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Prasa musi mieæ swobodê mówienia
wszystkiego, by niektórzy ludzie nie mieli
swobody robienia wszystkiego.
Louis Terrenoire
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Cztery
z³ote medale

Miejskie stadiony
pi³karskie

Na Mistrzostwach Województwa w
Biegach Prze³ajowych Ma³gorzata Szpunar  uczennica ZSLiZ w Olecku oraz
Karolina Domañska z LO Olecko wywalczy³y tytu³y mistrzyñ województwa.
Poza nimi z³oty medal zdoby³a Aleksandra Olszewska (Gimnazjum nr 2)
 trenuj¹ca w grupie sekcji LA MLKS
Czarni Olecko oraz Bartosz Kijak
z SP3 Olecko.
O szczegó³ach czytaj na s. 19.

WARTO
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PRZECZYTAÆ

* Nadzwyczajne zebranie Klubu Czarnych  s. 3.
* Miêdzynarodowa wymiana uczniów
 s. 6.
* Przypisani Pó³nocy w Lenartach
 s. 7.
* Europejski Kodeks Walki z Rakiem
 s. 9.
* W cyklu Warto zobaczyæ dzi Ziemia Wê¿ewska  s. 12.
* Spotkanie organizacji pozarz¹dowych
na rzecz osób niepe³nosprawnych
 s. 13.
* Komentarze i refleksje  nie tylko
polityczne  s. 18.

Miasto przygotowa³o procedurê przetargow¹ na budowê Centrum Sportowo
Rekreacyjnego Stadiony pi³karskie. 27
marca przysz³a do Olecka umowa z Wilna, która zosta³a podpisana 30 marca.
Wynikiem umowy jest og³oszenie przetargu na przebudowê dwóch oleckich
stadionów. (M)

Oczyszczalnia

cieków w Zatykach

Pod koniec marca wy³oniono w przetargu nieograniczonym wykonawcê budowy oczyszczalni cieków w Zatykach.
Koszt zadania to ponad 60 tysiêcy z³otych. (M)

Pacyñski
na cianach

 wystawa rysunków
publikowanych w TO
w Galerii Prawdziwej Sztuki
im. Andrzeja Legusa

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.

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

(V18502)
)

- doradztwo
- realizacja

(V16104)

(K2709)

szybko, tanio, bezpiecznie
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

 12 marca o 23.03 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ulicy Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 13 marca o 14.10 jeden zastêp JRG PSP
bra³ udzia³ w gaszeniu po¿aru sklepu
w E³ku.
 14 marca o 8.40 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie zabezpiecza³ w Kowalach
Oleckich s³up trakcji elektrycznej niebezpiecznie pochylony nad drog¹.
 14 marca o 9.03 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ niebezpiecznie przechylone gniazdo bocianie na budynku
mieszkalnym w Plewkach..
 14 marca o 18.05 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy alei Zwyciêstwa po¿ar altany ogrodowej.
 15 marca o 17.50 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ulicy Go³dapskiej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 15 marca o 22.41 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ulicy Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 16 marca o 13.07 dwa zastêpy JRG PSP
zabezpiecza³y jezdniê pod wiaduktem
kolejowym, w którym zosta³ uszkodzony
jeden z jego elementów.
 16 marca o 16.07 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z jezdni przy osiedlu Siejnik
skutki kolizji drogowej.
 17 marca o 9.20 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z chodnika w Wieliczkach powalony nañ konar drzewa.
 17 marca o 18.58 trzy zastêpy JRG PSP,
2 OSP wiêtajno, 2 OSP Kowale Oleckie,
po jednym OSP Mazury i OSP Cichy
gasi³y po¿ar budynku inwentarskiego
w Che³chach.
 18 marca o 6.51 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ drzewo niebezpiecznie pochylone nad drog¹ w okolicach Babek
Oleckich.
 18 marca o 8.55 jeden zastêp OSP Szczecinki usuwa³ drzewo niebezpiecznie
pochylone nad drog¹ w okolicach
D¹browskich.
 18 marca o 14.45 jeden zastêp OSP Kowale
Oleckie usuwa³ w Kowalach Oleckich
wodê z zalanej piwnicy domu mieszkalnego.
 18 marca o 16.40 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ jezdniê pod wiaduktem
kolejowym, w którym zosta³ uszkodzony
jeden z jego elementów.
 18 marca o 22.18 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ulicy Grunwaldzkiej po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin

DY¯URY APTEK

 14-19.04.2009r., pl. Wolnoci 7B
 20-26.04.2009r., ul. Zielona 35

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Ulica Kasprowicza

Zosta³ rozstrzygniêty przetarg na
przebudowê ul. Kasprowicza. Inwestycjê
na wysokoci ulic Batorego, Kociuszki
i Rzenickiej wykona Oleckie Przedsiêbiorstwo Drogowo Mostowe. 27 lutego zosta³a zawarta umowa na 1milion
455 tysiêcy. Termin realizacji przebudowy to 31 padziernika. Miasto odzyska do 50% tego zadania, gdy¿ zosta³o ono objête dofinansowaniem z tzw.
schetynówek.
(M)

Redakcja

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

w godzinach 1200-17 00

(13806)

Ulica Lena

Miasto z³o¿y³o wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na modernizacjê ul. Lenej wraz
z infrastruktur¹ techniczn¹. Wniosek jest
w trakcie oceny merytorycznej. Ca³kowity koszt zadania to blisko 6 milionów
z³otych. Miasto wnioskowa³o o dofinansowanie w kwocie 2 milionów 800 tysiêcy z³otych.
(M)

Gimnazjum nr 2

10 marca ukoñczono remont Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika. Koszt
remontu to ponad 160 tysiêcy z³otych.
(M)

MARKET
BUDOWLANY

KRAM
Wojska Polskiego 18

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

ZAPRASZAMY!
na zakupy
(V18402)

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:

 Marek Brzeziñski
 Jan Dzbyñski
 Dorota Jarocka
 Jerzy Makal
 Ryszard Marciniak
 Janina ¯migrucka
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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MIÊDZYSZKOLNY LUDOWY KLUB
SPORTOWY CZARNI OLECKO

zaprasza
wszystkich cz³onków, zawodników, dzia³aczy, trenerów, kibiców, sympatyków i przyjació³ Klubu na

NADZWYCZAJNE
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

21 kwietnia (wtorek) 2009 roku
I termin  godz. 17.00
II termin  godz. 17.15
w sali konferencyjnej Ratusza w Olecku
Zarz¹d MLKS Czarni Olecko

KOMUNIKAT SPORTOWY
II MEMORIA£ im. Ignacego JASIELUNA i Franciszka PIETRO£AJA
w tenisie sto³owym

Olecko 18.04.2009 r. ( hala sportowa ZST w Olecku )
Rozpoczêcie gier - 9.00 Turniej rozegrany zostanie w nastêpuj¹cych kategoriach:
- kl. I-II SP (dziewcz¹t i ch³opców)
- kl. III-IV (dz. i ch³.)
- kl. V-VI (dz. i ch³.)
- kl. gimnazjalne dz. i ch³.)
- szko³y rednie (dz. i ch³.)
- Open
- powy¿ej 50 lat
- VIP
- w kategorii osób niepe³nosprawnych (w zale¿noci od
stopnia niepe³nosprawnoci i iloci zg³oszeñ)
Nagrody: za zajêcie miejsc I-III  puchary, medale i nagrody rzeczowe, dla wszystkich uczestników  pami¹tkowe dyplomy.
Wpisowe: m³odzie¿ szkolna  5 z³, pozostali  10 z³
Osoba odpowiedzialna: Dariusz Karniej, tel. 600 274 632
(V15305)

