. 5% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania 
w przypadku organizacji po¿ytku publicznego,
2. 10% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania 
w przypadku fundacji lub organizacji
pozarz¹dowej nie posiadaj¹cej statusu
organizacji po¿ytku publicznego, z zastrze¿eniem postanowieñ dotycz¹cych
wysokoci wymaganego wk³adu w³asnego.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce
drugiego konkursu o zlecenie realizacji
zadañ w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych dostêpne s¹ na www.pfron.org.pl
Sporz¹dzi³a: Halina E. Kasicka

Nasz Niemen

Konkurs nr 2 dotycz¹cy naboru wniosków o zlecenie realizacji zadañ w 2009
roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych (...)
Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych dzia³aj¹c na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z pón.
zm.) zaprasza fundacje oraz organizacje
pozarz¹dowe do udzia³u w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadañ z
zakresu rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
osób niepe³nosprawnych, o których mowa
w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 7 lutego 2008r. w
sprawie rodzajów zadañ z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych zlecanych fundacjom oraz
organizacjom pozarz¹dowym (Dz. U. Nr
29, poz. 172). Konkurs przeprowadzany
jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 z pón. zm.).
Celem realizacji projektów zg³aszanych w ramach drugiego konkursu musi
byæ:
1. Wejcie osób niepe³nosprawnych (beneficjentów projektu) na rynek pracy,
2. Zwiêkszenie samodzielnoci osób niepe³nosprawnych (beneficjentów pro-

Roman Maciejewski - Varga

%

Sukces
olecczan
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Fundacja M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoci A Member of Ja Worldwide
www.junior.org.pl
Dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w Olecku
Pragnê pogratulowaæ zakwalifikowania
siê dru¿yn z Pañstwa szko³y do fina³ów
Ogólnopolskiego Konkursu
JA TITAN
Jest to kolejna edycja konkursu Zarz¹dzania Firm¹ opartego na najnowszej
wersji symulacji komputerowej  TITAN.
W obecnym roku wziê³o w niej udzia³
a¿ 1100 dru¿yn z ca³ej Polski.
Do pó³fina³ów zakwalifikowa³y siê z
ca³ej Polski tylko 64 dru¿yny. Wród
nich s¹ dwie dru¿yny Pañstwa szko³y.
Zapraszam serdecznie dru¿yny
NEVERMIND, TEAM3D
wraz z opiekunem, Pani¹ Teres¹ Woniak na rozgrywki pó³fina³owe.
Sukces uczniów nie by³by mo¿liwy
bez osobistego zaanga¿owania Pani Teresy Woniak. Pragnê kole¿ance pogratulowaæ sukcesu i ¿yczyæ zwyciêstwa
w rozgrywkach. Rozgrywki pó³fina³owe
odbêd¹ siê dnia 3 kwietnia o godzinie
10.00 w Zespole Szkó³ Ekonomicznych
w Olsztynie, ul. Ba³tycka 37 (...).
Z powa¿aniem
Warszawa, 26 marca 2009 r.
Koordynator programu
Zarz¹dzanie Firm¹

Z ostatniej chwili.

Powy¿ej przedstawilimy informacjê z kwalifikacjido pó³fina³ów. Podopieczni Pani Teresy Woniak, dru¿yna Nevermind
w eliminacjach do wystêpów fina³owych zajê³a pierwsze miejsce i pojedzie na fina³y do Warszawy, które odbêd¹ siê w dniach
16-17 kwietnia. W fina³ach ogólnopolskich bêdzie bra³o udzia³ tylko 8 dru¿yn z ca³ej Polski, a wiec oleccy uczniowie znaleli siê
w pierwszej ósemce sporód 1100 szkó³.

OLSZEWO

Petycja w sprawie dêbów
My, ni¿ej podpisani mieszkañcy wsi Olszewo, protestujemy przeciwko wycinaniu zdrowych drzew  zw³aszcza dêbów. Odk¹d pamiêtamy, ros³y daj¹c poczucie bezpieczeñstwa w trakcie burzy  nie by³o przypadku po¿aru budynku
od pioruna, bo drzewa stanowi³y naturalny piorunochron.
To w³anie dêby rosn¹ce przy drodze prowadz¹cej przez
wie s¹ nieod³¹cznym elementem krajobrazu, a nawet znakiem rozpoznawczym Olszewa. O ich piêknie wspominaj¹
ród³a historyczne. S¹ wród drzew bowiem i takie, które
mog³yby pretendowaæ do miana pomnika przyrody. I takie
w³anie drzewo (o zgrozo!!!) zosta³o przeznaczone do wy-
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ciêcia! A dêby ¿yj¹ przecie¿ tysi¹c lat!
Apelujemy o przemylenie i zmianê niefortunnej decyzji
 do wyciêcia przeznaczono stary, zdrowy, piêkny, ogromny d¹b  nasze wspólne dobro. ciête drzewo pozostawi po
sobie pustkê. Nawet zasadzenie nowego szybko jej nie wype³ni (dêby rosn¹ bardzo powoli).
Korony drzew daj¹ cieñ i chroni¹ przed s³oñcem. Droga
bez drzew  w pe³nym s³oñcu  dla mieszkañców Olszewa
mo¿e wkrótce staæ siê drog¹ przez mêkê (sklep znajduje
siê na koñcu wsi).
Uwa¿amy, ¿e decyzje dotycz¹ce nas i jakoci naszego
¿ycia powinny byæ z nami konsultowane. Nie chcemy biernie przygl¹daæ siê niszczeniu rodowiska naturalnego!
(Pod petycj¹ podpisy mieszkañców)
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Komentarze i refleksje
PAC dalej nie zaprzestaje kulturalnego  jego zdaniem  podsrywania i insynuacji, nie wymieniaj¹c nazwisk, ale uwa¿ny
czytelnik TO i tak bêdzie wiedzia³.
Tak siê jednak sk³ada, ¿e nie mia³em
nigdy tej w¹tpliwej przyjemnoci dyskutowaæ o polityce z PACEM osobicie, wiêc
insynuowanie komu podnoszenia g³osu, zaciskania piêci i wypieków na twarzy jest zwyk³¹ konfabulacj¹  jak wiêkszoæ wywodów politycznych PACA.
Tym razem (TO nr 11) PAC ostro krytykuje now¹, ale jeszcze nieuchwalon¹,
ustawê medialn¹ koalicji PO-PSL z poparciem SLD. Podpiera siê wypowiedziami
medioznawców, ponoæ o niepodwa¿alnych
autorytetach, prof. Macieja Mrozowskiego i dr Karola Jakubowicza, a wyszydza
innych, np. re¿yserów Kazimierza Kutza i
Andrzeja Wajdê. Trudno mi siê odnieæ
do AUTORYTETÓW PACA, bo ich nie
znam, tak jak i wiêkszoæ Polaków, natomiast chyba niewielu nie s³ysza³o o filmach Kutza czy Wajdy.
Trudno krytykowaæ ustawê medialn¹,
której jeszcze nie ma, ale mo¿na przypuszczaæ, ¿e choæ pewnie nie bêdzie ¿adnym
majstersztykiem ani prze³omem (zbyt wiele kompromisów w trakcie prac), to niektóre jej rozwi¹zania id¹ w dobrym kierunku. Poza tym wszystko bêdzie lepsze ni¿
to co mamy obecnie, a co w jedn¹ noc
2005 r. zafundowa³o nam Prawo i Sprawiedliwoæ.
Katastrofalna sytuacja finansowa PolRys. Waldemar Rukæ

 nie tylko polityczne

skiego Radia jest wynikiem dzia³alnoci
panów Czabañski  Targalski (PiS-owski
Zarz¹d PR) oraz rzeszy pisowskich dziennikarskich gwiazdorów, którym ten¿e
pisowski Zarz¹d, tu¿ przed wyborami 2007
r. podniós³ uposa¿enia, odprawy i wyd³u¿y³ do 9 miesiêcy okresy p³atnych wypowiedzeñ. Szczodre paniska!! Nie ¿a³owali
publicznego grosza, a co!?
¯ali siê PAC i odwo³uje do Czytelników, ¿e nie dano mu skorzystaæ z prywatyzacji maj¹tku PRL, ale nie podaje czy
kiedykolwiek wzi¹³ udzia³ w jakim przetargu prywatyzacyjnym? To tak, jak z tym
¯ydem, który modli³ siê do Jahwe o wygran¹ w loterii pieniê¿nej, a¿ w koñcu zdenerwowany Pan Niebios zawo³a³; Icek!
Ty najpierw kup los! Jest taki typ ludzi,
którzy zamiast wzi¹æ siê do pracy, czekaj¹
na darmow¹ mannê z nieba  tymczasem
za darmo, jak mawia znajomy smakosz
Mamrota, mo¿na tylko dostaæ w dzioba.
Wszystko to nie oznacza, ¿e prywatyzacja przebiega³a rzetelnie, zgodnie z prawem  tyle ¿e urzêdniczej uczciwoci nie
zadekretuje ¿adne prawo.
Swego czasu pisa³em, ¿e podobnych
afer jak Rywina, znalaz³oby siê w ka¿dej
gminie i powiecie, i to po kilka. Wygrywa
przetargi ten, co ma wiêcej pieniêdzy albo
lepsz¹ informacjê i w³anie dostêp do informacji jest czasem dro¿szy ni¿ pieni¹dze. Jest tajemnic¹ poliszynela, kto jest
w³acicielem atrakcyjnych gruntów w pobli¿u planowanej obwodnicy Olecko.

Grzegorz Kudrzycki

Na zakoñczenie lamentów PACA nad
now¹ ustaw¹ medialn¹ radzê przeczytaæ
wywiad z Wies³awem Walendziakiem (Gazeta Wyborcza z dn. 19.03.2009), by³ym prezesem RTV i by³ym prominentnym cz³onkiem PiS. Pozwolê sobie zacytowaæ kilka
zdañ Walendziaka: Ci, którzy dzi lamentuj¹, siedzieli cicho, gdy PiS w sprawie telewizji publicznej dobija³ wulgarnego targu z Samoobron¹ i LPR. Wielu z nich skorzysta³o na tym, bo dosta³o pracê w mediach publicznych. Dzi nie maj¹ moralnego prawa, by krzyczeæ, ¿e wolnoæ publicznych mediów jest zagro¿ona wskutek nowej rekonwisty.
Polecam przeczytaæ ca³y wywiad z
Walendziakiem, który ods³ania wiele dziwnych praktyk prezesa PiS-u, Jaros³awa Kaczyñskiego oraz zawiera ciekawe opinie na
temat relacji polityki i biznesu.
Mogê te¿ postawiæ czapkê orzechów,
¿e wypowiedzi Walendziaka s¹ prawdziwe. Raz  ¿e tak mi podpowiada intuicja,
dwa  ¿e jest to biznesmen, nie polityk, i
nie ma ¿adnego interesu aby koloryzowaæ.
Sam Walendziak podkrela, ¿e jest o
15 lat starszy ni¿ w czasie swego prezesowania w RTV i dzisiaj wiele spraw i wielu
ludzi ze rodowiska dawnych pampersów
ocenia inaczej.
Mi³o s³yszeæ, ¿e wyrós³ z lat m³odzieñczych, dojrza³ i dzisiaj widzi lepiej, bo jego
byli koledzy: Semka, Popieszalski czy
Wildstein dalej jak dzielni rycerze Don Kichota walcz¹ z wiatrakami.

'
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Wiosenne
Pejza¿e

1.04.2009 roku w Sali widowiskowej
Regionalnego Orodka Kultury odby³a
siê impreza Wiosenne Pejza¿e, przygotowana przez uczestników i pracowników Warsztatu Terapii Zajêciowej w
Olecku we wspó³pracy z Regionalnym
Orodkiem Kultury Mazury Garbate.
Organizatorzy pragnêli przybli¿yæ olecczanom przebieg procesu rewalidacji podopiecznych oraz przypomnieæ o rodowisku osób niepe³nosprawnych. Du¿ym
zainteresowaniem cieszy³ siê wystêp
zaprzyjanionych pierwszoklasistów pani
Katarzyny Fieæko z Zespo³u Szkó³ w Siejniku. Widzowie bawili siê znakomicie a
po wystêpach mieli okazjê poznaæ i zakupiæ prace uczestników WTZ.

EUROPEJSKI KODEKS
WALKI Z RAKIEM

Zwiêkszaj¹ca siê liczba zachorowañ i zgonów z powodu nowotworów sta³a siê przyczyn¹ opracowania przez ekspertów zbioru 11 zaleceñ  zasad
profilaktyki. Siedem pierwszych dotyczy stylu ¿ycia (prewencja pierwotna), cztery kolejne poruszaj¹ zagadnienie wczesnej
diagnostyki populacyjnej (prewencja wtórna).
Aby poprawiæ ogólny stan zdrowia oraz zapobiec wielu
zgonom z powodu nowotworów z³oliwych nale¿y prowadziæ
zdrowy styl ¿ycia. Ka¿dy z nas mo¿e zmniejszyæ ryzyko zachorowania na chorobê nowotworow¹ poprzez przestrzeganie zasad sformu³owanych w kodeksie:
1. Nie pal; jeli ju¿ palisz, przestañ. Jeli nie potrafisz przestaæ, nie pal przy niepal¹cych.
2. Wystrzegaj siê oty³oci.
3. B¹d codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj æwiczenia fizyczne.
4. Spo¿ywaj wiêcej ró¿nych warzyw i owoców: jedz co najmniej 5 porcji dziennie. Ogranicz spo¿ycie produktów zawieraj¹cych t³uszcze zwierzêce.
5. Jeli pijesz alkohol - piwo, wino lub alkohole wysokoprocentowe - ogranicz jego spo¿ycie: mê¿czyni do dwóch porcji
dziennie, kobiety do jednej porcji dziennie.
6. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie s³oneczne. Szczególnie chroñ dzieci i m³odzie¿. Osoby maj¹ce sk³onnoæ do
oparzeñ s³onecznych powinny przez ca³e ¿ycie stosowaæ

rodki chroni¹ce przed s³oñcem.
7. Przestrzegaj cile przepisów dotycz¹cych ochrony przed
nara¿eniem na znane substancje rakotwórcze. Stosuj siê zawsze do instrukcji postêpowania z substancjami rakotwórczymi. Przestrzegaj zaleceñ krajowych orodków ochrony
radiologicznej.
8. Bierz udzia³ w programach szczepieñ ochronnych, przede
wszystkim przeciwko wirusowi zapalenia w¹troby typu B.
9. Kobiety po 25. roku ¿ycia powinny uczestniczyæ w badaniach przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy. Badania te nale¿y prowadziæ w ramach programów podlegaj¹cych procedurom kontroli jakoci zgodnym z europejskimi
wytycznymi kontroli jakoci badañ przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy.
10. Kobiety powy¿ej 50. roku ¿ycia powinny uczestniczyæ w
badaniach przesiewowych w kierunku raka piersi. Badania
te nale¿y prowadziæ w ramach programów zdrowotnych
podlegaj¹cych procedurom kontroli jakoci zgodnym z europejskimi wytycznymi kontroli jakoci mammograficznych
badañ przesiewowych.
11. Kobiety i mê¿czyni po 50. roku ¿ycia powinni uczestniczyæ w badaniach przesiewowych w kierunku raka jelita grubego i odbytnicy. Badania te powinny byæ
prowadzone w ramach programów uwzglêdniaj¹cych procedury kontroli jakoci.
Emilia Naruszewicz

Promocja Zdrowia i Owiata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
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Ratujmy polskie szpitale 
wizyta Donalda Tuska w Olecku

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 30 marca w oleckim szpitalu
owiadczenia z³o¿yli: Donald Tusk 
premier Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej,
Ewa Kopacz  minister zdrowia oraz Prezes Spó³ki Olmedica Katarzyna Mróz.
Pierwsza g³os zabra³a Katarzyna Mróz
 Prezes Spó³ki Olmedica
Proszê Pañstwa! W po³owie 2003 roku
nasz samorz¹d podj¹³ decyzjê o przekszta³ceniu naszego szpitala prowadzonego do
tej pory w formie SP ZOZ w spó³kê prawa handlowego. Nie jest to ¿adna prywatyzacja, bo w³aciciel jest ten sam. Spó³ka
prawa handlowego kieruje siê innymi zasadami. Inaczej siê tutaj zarz¹dza.
Na przekszta³cenie zdecydowalimy
siê dlatego, gdy¿ bylimy w bardzo dramatycznej sytuacji finansowej. Chcielimy siê uwolniæ od starych d³ugów i
rozpocz¹æ tutaj prawdziw¹ medycynê,
dzia³anie na rzecz jakoci, dzia³anie na
rzecz pacjenta. To nam siê uda³o.
Przez wszystkie lata dzia³alnoci spó³ka

generuje dodatni wynik finansowy. Mamy
modelowe wskaniki p³ynnoci. Dlatego
polecamy tê formu³ê prawn¹ funkcjonowania szpitali.