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

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
14 kwietnia (wtorek)
 wydanie Tygodnika Oleckiego
 audycja TV Kawa czy herbata, Jerzy Kisielewski rozmawia z Januszem Panasewiczem o medalu Zas³u¿ony dla
Olecka
16.00  rozpoczêcie kursu w Oleckim Centrum Szkolenia Kierowców Jerzego Miliszewskiego
15 kwietnia (roda)
 Eliminacje gminne do turnieju Coca Coli, stadion MOSiR
17.30  spotkanie zainteresowanych doros³ych powy¿ej 40
roku ¿ycia z zakresu rzemios³a artystycznego (tkactwo,
malarstwo, haftowanie artystyczne czy wytwarzanie i ozdabianie
ceramiki)  ROK MG, galeria im. Andrzeja Legusa
16 kwietnia (czwartek)
16.00  54. Ogólnopolski Konkurs recytatorski, przes³uchania, sala teatru AGT
17 kwietnia (pi¹tek)
17.00  Z³oty rodek, film, kino ROK MG
19.00  Lektor, film, kino ROK MG
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
18 kwietnia (sobota)
9.00  II Memoria³ im. I. Jasieluna i F. Pietro³aja w tenisie
sto³owym, hala sportowa ZST
17.00  Z³oty rodek, film, kino ROK MG
19.00  Lektor, film, kino ROK MG
19 kwietnia (niedziela)
17.00  Z³oty rodek, film, kino ROK MG
19.00  Lektor, film, kino ROK MG
20 kwietnia (poniedzia³ek)
 wydanie Tygodnika Oleckiego
24 kwietnia (pi¹tek)
17.00  Wyspa dinozaura 2, film, kino ROK MG
19.00  Slumdog. Milioner z ulicy, film, kino ROK MG
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
25 kwietnia (sobota)
 Obchody Dnia Ziemi  plac przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym
17.00  Wyspa dinozaura 2, film, kino ROK MG
19.00  Slumdog. Milioner z ulicy, film, kino ROK MG

AUTOMYJNIA
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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

(V15105)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(V14905)

"
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Oparcie spo³eczne dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej realizuj¹c zadania wynikaj¹ce z art. 23 ust. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o
pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2008r., Nr 115, poz. 728) przeznaczy³ 3 mln z³otych na wsparcie realizacji projektów bêd¹cych operacjonalizacj¹ programu Oparcie spo³eczne dla osób
z zaburzeniami psychicznymi. Treæ programu dostêpna jest
na stronie www.mps.gov.pl.
G³ównym celem programu jest przeciwdzia³anie wykluczaniu spo³ecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi, a zw³aszcza
osób przewlekle psychicznie chorych i upoledzonych umys³owo oraz ich rodzin, powodowanego pojawianiem siê trudnych sytuacji ¿yciowych, których osoby te nie s¹ w stanie
pokonaæ wykorzystuj¹c w³asne uprawnienia, zasoby i mo¿liwoci.
Szczegó³owe informacje o og³oszeniu otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów z zakresu
organizacji i funkcjonowania sieci oparcia spo³ecznego dla
osób z zaburzeniami psychicznymi zosta³y opublikowane na
stronie www.mps.gov.pl - w zak³adce konkursy oraz w aktualnociach.
O dotacje mog¹ ubiegaæ siê jednostki samorz¹du terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego,
a tak¿e podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy o pomocy spo³ecznej, które przygotowa³y projekty
zwi¹zane z rozwojem i funkcjonowaniem w ramach pomocy
spo³ecznej sieci oparcia spo³ecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Urzêdnik na s³u¿bie
przygotowawczej
Zgodnie z Zarz¹dzeniem Starosty Oleckiego
z 17 marca 2009r. ka¿dy pracownik podejmuj¹cy po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzêdniczym bêdzie zobowi¹zany odbyæ s³u¿bê przygotowawcz¹. Trwaæ bêdzie ona
od jednego do trzech miesiêcy, a zakoñczy
siê egzaminem. Przeprowadzi go komisja z³o¿ona z wicestarosty, sekretarza powiatu, naczelnika danego wydzia³u i inspektora ds. kadr.
Celem s³u¿by jest przygotowanie przysz³ego
urzêdnika pod wzglêdem teoretycznym i praktycznym do nale¿ytego wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych.
W czasie odbywania s³u¿by przygotowawczej pracownik pozna miêdzy innymi strukturê organizacyjn¹ urzêdu, sposób obiegu i rejestracji dokumentów, przepisy reguluj¹ce
zasady funkcjonowania samorz¹du powiatowego  mówi Maria Duda, inspektor ds. kadr
w Starostwie Powiatowym w Olecku.  Ponadto podczas trwania s³u¿by urzêdnik bêdzie odbywa³ przez jeden dzieñ w tygodniu
praktyki w innych wydzia³ach ni¿ w tym, w
którym zosta³ zatrudniony. S³u¿bê koñczy
egzamin sk³adaj¹cy siê z czêci pisemnej oraz
ustnej.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