Minister Ewa Kopacz:
Mogê powiedzieæ krótko: to jest szpital
moich marzeñ! Przychodzê i widzê: matka z dzieckiem wtedy kiedy dziecko z
zapaleniem oskrzeli le¿y na oddziale. Widzê
matki na dwuosobowych salach. Widzê
umiechniêty personel, ale przede wszystkim, widzê zadowolonych pacjentów.
To wszystko jest mo¿liwe tylko wtedy, kiedy zarówno dyrekcja jak i kadra
szpitala mo¿e powiedzieæ: - My nie liczymy ka¿dego grosika i decydujemy
dramatycznie, czy kupiæ strzykawki. My
dzisiaj zastanawiamy siê tylko jak podnieæ jeszcze bardziej jakoæ naszych
wiadczeñ aby z ca³ego województwa
warmiñsko-mazurskiego przyje¿d¿ali do
nas pacjenci.
Pani prezes! Dziêkujê! Ten szpital jest
szpitalem modelowym. Ten szpital jest
wizytówk¹ tego jak mo¿na w sposób

racjonalny i rzetelny gospodarowaæ publicznym pieni¹dzem. Chcia³abym aby
polscy pacjenci, których straszy siê prywatyzacj¹, ogl¹dali takie jak ten szpitale. Jestemy teraz w takim szpitalu, który korzysta ze rodków publicznych. Pacjenci tu za us³ugi nie p³ac¹ i s¹ zadowoleni. I czêsto nawet nie wiedz¹, ¿e s¹
w tak zarz¹dzanym szpitalu. A wiêc ró¿ni siê on od tych publicznych, ¿e nie
ma d³ugów, ¿e na wszystko starcza, a
pacjenci s¹ zadowoleni. Jeszcze raz, Pani
Prezes, dziêkuje.
Premier Donald Tusk:
Zbieg okolicznoci powoduje, ¿e dzieñ
po dniu odwiedzam dwa bardzo ró¿ne
szpitale. Wczoraj odwiedza³em swoj¹ matkê
w szpitalu publicznym. Dzisiaj jestem w
Olecku w Olmedice w szpitalu przekszta³conym.
Chcê powiedzieæ, ¿e powinni wstydziæ siê ci wszyscy, którzy skazuj¹ pa-
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cjentów i personel na leczenie i pracê w
wielu zad³u¿onych i biednych szpitalach,
gdzie nie staæ na wiele podstawowych
rzeczy. Porównanie, na które mo¿e sobie pozwoliæ ka¿dy z nas: szpitala po
przekszta³ceniach, takiego, na przyk³ad,
jak tu, w Olecku i szpitala, nazwijmy go
w cudzys³owie pañstwowego to nasuwa siê jedno: NIECH NIKT WIÊCEJ
NIE PRZESZKADZA W PRZEKSZTA£CANIACH SZPITALI, BO TO JEST JEDYNA SENSOWNA DROGA, KTÓRA
UMO¯LIWI PACJENTOM NALE¯YTE
TRAKTOWANIE, A PERSONELOWI
MEDYCZNEMU NA GODNE SPE£NIANIE SWOJEJ ROLI.
Pacjent i personel w takim jak ten
szpitalu, to godne leczenie i dobra pensja. Nie ma jednak ³atwych rozwi¹zañ.
Podjêlimy tak¹ drogê, podjêlimy takie metody, które wymagaj¹ dobrej organizacji, wyrzeczeñ i determinacji. Ten

szpital zaryzykowa³ wczeniej. Mo¿na
teraz powiedzieæ, ¿e ci, którzy teraz podejmuj¹ to wyzwanie, maj¹ ³atwiej dziêki programowi, jaki rz¹d przyj¹³. Ale zobaczcie Pañstwo, ¿e tutaj, gdy nie by³o
mo¿liwoci korzystania z naszego projektu, o ile jest lepiej ni¿ w wiêkszoci
polskich szpitali. Wyobrania podpowiada:
co siê stanie jeli rzeczywicie wszyscy
podejm¹ takie wyzwanie? Jeli mówiê
wszyscy, to mam na myli rz¹d, samorz¹d, menad¿erów, którzy zdecyduj¹ siê
na pracê w takich szpitalach, lekarzy,
pielêgniarki. Co siê stanie jeli wszyscy
potraktujemy ten projekt z takim sercem,
z takim oddaniem jak mieszkañcy Olecka? To, co mnie uderzy³o najbardziej i z
tym apelem zwrócê siê tak¿e do uczestników konferencji, która siê dzisiaj w
Olecku odbywa. Ten szpital przekszta³ci³ siê dziêki wspó³pracy samorz¹dów i
nadal dzia³a dziêki tej wspó³pracy.

Fotografie:
Jolanta Kochanowska-Zalewska

Dowiedzielimy siê ju¿ tu, na miejscu, ile rzeczy mo¿na by³o kupiæ, jak mo¿na
by³o ten szpital doposa¿yæ dziêki temu,
¿e i po przekszta³ceniach samorz¹dy chc¹
nadal wspó³pracowaæ i ³o¿yæ na ten cel
swoje pieni¹dze. To jest najbardziej dobitna z prawd: wspó³praca. I tê prawdê
dedykujê tym wszystkim, którzy przeszkadzaj¹ w tym projekcie. Nie ma lepszego
gospodarza ni¿ samorz¹d! Ten szpital,
którego w³acicielami nie s¹ samorz¹dowcy
z gmin tego powiatu, jest oczkiem w g³owie samorz¹dowców z tych gmin. Ka¿dy
samorz¹dowiec, który wie, ¿e mieszkañcy z jego gminy bêd¹ korzystali z us³ug
tego szpitala, z oczywistych wzglêdów
tej placówce pomo¿e. Dlatego jestem
bardzo tym zbudowany. Jestem przekonany równie¿, ¿e coraz wiêcej szpitali z
tej drogi skorzysta, a my bêdziemy zdeterminowani, ¿eby im w tym pomagaæ.
Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(39)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

Chengdu - Chiny, 06.08.2007 r. Panda wielka i czerwona
Musielimy wstaæ wczenie rano, by pojechaæ do Instytutu Naukowego Hodowli Pandy Wielkiej, 8 km od centrum
Chengdu. Rano mo¿na mieæ szansê na zobaczenie tych zwierz¹t, poniewa¿ w ci¹gu dnia ukrywaj¹ siê i pi¹. Miejsce to
s³ynie na ca³y kraj i wiat. Panda wielka jest symbolem Chin i
niejeden cz³owiek zosta³ ju¿ ukarany kar¹ mierci, gdy upolowa³ to zwierzê. Jest te¿ symbolem WWF  Miêdzynarodowej
Organizacji Ekologicznej.

Panda czerwona

Panda wielka
Panda wielka zamieszkuje lasy bambusowe na wysokoci
1600-3500 m n.p.m. (zim¹ schodzi do 800 m n.p.m.). Jej przynale¿noæ do zwierz¹t drapie¿nych nie ulega w¹tpliwoci, lecz
w rzeczywistoci zwierzê od¿ywia siê wy³¹cznie pêdami bambusa. Panda ma charakterystyczny, okr¹g³y i bia³y pysk z
czarnymi uszami i czarnymi obwódkami wokó³ oczu. Koñczyny i barki tak¿e maj¹ czarne ubarwienie. Samice wa¿¹ do oko³o 80 kg, a samce mog¹ osi¹gaæ wagê 85-125 kilogramów przy
d³ugoci cia³a 180 cm. Niedwiedzie panda przewa¿nie wiod¹
samotniczy tryb ¿ycia i wiêkszoæ dnia spêdzaj¹ na jedzeniu.
Na spoczynek udaj¹ siê do nor lub na wysokie drzewa. Aktywnoæ wykazuj¹ przez ca³y rok, ale ze wzglêdu na swoj¹
rolinn¹ dietê, nie obfituj¹c¹ w sk³adniki od¿ywcze, poruszaj¹

Panda wielka

siê powoli. Pandy maj¹ bia³o-czarne futro, s¹ piêkne, ale i
przera¿aj¹co rzadkie. Nawet inne s³awne zagro¿one wyginiêciem ssaki  tygrysy, goryle, czarne nosoro¿ce, s³onie azjatyckie  przewy¿szaj¹ je liczebnoci¹ zarówno w naturze, jak i w niewoli. Najnowszy
chiñski spis narodowy pand wielkich wykaza³, ¿e w
urwistych górach
prowincji Syczuan, Shaanxi i Gansu ¿yje 1590 tych
niedwiedzi.
Tutaj, w instytucie, prowadzi siê
badania nad zachowaniem tego
gatunku, poniewa¿ jest on zagro¿ony wyginiêciem.
Instytut zajPanda wielka zajada licie bambusa
muje du¿¹ powierzchniê. S¹
wyznaczone szlaki, którymi mo¿na siê poruszaæ  prawdziwa
komercja  i obserwowaæ te zwierzêta. Tak te¿ czynilimy.
Panuje tu, w Chengdu, du¿a wilgotnoæ powietrza. Ale nie
przeszkadza ona zwierzêtom, raczej cudzoziemcom.
Widzielimy te¿ pandy czerwone. Przypominaj¹ ¿biki i s¹
bardziej p³ochliwe. Mniej sympatyczne te¿ i mniejsze.
Po powrocie z instytutu chcia³em odnaleæ koció³ katolicki, ale nie mia³em przy sobie planu miasta, wiêc nie uda³o
mi siê. W naszym hostelu mieszka para Polaków. S¹ ju¿ trzy
miesi¹ce w podró¿y. Przed nimi jeszcze trzy. Jad¹ do Wietnamu, Kambod¿y i Laosu. Rozmawialimy ze sob¹.

C.d.n.

!
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Jakoæ powietrza w Olecku
Jednym z wa¿nych parametrów okrelaj¹cych jakoæ ¿ycia ludzi jest stan powietrza, którym oddychamy. Z tego powodu postanowilimy w ramach programu Aktywni z natury
 m³odzi ambasadorzy skarbów ma³ej ojczyzny realizowanego w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Jana Kochanowskiego
w Olecku przy wspó³pracy z CEO w Warszawie i Starostwem
Powiatowym w Olecku, sprawdziæ jakoæ powietrza, którym
oddychamy.

W sk³ad nieska¿onego powietrza atmosferycznego wchodzi azot, tlen oraz niewielki procent innych gazów, np. dwutlenek wêgla. W warunkach naturalnych, pozbawionych antropogenicznego oddzia³ywania cz³owieka, powietrze wolne
jest od tlenków azotu (NOx) i siarki (SOx), py³ów, metali ciê¿kich oraz innych zanieczyszczeñ. G³ównymi ród³ami emisji
gazowych i py³owych przedostaj¹cych siê do atmosfery w
przewa¿aj¹cej mierze s¹: przemys³, motoryzacja, spalanie wêgla oraz innych paliw kopalnych.
Jakoæ powietrza oznacza stopieñ zanieczyszczenia powietrza,
rozumiany w ten sposób, ¿e jakoæ powietrza jest wysoka,
jeli zawartoæ zanieczyszczeñ jest ma³a. Jakoæ powietrza mo¿e
byæ okrelana na podstawie pomiarów specjalistycznych, szacowana na podstawie oceny estetycznej lub wed³ug szkodliwoci w aspekcie medycznym, botanicznym lub fizycznym.
W badaniach stanu atmosfery w naszym miasteczku pos³u¿ylimy siê bioindykatorami, jakimi s¹ porosty. Uniwersalnoæ porostów jako bioindykatorów wynika z ich bardzo
du¿ej wra¿liwoci na zanieczyszczenia, zw³aszcza dwutlenkiem
siarki (SO2) oraz z powtarzalnoci ich reakcji na ró¿nych terenach. Poprzez swoj¹ obecnoæ, sk³ad gatunkowy, wygl¹d plechy
oraz jej rozmiary stanowi¹ informacjê o stanie rodowiska.
Do ekologicznej oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dwutlenkiem siarki (SO2) na terenie Olecka
pos³u¿y³y badania terenowe, które polega³y na obserwacji wystêpowania ró¿nych form plech porostów nadrzewnych w centralnej czêci miasta  w parku oraz na jego obrze¿ach  nad
jeziorem Oleckim Wielkim i na osiedlu Siejnik. Badania przeprowadzi³ zespó³ w sk³adzie: Patrycja Ró¿añska, Justyna Kalejta,
Anna Winiewska, Marcin D¹browski , Joanna Motulewicz
 uczniowie klasy IIc pod kierunkiem El¿biety Milewskiej 

nauczycielki biologii.
Z przeprowadzonych obserwacji wynika, ¿e stê¿enie dwutlenku siarki jest najwy¿sze w parku miejskim i wynosi ok.
150 µg/m3 a poza centrum ok. 70-60 µg/m3. Wartoci te nie
przekraczaj¹ poziomu dopuszczalnego substancji ze wzglêdu
na ochronê zdrowia ludzi. Du¿e stê¿enie dwutlenku siarki w
centrum miasta powoduje wzmo¿ony ruch samochodowy, nie
bez znaczenia jest równie¿ to, ¿e podstawowym paliwem s³u¿¹cym do ogrzewania domów jednorodzinnych i ciep³owni w
Olecku jest wêgiel kamienny.
Emitowany do atmosfery dwutlenek siarki ³¹czy siê z par¹
wodn¹ tworz¹c kwas siarkowy, nastêpnie powraca na ziemiê
w postaci kwanego deszczu lub jest sk³adnikiem tzw. kwanej mg³y. Kwane deszcze zakwaszaj¹ glebê powoduj¹c zubo¿enie jej w sk³adniki od¿ywcze poprzez wyp³ukiwanie. Z zakwaszonej gleby uwalniane s¹ metale ciê¿kie, które przy niskim pH s¹ rozpuszczane i pobierane przez korzenie rolin,
a tak¿e zanieczyszczaj¹ wody. Kwane deszcze wp³ywaj¹ równie¿
bezporednio na elewacje budynków niszcz¹c je. Dwutlenek
siarki dzia³a dra¿ni¹co na drogi oddechowe powoduj¹c skurcz
oskrzeli. Trafiaj¹c na wilgotn¹ tkankê podra¿nia j¹ i niszczy.
Wydaje siê, ¿e ka¿dy z nas mo¿e wp³yn¹æ na poprawê
stanu powietrza w miecie. Nale¿a³oby ograniczyæ u¿ywanie
samochodów indywidualnych, zwiêkszyæ czêstotliwoæ kursów autobusu miejskiego. Warto te¿ czêciej u¿ywaæ roweru
jako rodka transportu w miecie. Stosowanie nowych technologii, bardziej ekologicznych, do ogrzewania mieszkañ, tak¿e przyczyni siê do poprawy jakoci powietrza w Olecku.
El¿bieta Milewska, Patrycja Ró¿añska  LO Olecko

Na zdjêciach  uczniowie klasy IIc w trakcie badañ
w terenie i opracowywania wyników obserwacji.

"

Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 14 (586)

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863L809

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
K2508

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

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

V13505

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

(V19501)

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

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K2618
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V17112
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-0111
V13515
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V6620
* Mercedes 124, 2,5D, 1991, tel. 0-513-054-401
V14814
* VW Golf III, 1,4, 1995, tel. 0-507-048-558
K5701
* VW Multivan, 2,5TDI, 2006, pe³na opcja, 85 tysiêcy z³otych, tel. 886-304-221
V14834

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* agroturystyka, wiêta na wsi, weekendy, pokoje, tel. 0-502710-196, www.zchmielewska.olecko.pl
V17012
* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. K13905
* DART  turnieje (pi¹tki), Bar Pod ABC

V16902

* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (087) 520 15 78
V8409

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

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 1000-000, pt-so  od 1000 do 2 00

(V11507)

(V11007)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

US£UGI

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V19801
ul. Kolejowa 31
Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,
chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

tel. (087) 520-01-89

(V15904)

Agencja Kredytowa KORZYCIK

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (087) 520-22-07.