Ofertê nale¿y sporz¹dziæ wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik do rozporz¹dzenia Ministra Polityki Spo³ecznej z dnia
8 marca 2005 roku w sprawie okrelenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz.427).
Do oferty nale¿y do³¹czyæ odpowiednio:
1) opiniê marsza³ka województwa (w przypadku projektu o
zasiêgu regionalnym),
2) opiniê starosty (w przypadku projektu o zasiêgu powiatowym),
3) opiniê prezydenta, burmistrza, wójta (w przypadku projektu o zasiêgu gminnym),
4) opiniê wojewody,
5) informacjê o programie/strategii organizowania lokalnej
sieci oparcia spo³ecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Informujê, i¿ wnioski o wydanie przedmiotowej opinii Wojewody wraz z pe³n¹ dokumentacj¹ projektu, nale¿y sk³adaæ
najpóniej do dnia 23 kwietnia 2009r. do Wydzia³u Polityki
Spo³ecznej Warmiñsko-Mazurskiego Urzêdu Wojewódzkiego,
Al. Marsz. J. Pi³sudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn (tel. 089 5232634).
Natomiast oferty wraz z za³¹cznikami nale¿y nades³aæ listem poleconym lub z³o¿yæ osobicie w Departamencie
Pomocy i Integracji Spo³ecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa,
pok. 204.
Nieprzekraczalny termin sk³adania wype³nionych formularzy ofert wraz z wymagan¹ dokumentacj¹ up³ywa 1 maja
2009r.
Oferty sporz¹dzone wadliwie albo niekompletne, co do
wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie bêd¹
rozpatrywane.
Sporz¹dzi³a: Halina E. Kasicka

Regionalny Orodek Kultury
w Olecku zaprasza
 16 kwietnia, godz. 17:00, sala kina Mazur  eliminacje do fina³u XIII Konkursu Piosenki Gratka
dla nastolatka, kategoria I  uczniowie klas I-IV szkó³
podstawowych
 20 kwietnia, godz. 17:00, sala kina Mazur  eliminacje do fina³u XIII Konkursu Piosenki Gratka dla nastolatka, kategoria II i III  uczniowie klas V-VI SP,
gimnazjum i szkó³ rednich.

54. OKR

 16 kwietnia o godz. 16 w sali Teatru AGT przy
ul. Partyzantów odbêd¹ siê eliminacje powiatowe do
54. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
Konkurs jest imprez¹ otwart¹, w której mog¹ wzi¹æ udzia³ uczniowie szkó³
ponadgimnazjalnych oraz doroli. Przeprowadzony bêdzie w formie przes³uchañ 16 kwietnia 2009 r. (czwartek). (czwartek). Eliminacje rejonowe odbêd¹ siê
w Gi¿ycku 24 kwietnia 2009 r. (zg³oszenia do 20 kwietnia 2009 r.).
Konkurs odbywa siê pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.



19 maja 2009 r. (wtorek) o godz. 20:00 w sali kina Mazur odbêdzie
siê koncert Czes³aw piewa.
Bilety w przedsprzeda¿y - 35 z³ (od 20 kwietnia), a w dniu koncertu po 45 z³.
Istnieje mo¿liwoæ zamówienia biletu drog¹ elektroniczn¹, e-mail: kasa@przystanek.pl. Nale¿noæ za bilet mo¿na wp³aciæ na konto - PKO BP S.A. O/OLECKO 26 102047240000380200074880.
Szczegó³owych informacji udziela Walentyna Anuszkiewicz, tel. (087) 520
20 59 w godzinach 8-15.

#
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Budowa
kanalizacji sanitarnej

Przebudowa drogi
powiatowej Zatyki  Kijewo

Przetarg nieograniczony og³oszony 18 lutego na budowê
drogi dojazdowej na zaplecze ulicy 11 Listopada zosta³ rozstrzygniêty. Sporód 13 ofert wygra³a firma z Olecka. Droga
bêdzie kosztowa³a gminê ponad 63 tysi¹ce z³otych. Ukoñczenie robót nast¹pi 30 czerwca.
(M)
(V18402)

Miejskie ulice

10 marca rozstrzygniêto przetarg nieograniczony na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowê
ulic Syrokomli, Norwida, do osiedla Siejnik II (tzw. Podkowa)
oraz na uzbrojenie terenu przy ulicy Go³dapskiej. Przetarg wygra³a
firma z Gawrych Rudy. Miasto zap³aci za projekty ponad 113
tysiêcy z³otych. Prace nad projektami maj¹ zostaæ ukoñczone
do 31 lipca.
(M)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OLSZEWO

Petycja w sprawie dêbów

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ulica 11 Listopada

... i sieci wodoci¹gowej Olecko  Mo¿ne  Dworek Mazurski  Lipkowo bêdzie realizowane (oprócz pieniêdzy gminnych)
za fundusze pochodz¹ce z po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska. Na po¿yczkê w wysokoci 1 milion
280 tysiêcy gmina 10 lutego otrzyma³a ju¿ promesê.
Najkorzystniejsz¹ ofertê w przetargu nieograniczonym na
wykonanie tej inwestycji z³o¿y³a firma budowlana z Gi¿ycka (1
milion 918 tysiêcy z³otych).
Za ca³¹ tê inwestycje gmina zap³aci 1 milion 948 tysiêcy
z³otych.
(M)

○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23 marca 2009 r. w Urzêdzie Marsza³kowskim w Olsztynie
podpisano umowê na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1940N dr. kraj. nr 65 (Kukowo)  Zatyki  Kijewo na
d³ugoci 6,586 km. Inwestycja zostanie sfinansowana ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 z Osi priorytetowej 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Poddzia³anie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkuj¹ca rozwój regionalny.
W³anie trwa wybór wykonawcy inwestycji, który zostanie wy³oniony w drodze przetargu nieograniczonego og³oszonego na stronie www.spolecko.bip.doc.pl przez Powiatowy Zarz¹d
Dróg w Olecku w dniu 11.03.2009 r. Planuje siê, ¿e inwestycja
rozpocznie siê ju¿ w maju br. Planowany termin zakoñczenia
to czerwiec 2011 roku.
H. Bogdañska

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 wyciêcia! 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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Miêdzynarodowa wymiana uczniów
We wtorek, 31 marca 2009 r., odwiedzi³a nas grupa m³odzie¿y i nauczycieli
ze szkó³ w Gornej Oryahowitzy w Bu³garii, Auch we Francji oraz Zespo³u Szkó³
Technicznych w Olecku. Uczestnicz¹ oni
w programie Comenius Uczenie siê przez
ca³e ¿ycie opartym na partnerskiej wspó³pracy placówek edukacyjnych. Szko³y
realizuj¹ wspólny projekt dotycz¹cy perspektyw rozwoju przemys³u transportowego w Europie i ich konsekwencji dla
rodowiska naturalnego.
W Starostwie Powiatowym w Olecku goci przywita³ Stanis³aw Ramotowski  Starosta Olecki, który ¿yczy³ przyjemnego pobytu na Ziemi Oleckiej.