V2513

* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250

K3604

D@RKOMP

Przemys³aw Atkielski

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

(V15204)

Krupin 14A

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

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L1706
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V11407
* BHP us³ugi: kompleksowa obs³uga firm, szkolenia, protoko³y powypadkowe, tel. 0-508-328-776
K5502
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L212

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

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

V5410

* fundusze inwestycyjne OFE, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa
Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V16602
* HIT-TECH Naprawimy ka¿dego notebooka i komputer.W
ofercie miêdzy innymi: Zmiana jêzyka systemu na polski. 50%
rabatu na konserwacje komputera z egzemplarzem Tygodnika Oleckiego. ZAPRASZAMY!! PLAC WOLNOCI 6c.
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V10907
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50

V5310

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L1304
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K1112
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47

V5210
V16702

KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 0-602-117-509. ZAPRASZAMY

(V19701)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L1005
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.
V19601
* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
V8009

MEBLE

biurowe, kuchenne,
garderoby, dzieciêce

(V3207)

V6610
(V3706)

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

V1714

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

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

OKULISTA

V17002
V15114

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

Ka¿da sobota od 1000 do 1500
Rejestracja: 0-501-267-347

(V8609)

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V17102

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V10508)

AUTO-MOTO

US£UGI

#
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* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. K13605

V11017

K4505

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V15004)

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

* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V16113

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K712)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V2918
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V7309
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L10823
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27232
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K4205
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L1604

(V14804)

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

(V11307)

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

(K30407)

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

Tel. 0-601-094-364

* wywóz mieci, sprzeda¿ koszy niemieckich, TUH Kret,
tel. 0-509-805-008
V13405
INNE
* oddam psa w dobre rêce, pudel czarny, tel. 0-87-520-30-73 L1104
* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 0-609720-913 po 18.00
L311
KUPIÊ
* golden retriever, biszkoptowy albo bia³y, tel. 0-510-876-362
L1701

* mieszkanie dwupokojowe na pierwszym piêtrze, tel. 0-87520-10-95
K5302
* stare rega³y sklepowe do magazynu  piwnicy, tel. 0-503474-074
L1504
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V15134

* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
V15914
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L10527
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V11027
SPRZEDAM
* 30% przecena obuwia zimowego, Agat, plac Wolnoci 13
V5220

* brama gara¿owa uchylna + automatyka + piloty, tel. 0-509746-264
V17122
* dawna szko³a, Markowskie, WGN Nieruchomoci, tel.
0-510-189-301
V19401
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V16123
* dwa garniturki i pantofelki dla blini¹t do komunii, razem
lub oddzielnie, tel. 0-696-341-685
K5301
* dwie dzia³ki budowlane, ka¿da 2500 m.kw., Jaki ko³o Olecka, 600 metrów od jeziora, uzbrojone, na obie dzia³ki wydane warunki o zabudowie, tel. 0-604-212-741
V15404
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 0-692-141-426
V19711
* dzia³kê na Ruczaju z murowan¹ altan¹, ogrodzon¹ odsprzedam, tel. 0-502-264-901
V7010
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V7329
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 0-502-088-402
K4604
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Mo¿ne, Jaki, WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
V19411
* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem, Zabielno, tel. 0-510-189301
V19441
Notebooki od 1299z³, w zestawie
torba i mysz. Komputer od 899z³,
w zestawie mysz+klawiatura, monitor FULL HD 24" za
899z³. SPRAWD NAS! Tel. 87 5200515
(V17202)
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, tel. 0-608-146-978 L1404
* mieszkania: Olecko, Kolejowa, Armii Krajowej, wiêtajno,
WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
V19421s
* mieszkanie 36 m.kw., Siejnik, I piêtro, tel. 0-692-141-426V19721
* mieszkanie 54 m.kw., urz¹dzone, aleja Zwyciêstwa, tel.
0-509-909-945
L1204
* mieszkanie 72 m.kw., tel. 0-513-728-804
V14854
* mieszkanie dwupokojowe 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V17022
* naturalny miód pszczeli z w³asnej pasieki, 1 kg 15 z³otych,
mo¿liwoæ dostawy na terenie Olecka, tel. 0-698-579-383 K4903
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V15124
* porcelana markowa, tanio, meble, sklep TOCADA, ul. Kopernika 10
V15314
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333V15014
* sprzedam mieszkania jednopokojowe 33m2
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732

(V8309)

* PRZEPROWADZKI, REMONTY, WYKOÑCZENIA
WNÊTRZ, TANIO. Tel. 0-888-956-204

PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32

* sprzeda¿ wiêb dachowych, ró¿nego rodzaju k¹tówki, tel.
0-502-256-651
K5801
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K812
* tanio nowy Toshiba Satellite PRO L300-1BA, tel. 0-518-930519
K5901
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V18411
WYNAJEM
* lokal us³ugowy, centrum, tel. 0-885-441-703
K5601
* lokale do wynajêcia 30 m.kw. i 80 m.kw., ul. Kociuszki 3,
tel. 0-609-738-148
K5102
C.d. WYNAJEM na s. 16.

$
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WYNAJEM
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-87-520-30-85
K5401
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V7319
* pomieszczenia produkcyjno-magazynowe, Kukowo k. Olecka,
tel. 0-721-587-468
K2009

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

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

(V16003)

(V12106)

20-lecie FIRMY
OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

14

(K3506)

Orodek
Galeria Wies³awa B. Bo³tryka.
czynny
kwietnia
codziennie
godz. 16 00
00
00
w godz. 8 -16
tel. 520-23-36
Z okazji 20-lecia firmy ka¿dy uczestnik kursu otrzyma
2 godziny darmowe jazdy.
Z uczestników kursu kategorii B zostanie wylosowana
jedna osoba, która otrzyma ca³kowity zwrot kosztów kursu!

MEDYCYNA ALTERNATYWNA
Prze¿yjmy te wiêta w zdrowiu

Radoæ, emocje, bogato zastawiony stó³ i... niebezpieczeñstwa z tym zwi¹zane. Co zrobiæ, ¿eby nie
zepsuæ sobie i innym wi¹t?
Warto pamiêtaæ, ¿e bogato zastawiony stó³ k³óci
siê z diet¹ zalecana przez lekarza. Ci, którzy maj¹ problemy z
nadcinieniem, sercem, w¹trob¹, nerkami, cukrzyc¹, od diety
odst¹piæ nie mog¹. Nie mog¹ te¿ przerywaæ brania leków. Dobrze
jest wiêc mieæ przy sobie codzienne lekarstwa oraz leki rozkurczowe i przeciwbólowe, aby w wi¹teczny dzieñ nie szukaæ
dy¿urnej apteki.
Ludzie samotni i nieszczêliwi powinni przygotowaæ siê
psychicznie na atak smutku i depresji, warto wiêc mieæ pod
rêk¹ lekki rodek antydepresyjny.
Kupuj¹c prezenty, zw³aszcza dla dzieci, zwróæmy uwagê
na ich jakoæ  aby s³odycze nie by³y przeterminowane, a
zabawki toksyczne.
Uwa¿ajmy na ulicach  oko³o wi¹t jezdnie i chodniki bywaj¹ mokre, ³atwo o upadek, który spowodowaæ mo¿e st³uczenie lub, co gorsza, z³amanie. Dotyczy to tak¿e kierowców,
dla których jazda po kielichu mo¿e skoñczyæ siê tragedi¹.

Wypadki przy stole  zad³awienie oci¹, atak astmy, atak
serca ucinionego nadmiarem jedzenia w brzuchu  zanim
przybêdzie karetka, pamiêtajmy o pierwszej pomocy  oddech usta-usta, szybki ucisk brzucha przy zad³awieniu, masa¿ serca.

St³uczenia

... mo¿na z³agodziæ przyk³adaj¹c kompresy z nas¹czone roztworem sporz¹dzonym z jednej ³y¿ki octu 10% dodanej do
szklanki wody.

Sposoby na bezsennoæ

Najlepszym rodkiem u³atwiaj¹cym zasypianie jest odsuniêcie od siebie trosk. Tak twierdzi³y babunie i radzi³y
odprê¿yæ siê oraz zapomnieæ o k³opotach, przynajmniej na
chwilê. Poza tym korzystnie dzia³aj¹ spacery, ³agodna muzyka. Mo¿na te¿ wypiæ ciep³e mleko z miodem, zjeæ jab³ko.
Znany zielarz Witold Poprzêcki radzi³ gotowaæ ³y¿kê any¿u
w szklance wina i wypiæ przed snem. Pomocna bywa mieszanka z³o¿ona z równych czêci kwiatu g³ogu, lici melisy,
k³¹cza koz³ka, szyszek chmielu i ziela dziurawca. £y¿kê zió³
zalaæ szklank¹ wrz¹tku. Odstawiæ na kilkanacie minut. Pijaæ
2-3 razy dziennie.

%
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Kalendarz imion
7 kwietnia (Dzieñ Pamiêci o Holocaucie)
Donaty, Herminy, Klary, Mariki, Ró¿y,
Armina, Donata, Grzegorza, Hermana,
Herminiusza, Jana, Lotara, Przec³awa,
Przemys³awa, Rufina, Saturnina
8 kwietnia
Beaty, Cezaryny, Emmy, Emy, Juliany,
Julii, Siecis³awy
Alberta, Amadeusza, Cezarego, Dionizego,
Dionizjusza, Gawry³y, Januarego, Juliana, Marcelego, Rados³awa, Seweryna,
Waltera
9 kwietnia
Dobros³awy, Mai, Marceliny, Marii
Antoniego, Dobros³awa, Dominika, Dymitra, Heliodora, Hugona, Marcelego,
Marcina, Wadima
10 kwietnia
Borys³awy, Ma³gorzaty, Maruszki, Michaliny
Antoniego, Apoloniusza, Borysa, Daniela,

Ezechiela, Fulberta, Grodzis³awa, Henryka, Makara, Makarego, Makariusza, Micha³a, Terencjusza
11 kwietnia
Arlety, Filipiny, Gemmy, Izoldy, Leontyny
Bart³omieja, Filipa, Izaaka, Jaromierza,
Jaromira, Leona, Marka, Rajnera, Stanis³awa
12 kwietnia
Herty, Lubos³awy, Saby, Wiktoryny,
Zenony
Andrzeja, Damiana, Iwana, Juliana, Juliusza, Konstantego, Lubos³awa, Ludos³awa, Wiktora, Wiktoryna, Zenona
13 kwietnia
Hermenegildy, Idi, Idy, Justyny, Ma³gorzaty, Przemys³awy
Artemona, Denisa, D³ugomi³a, Jana, Justyna, Marcina, Przemys³awa

MAZURKI

Mazurek orzechowy; 25 dkg orzechów zemleæ i utrzeæ z 25 dkg cukru. ¼
kostki mas³a ubiæ na pianê, zmieszaæ z
orzechami, wbiæ ca³e jajko, ³y¿kê mietany, sok z jednej cytryny j dodaæ tyle
m¹ki, aby ciasto by³o gêste. Dobrze wyrobiæ, upiec na blasze i polukrowaæ.
Lukier bia³y: Czêsto siê zdarza, ¿e
podczas wi¹tecznego kucharzenia zostaj¹ nam bia³ka. Mo¿na je zu¿yæ na lukier, np. ubiæ pianê z 3 bia³ek na sztywno, wsypaæ ok. 30 dkg cukru pudru i
ucieraæ drewnian¹ pa³k¹ w donicy, a¿
siê zaczn¹ ukazywaæ b¹ble. Ten lukier
mo¿na te¿ przyrz¹dziæ z ró¿nymi smakami i w ró¿nych kolorach, zale¿nie od dodatków.

Mazurek kijowski:
Tyle m¹ki, tyle mas³a i tyle mia³kiego
cukru, ile wa¿¹ jaja. Migda³y, orzechy i
rodzynki po 5 dkg. Ucieraæ mas³o, dodaj¹c na przemian jaja utarte z cukrem i
m¹kê. Dodaæ bakalie, razem wymieszaæ i
wy³o¿yæ na wysmarowan¹ t³uszczem blachê. Piec w gor¹cym piekarniku. Kroiæ
na gor¹co.
Mazurek kruchy z polew¹ pomarañczow¹:
30 dkg m¹ki posiekaæ z 20 dkg mas³a, dodaæ 10 dkg mia³kiego cukru, jajko
i zagnieæ ciasto. Rozwa³kowaæ je na
wielkoæ blachy, a z czêci ciasta zrobiæ
obramowanie i przylepiæ bia³kiem. Upiec
na kolor z³oty. Polewa: 2 pomarañcze ze
skórk¹ zetrzeæ na tarce. Gotowaæ z 15-20
dkg cukru, a¿ masa zgêstnieje.

Przys³owia
na Wielki Tydzieñ

Kto w Wielki Tydzieñ sieje bêdzie
mia³ szyæko wielgie. Powszechnie tradycja ludowa w tym okresie zaleca³a siew.
Na Rzeszowszczynie w Wielkim Tygodniu (szczególnie w Wielk¹ Sobotê) szczepiono drzewka, wierzono bowiem, ¿e ich
szybkie zrastanie i gojenie siê ma zwi¹zek z ranami Chrystusa. Na l¹sku w
Wielki Pi¹tek zabraniano wywo¿enia
nawozu. Te ludowe m¹droci maj¹ te¿
uzasadnienie biokosmiczne. Wielkanoc
to wiêta po pe³ni Ksiê¿yca. Z kolei wiadomo z kalendarza, ¿e czas przed pe³ni¹
najbardziej sprzyja siewom, samej pe³ni
i tu¿ po niej szczepieniu, nie jest to za
korzystny okres do nawo¿enia ziemi.

Nasz przepis
Grzybowy ¿urek wielkanocny

5 do 8 suszonych grzybów, w³oszczyzna, ukiszony ¿ur, czosnek, kilka
plasterków wêdzonego boczku, ziemniaki, sól, pieprz
Grzyby moczymy przez trzy godziny i nastêpnie gotujemy. Wyjmujemy
je z wywaru, gdy bêd¹ miêkkie. Do
gotowanego wywaru dolewamy oddzielnie gotowany wywar jarzynowy, posiekany czosnek i ¿ur. Grzyby drobno
siekamy i równie¿ dodajemy do gotuj¹cej siê zupy. Gotujemy to wszystko
kilkanacie minut na wolnym ogniu.
Przed podaniem zupê okraszamy
pokrojonym w kostkê i podrumienionym boczkiem. Ugotowane ziemniaki
posypane zielenin¹ podajemy w osobnym naczyniu.

PRZYS£OWIA
 Bogactwo dobre, gdy worek ze cnoty, a skrzynia ze s³awy, co chowa
klejnoty.
 Gdy w palmow¹ niedzielê s³oñce wieci,
bêd¹ pe³ne stodo³y, beczki i sieci.
 W kwietniu nasienie miej, orz, bronuj i siej.
 Jak skowronek zawiergoli, myl¹ ch³opi o roli.
 Kiedy mokre role, nie chod z p³ugiem w pole. (Tradycja ludowa i staropolska powszechnie uwa¿a³y grzmoty, burze kwietniowe za prognozê urodzajnego roku. Podobnie kwietniowe niegi dawaæ mia³y zdrowie trawie i zwierzêtom.)
 Kto w Wielki Tydzieñ sieje, bêdzie
mia³ szyæko wielgie.
 Ciep³e deszcze w kwiecieñ rokuj¹ pogodn¹ jesieñ.
 Kwiecieñ, gdy deszczem plecie, mniej
wystroi w kwiecie.
 Kwiecieñ kiedy jest suchy nie daje
rolnikowi otuchy.

migus-dyngus

Tradycja migusa-dyngusa mia³a swój
pocz¹tek w pras³owiañskich czasach, w
których g³êboko wierzono w oczyszczaj¹c¹ moc wody, a Koció³ wprowadzaj¹c
jej powiêcenie usankcjonowa³ stary
zwyczaj. Nazwa wziê³a siê z po³¹czenia
dwóch wielkanocnych obrz¹dków. W
czasie wi¹t chodzono po dyngusie.
Tak jak w czasie chodzenia po kolêdzie,
przebierañcy chodzili od domu do domu,
piewali piosenki i dostawali dyng, czyli
wykup. Dyngowanie koñczy³o siê oblewaniem dziewcz¹t wod¹. migus natomiast
oznacza³ uderzenie brzozow¹ rózg¹ po nogach i oczywicie te¿ koñczy³ siê wykupem i oblewaniem.

Ziemia
poetów
Wincenty Pol

WIELKANOC POLSKA

wiat zwyk³ chwaliæ te powaby
G³adkich panien - zawdy, wszêdy;
Lecz w k¹t panny, kiedy baby
Tak wyros³e stoj¹ w rzêdy.
Co u licha! Dzik zuchwa³y
W poprzek sto³u leg³ uk³adnie:
Jak¿e z nim siê spotkaæ padnie,
Kiedy widzê jeszcze ca³y?
...................................
W drugim koñcu w równej mierze
Tej zastawy sarniuk strze¿e.
Stan¹³ niby w ma³ym lesie
I z³ocone ró¿ki niesie.