Na koniec spotkania zosta³y wrêczone
pami¹tkowe upominki promuj¹ce powiat olecki.
Nastêpnie delegacja uda³a siê do stoczni
Delphia Yachts w Olecku.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl
Fot. Archiwum Starostwa
Powiatowego w Olecku

M³odzie¿ i opiekunowie obejrzeli film przedstawiaj¹cy atrakcje
oraz walory turystyczne Warmii i Mazur. Gocie pytali miêdzy innymi o historiê powiatu oleckiego, liczbê mieszkañców.
Marek Góryñski  Dyrektor ZST zapozna³ z programem
wizyty, która trwa od 28 marca do 5 kwietnia br. Gocie zwiedz¹ Wigiersk¹ Kolejkê W¹skotorow¹, Smolniki, Stañczyki, Wilczy
Szaniec, wiêt¹ Lipkê, Gi¿ycko oraz odbêd¹ wêdrówkê po
Puszczy Boreckiej.
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Przypisani Pó³nocy
w Lenartach
Stowarzyszenie Kulturalne Przypisani Pó³nocy rozpoczê³o realizacjê projektu Aktywni w Lenartach w lutym 2009r.
Projekt otrzyma³ dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Dzia³anie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz
podnoszenia poziomu aktywnoci zawodowej na obszarach wiejskich. Kwota dofinansowania wynios³a 42 tys. z³otych.

Dziêki tym rodkom Stowarzyszenie zorganizuje warsztaty
z kilku dziedzin dla kobiet ze wsi Judziki i Lenarty. Zajêcia
grupowe i konsultacje indywidualne prowadzone bêd¹ od marca
do czerwca 2009 roku. Powiêcone bêd¹ miêdzy innymi podniesieniu poziomu motywacji i samooceny, doskonaleniu umiejêtnoci komunikacji spo³ecznej, poznaniu metod aktywnego
poszukiwania pracy. Zakwalifikowane do projektu kobiety wezm¹
tak¿e udzia³ w szkoleniu z zakresu obs³ugi komputera, internetu oraz wyszukiwania ofert pracy.
Projekt powsta³ dziêki nawi¹zaniu wspó³pracy ze Stanis³awem Ciechanowiczem, prezesem Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Lenartach, a zarazem so³tysem wsi Lenarty. Udzia³ w projekcie zadeklarowa³ tak¿e so³tys wsi Judziki  Remigiusz Kowalewski. So³tysi wsparli prace Stowarzyszenia poprzez umiesz-

czenie informacji na tablicach og³oszeniowych w obu wsiach,
przekazuj¹c zainteresowanym formularze zg³oszenia do udzia³u w projekcie, a tak¿e organizuj¹c spotkanie wiejskie w siedzibie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Lenartach.

 Zg³oszeñ otrzymalimy znacznie wiêcej ni¿ prognozowalimy. Wstêpne deklaracje z³o¿y³o 10 osób, ale po spotkaniach informacyjnych okaza³o siê, ¿e potrzeby s¹ znacznie wiêksze  mówi Maria Dzienisiewicz, prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Przypisani Pó³nocy  Zachêcono nas,
aby podj¹æ siê kontynuacji Aktywnych w Lenartach. Przy
wsparciu specjalisty z Powiatowego Urzêdu Pracy z³o¿ylimy 31 marca br. dokumenty aplikacyjne w kolejnym konkursie Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Obecnie prowadzone przez Danutê Cielukowsk¹ zajêcia
socjoterapeutyczne, obok rozszerzenia wiedzy i kszta³cenia
umiejêtnoci zwi¹zanych z komunikacj¹, przyczyni³y siê do
integracji grupy, rozbudzi³y zainteresowanie uczestniczek budowaniem pozytywnych kontaktów.