&
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Bogus³aw Marek Borawski

Zau³ki kultury
EGO w internecie
Z wielk¹ pomp¹, z opraw¹ godn¹ tego
co osi¹gniêto, zaprezentowano 20 marca now¹ turystyczn¹ stronê internetow¹ www.egoturystyka.pl. Strona powsta³a
dziêki doæ du¿ej grupie osób, które zrealizowa³y projekt Wirtualny przewodnik po krainie EGO. Na uroczystoæ przybyli, dodaj¹c jej splendoru, staroci
Krzysztof Pi³at (E³k), Jaros³aw Podziewski
(Go³dap) oraz gospodarz dr Stanis³aw
L. Ramotowski. Wród obecnych by³
równie¿ Burmistrz Wac³aw Olszewski oraz
Rektor Wszechnicy Mazurskiej prof. dr
Józef Krajewski. Salê restauracji Colosseum wype³nili do ostatniego miejsca zaproszeni gocie. Byli wród nich
przedstawiciele samorz¹dów, pracownicy placówek samorz¹dowych oraz przedsiêbiorcy zajmuj¹cy siê turystyk¹.
To by³o oficjalnie i tak bêdzie dalej!
Ale w trakcie trwania imprezy zawita³a
mi pewna ma³a w¹tpliwoæ. Zbudowaæ
co, je¿eli jest ju¿ wola, da siê w miarê
szybko. Potem jednak trzeba o to, co siê
zbudowa³o dbaæ, rozbudowywaæ i ulepszaæ.
Prezentacji dokona³ Marek Jagodziñski, prezes firmy Concept Intermedia. To
jej ludzie zrealizowali dla projektu Wirtualny przewodnik po krainie EGO co
wspania³ego i dlatego podczas prezentacji ze wszech stron pada³y ochy i
achy. Bo co tu du¿o mówiæ. Projekt
zrealizowano za ponad milion z³otych.
Dlatego efekt wielkoci¹ i rozmachem


F kupiê

porazi³ znawców internetu. Jest to praktycznie jedna z najwiêkszych i najnowoczeniejszych stron internetowych w
Polsce. Mamy co, co wyró¿ni w kraju
powiaty zjednoczone w zwi¹zku EGO.
Co wielkiego i to w kilku znaczeniach:
ekonomicznym, ludzkim i emocjonalnym.
Znowu co osi¹gnêlimy! Cieszê siê równie¿ z tego, ¿e planowane jest powierzenie opieki nad stron¹ Olecku.
Martwi jednak inna rzecz. Ta, o której pomyla³em podczas uroczystoci. Sk¹d
i kto pomo¿e stronê utrzymaæ? Kto sfinansuje rzecz, która przyniesie nam wszystkim: miastu, gminom, wsiom, ulicom, a
wreszcie nam samym, mieszkañcom, niezmierzone korzyci.
Nie umiej¹ nasi przedsiêbiorcy turystyczni zrealizowaæ wspólnych projektów. Reklama kuleje. Nie ma wspólnego
frontu by przyci¹gn¹æ turystê. W innych
miejscach wiata, Europy, Polski zrozumiano, ¿e tylko wspólne dzia³anie mo¿e
przynieæ efekt. U nas dalej ka¿dy sobie rzepkê skrobie. Reasumuj¹c, na nich
realizatorzy projektu nie mog¹ liczyæ. (Przeczytajcie Pañstwo owiadczenie premiera
Donalda Tuska, w którym oceni³ wspólne dzia³anie powiatu, miasta i gmin w
sprawie oleckiego szpitala).
Miasto ma swoje priorytety i wydaje siê, ¿e polityka propaguj¹ca gminê jest
ca³kiem inna od tego, co propaguje powiat. Porównuj¹c d¹¿enia mog³oby siê
wydawaæ, ¿e obserwuje siê dwa ró¿ne
miejsca na ziemi. Nie bêdzie jednoci w
dzia³aniu  nie bêdzie zgody.
Burmistrz ma te¿ ³atwiej. Bo radni,
którym nie podoba³o siê wszystko co
zrobi³, przenieli siê teraz do powiatu.
I teraz, dla odmiany, nie w burmistrza, a
w starostów bij¹ jak w bêben, sami nie
wnosz¹c nic do powiatowej polityki. Zdaje
siê, ¿e zasad¹ jest stare polskie powiedzenie, które kiedy sparafrazowa³, jeszcze wtedy kardyna³, Karol Wojty³a: Jak
jest dobrze, to le, a jak jest le to dobrze!

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
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Reasumuj¹c, bez zrozumienia i pojednania pomiêdzy miastem i powiatem nie
mo¿na liczyæ na wspóln¹ politykê w propagowaniu regionu. Z jednej strony miasto
pomaga bardzo du¿o powiatowi. Burmistrz
podczas debat nad projektami uchwa³
przyznaj¹cych dotacjê do zadañ powiatu t³umaczy radnym, ¿e przecie¿ pieni¹dze te wydawane s¹ na ulice, po których wszyscy jedzimy, na karetki pogotowia, które wszystkim ratuj¹ ¿ycie,
na sprzêt stra¿acki, który ratuje mienie
nas wszystkich. Radnych miejskich nie
zawsze to przekonuje. Tak wiêc czy miasto pomo¿e w dalszej realizacji projektu? Bo przecie¿ projekt w swym za³o¿eniu ma realizowaæ pragmatyczne cele
wszystkich olecczan?
Tak patrz¹c z boku, to i nie wiem czy
komu u nas zale¿y na propagowaniu
turystyki. Mamy np. Punkt Informacji
Turystycznej. Ale z jednej strony jest
to tylko Punkt, z drugiej za strony,
dzia³a tylko w okrelonym czasie, czyli
latem. A powinno byæ tak jak w innych
powiatach. Osoby, które tam pracuj¹ s¹
na pe³nych etatach. Pisz¹ projekty, staraj¹ siê o dotacje. Drukuj¹ foldery turystyczne i dbaj¹ o przedsiêbiorców. U nas
Punkt Informacji Turystycznej jest jak
gdyby dodany do (jak¿e) ubogiego ¿ycia informacji turystycznej w gminie.
Zbiera i robi co mo¿e, aby zaprezentowaæ nasz¹ bran¿ê turystyczn¹. Jak wspomnia³em, jest dodany. Powinien byæ zorganizowany, by budowaæ, by rozwijaæ.
Wtedy tylko dzia³ania promocyjne daj¹
jaki efekt, jeli s¹ nad stan tego, co
jest, jeli wyprzedzaj¹ rozwój.
Tak wiêc na kogo mo¿na liczyæ, aby
wielkie osi¹gniêcie kilku zdolnych ludzi,
którym uda³o siê co dla nas wszystkich uzyskaæ, nie pad³o? Co i jak zrobiæ,
aby najwiêkszy jak do tej pory orê¿ reklamuj¹cy m.in. nasze Olecko, móg³ trwaæ?
Do kogo maj¹ siê zwróciæ administratorzy strony, by ponad milion z³otych
podarowanych nam przez norweski rz¹d
nie przepad³? Jeli nie utrzymamy tego
wielkiego projektu  kto za to odpowie?
Czyja to bêdzie wina?
Bogus³aw M. Borawski

Pacyñski
na cianach

Polecamy Pañstwu wystawê rysunków satyrycznych wspó³redaktora Tygodnika Oleckiego Marka Pacyñskiego. Wszystkie z nich by³y ju¿ publikowane w TO. Nigdy jednak nikt nie zebra³ ich tylu w jednym miejscu. Dokona³a tego Maja Mejsak  kurator Galerii
Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa.
Redakcja dziêkuje równie¿ dyrektor ROK
MG Marcie Je¿ewskiej za udostêpnienie Galerii.

'
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Tenis sto³owy
Komunikat koñcowy z II rundy
eliminacji do Wojewódzkiego
Turnieju LZS w Tenisie Sto³owym
Hala sportowa Zespo³u Szkó³ w Olecku
28.03.09 r. Sêdzia g³ówny zawodów: Dariusz Karniej. Organizator zawodów: MOSiR Olecko.
Lista zawodników, którzy awansowali do pó³fina³u:
Grupa 1  dziewczêta (96 r. i m³odsze):
1. Ewa Boguszewska (Olecko)
2. Paulina Maciejewska (Olecko)
3. Anna Zyzik (Orzysz)
4. Iga Sowulewska (Olecko)
5. Paulina ¯ukowska (Kalinowo)
Grupa 2  dziewczêta ( 95- 94 r.):
1. Katarzyna Sadowska (Bia³a Piska)
2. ¯aneta Narewska (Bia³a Piska)
3. Anna Gentek (Bia³a Piska)
4. Joanna Suchocka (Olecko)
5. Monika Czerepaka (Olecko)
Grupa 3  dziewczêta (93-91 r.):
1. Dominika ¯êgota (Pisz)

Tenis sto³owy
Tenisici sto³owi Czarnych Olecko
rozegrali w tym tygodniu dwa wyjazdowe mecze, w tym jeden zaleg³y. W rodê 01.04.2009r. zagrali w Mr¹gowie i zremisowali z miejscow¹ dru¿yn¹ 9:9. Punkty

2. Monika Jakubowska (Bia³a Piska)
3. Natalia Gentek (Bia³a Piska)
4. Marta Narewska (Bia³a Piska)
5. Sylwia Dziczkowska (Olecko)
Grupa 4  dziewczêta (90-69 r.):
1. Ma³gorzata Kropiwnicka (Bia³a Piska)
2. Anna Lewkowicz (Olecko)
3. Wioleta Dziczkowska (Olecko)
4. Joanna Laszkowska (Bia³a Piska)
5. Magda Gentek (Bia³a Piska)
Grupa 5  dziewczêta (68 r. i starsze):
1. Ma³gorzata Grygo ( Olecko)
2. Wioletta Janczenia (Olecko)
3. Danuta Sienkiewicz- Sura¿yñska (Olecko)
Grupa 1  ch³opcy (96 r i m³odsi):
1. Tomasz Kotowski (Kalinowo)
2. Kamil Milewski (Pisz)
3. Patryk Adamowski (Orzysz)
4. Kamil Gutowski (Bia³a Piska)
5. Patryk Szuchnicki (Bia³a Piska)

3. Rafa³ Wróblewski (Orzysz)
4. Patryk Wójcik (Olecko)
5. £ukasz Leszczyñski (Olecko)
Grupa 3  ch³opcy (93-91 r.):
1. Piotr Szewczyk (Orzysz)
2. Robert Sielawa (Orzysz)
3. Robert Karniej (Olecko)
4. Damian £uba (Bia³a Piska)
5. Maciej Ucinowicz (Orzysz)
Grupa 4  ch³opcy (90-69 r.):
1. Kamil Sad³owski (Olecko)
2. £ukasz Delegacz (Olecko)
3. Wojciech Omilian (Olecko)
4. Pawe³ Zieliñski (Pisz)
5. £ukasz Wójcik (Olecko)

Grupa 2  ch³opcy (95-94 r.):
1. Konrad Bobryk (Kalinowo)
2. Rados³aw £uba (Bia³a Piska)

Grupa 5  ch³opcy (68 r. i starsi):
1. Dariusz Karniej (Olecko)
2. Andrzej Karniej (Olecko)
3. Tadeusz Pietro³aj (Olecko)
4. Waldemar Pawelczyk (Pisz)
5. Jacek Walczak (Pisz )
Ogó³em w zawodach uczestniczy³y
73 osoby. Wszyscy, którzy awansowali, otrzymali pami¹tkowe dyplomy.

zdobyli: Kamil Sad³owski (3pkt), Dariusz
Karniej (2pkt), Andrzej Karniej (2pkt),
Wojciech Omilian (1pkt) i w grze deblowej Kamil Sad³owski-Dariusz Karniej (1pkt).
W czwartek 02.04.2009r. zagrali w Kêtrzynie w mocno okrojonym sk³adzie 
pojechali na mecz tylko w trójkê i rów-

nie¿ zremisowali 9:9. Punkty zdobyli: Kamil
Sad³owski (3pkt), Dariusz Karniej (3pkt),
Wojciech Omilian (2pkt) i w grze podwójnej
Kamil Sad³owski-Dariusz Karniej (1pkt).
Pomimo dwóch straconych punktów
Czarni Olecko zajêli pierwsze miejsce,
wyprzedzaj¹c dru¿ynê z Mr¹gowa.

Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 350

Dokoñczenie ze s. 20.

Jaki czas temu te¿ ukaza³a siê ksi¹¿ka, któr¹ potêpiono zanim poznano jej treæ. I przyk³ad idzie z góry, do dobrego tonu
i jest przejawem inteligencji skrytykowaæ wszystko to, czego
nie mielimy w rêkach.
Ale wracaj¹c do wizyty w naszym szpitalu. Proponujê iæ
jeszcze dalej. Teraz powinni przyjechaæ po kolei szefowie poszczególnych resortów i na przyk³ad przeci¹æ wstêgi otwarcia
w s¹dzie, szko³ach, drogach itd. Szef MSWiA móg³by na przyk³ad przekazaæ uroczycie samochód policyjny. Nied³ugo ma
pojawiæ siê nasz Pan Prezydent. Mam cich¹ nadziejê, ¿e podczas swojej wizyty og³osi przyznanie nam samodzielnoci i bêdziemy mogli z czystym sumieniem odci¹æ siê od tego ba³aganu wokó³. Przecie¿ mamy takie samodzielne miasta-pañstwa w
Europie. Na przyk³ad San Marino, z którym nasza dru¿yna narodowa wygra³a a¿ 10 do zera. My te¿ moglibymy wystawiæ
dru¿ynê pi³karsk¹ skutecznie rywalizuj¹c¹ z San Marino. Tak
sobie marzê.
Do poczytania za tydzieñ.
PAC
Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel./fax (0-87) 520 02 30, tel kom. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek
Borawski. Dy¿ur redakcyjny: 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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Witam Pañstwa po kolejnych siedmiu dniach bie¿¹cego roku.
Nie jest le! S³oneczko coraz wy¿ej, spódniczki coraz krótsze, a
nogi coraz d³u¿sze. W zwi¹zku z przesuniêciem czasu do ty³u o
godzinê nie rejestrowano jakich wiêkszych demonstracji czy
protestów, a w sejmie nikt nie zg³osi³ ustawy zabraniaj¹cej manipulowaæ czasem. Przyznam, ¿e obecne ustawienie o godzinê
wczeniej nie jest tak mêcz¹ce jak po³o¿enie siê wczeniej spaæ.
Ale naukowcy i specjalici wszelkich nauk medycznych stwierdzaj¹, ¿e po jakim czasie organizm cz³owieka sam siê przestawi... Niezale¿nie od nas. Taka ciekawostka.
W chwili obecnej wiosna zapowiada siê niele. W naszym
miecie przed paroma dniami by³ Pan Premier z Pani¹ Minister

Stefan Godlewski

Pi¹tek

Co pi¹tek, kiedy  o czym nikt z nas nie pamiêta 
Godzinê Mêki Pañskiej wskazuj¹ zegary,
W najwiêtszym miejscu miasta w kaplicy u Fary,
Spe³nia siê tajemnica icie niepojêta.
Katedra o tej porze zawsze jest zamkniêta,
Lecz, gdyby by³a otwarta, nikt wiary
Nie da³by pewnie w³asnym oczom, ¿e ze starej
Rzeby Pana Jezus  jeli nie ma wiêta 
S¹czy siê Krew: przez chwilê krótsz¹ od westchnienia
Maleñka rubinowa kropla urumienia
Gwód ka¿dy, cierñ u skroni i broszê u ¿ebra.
Chwila mija: - z³ociciej lni¹ z³ociste æwieki
I tylko ³za rzêsista ci¹¿y u powieki,
Ale schnie, nim spaæ zd¹¿y na wotywne srebra.

od Zdrowia i Opieki. Premier dokona³ powiêcenia naszego
szpitala, choæ nowej tablicy nie wmurowano. Pani Minister
mia³a okazjê pochwaliæ siê planem prywatyzacji szpitali, ¿e
jej plan sprzed roku uda³ siê kilka lat temu. W rozpêdzie
pochwali³a matkê za urodzenie dziecka i spyta³a, czy jej siê
podoba... A co? Mo¿na by³o wymieniæ? Ca³kiem podoba³a
mi siê ta gospodarska wizyta. Oczywicie, ¿e by³a niezapowiedziana! A kto by inaczej przyszed³ na tak¹ zapowiedzian¹? Wszystko by³o kwesti¹ przypadku. W ramach pytañ o
szpital i s³u¿bê zdrowia Premier obieca³, ¿e rozliczy siê z
Instytutem Pamiêci Narodowej za publikacjê wydan¹ przez
Uniwersytet Jagieloñski o by³ym Prezydencie. Nie znam treci tej ksi¹¿ki, ale zdaje siê, ¿e posz³o o motywy sikania do
chrzcielnicy. Poza tym ksi¹¿ka jest bardzo z³a i fa³szywa w
swoich za³o¿eniach. Sk¹d to wiem? Bo tak samo jak inni nie
znam jej treci, wiêc mogê z czystym sumieniem napisaæ, ¿e
jest z³a i le napisana... A co! W Polsce mamy tak¹ modê i
zwyczaj: mo¿na krytykowaæ i dawaæ opiniê na temat wszystkiego,
czego nie mielimy w rêkach.
Dokoñczenie na s. 19.
PAC

Rys. Waldemar Rukæ

Ziemia
poetów