 Panie s¹ bardzo zainteresowane tematyk¹ warsztatów
 ocenia Danuta Cielukowska, socjoterapeuta.  Na zajêcia
przychodz¹ bardzo rzetelnie i aktywnie realizuj¹ proponowane zadania indywidualne i grupowe. Powsta³a obszerna
kronika zdjêciowa z naszych zajêæ. Mi³o bêdzie za jaki czas
wróciæ do tych sytuacji i przypomnieæ zdobywan¹ wiedzê i
umiejêtnoci.
Na naukê nigdy nie jest za póno. Liczymy, ¿e projekt
Aktywni w Lenartach przyniesie trwa³e i pozytywne efekty,
zachêci kobiety z Judzik i Lenart do poszukiwañ i osi¹gania
celów ¿yciowych.
acz, www.przypisani.mazury.pl
Projekt Aktywni w Lenartach
wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w ramach Dzia³ania 6.3
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzêdem Pracy w Olsztynie
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T³umaczenie z niemieckiego dziêki
staraniom Ko³a Mi³oników Ziemi
Oleckiej dzia³aj¹cego przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Przypisani Pó³nocy. Przedruki  za zgod¹ Ko³a.

3 padziernika 1932 roku
Olecko. Z okazji uczczenia urodzin
Hindenburga wiele budynków pañstwowych i miejskich oraz kilka prywatnych
przystrojono flagami. Wieczorem mo¿na
by³o zobaczyæ w wielu oknach tych budynków ozdoby wietlne, lecz tylko w
niektórych domach prywatnych. Urz¹d
Skarbowy, który najlepiej zdawa³ sobie
sprawê z tego, jak ma³o jest pieniêdzy w
tym regionie, zrobi³ ustêpstwo i z tych
niewielkich sum wygospodarowa³ kwotê
na zakup wietlnych ozdób. Taka postawa zgadza³a siê z raczej prostym stylem
bycia powszechnie lubianego feldmarsza³ka,
którego wol¹ by³o, ¿eby ograniczyæ wiêtowanie i uroczystoci. Jednak widok
wolnych Prus Wschodnich zapad³ nam
wszystkim g³êboko w sercach na zawsze.
***
Zwi¹zek Kombatantów zorganizowa³
w sobotê wieczorem u Paulinów swoje
comiesiêczne zebranie, na którym radca
s¹du rejonowego Friedrich przypomnia³
w pe³nych szacunku s³owach o urodzinach Hindenburga.
***

Nastêpca tronu w Romintach

Wczoraj po po³udniu na zlot ³owiecki przyjecha³ ciê¿arówk¹ nastêpca tronu.
By³ z radoci¹ witany przez uczestników,
wród których by³o wielu mieszkañców
Olecka. Syn w³aciciela drogerii Wegner
mia³ przyjemnoæ, przywitaæ siê z nastêpc¹
tronu uciskiem rêki.
***
Z powiatu
wiêtajno. Po tym, jak w padzierniku ubieg³ego roku powiatowy myliwy
Radzko zosta³ przeniesiony do Cimoch,
stanowisko to zaj¹³ kolejny myliwy z Plewek
Kudszus.
Rynie. Nasta³y niepewne czasy. W
czwartek wieczorem gospodarz M. zosta³
napadniêty na wiejskiej drodze przez nieznanych mê¿czyzn. Policja schwyta³a
dwóch podejrzanych pracowników ju¿
nastêpnego dnia rano.
Szczecinki. W przystrojonym z okazji ¿niw domu bo¿ym pastor Sanna odprawi³ w niedzielê nabo¿eñstwo wed³ug

w. £ukasza. Ze szczególn¹ wdziêcznoci¹ mówi³ o sêdziwym prezydencie Rzeszy. To nabo¿eñstwo by³o szczególne z
tego wzglêdu, ¿e za kilka dni pastor Sanna mia³ opuciæ Szczecinki i wykorzysta³
okazjê, by po¿egnaæ siê ze swoimi parafianami. Z dniem 15 miesi¹ca mia³ przej¹æ
administrowanie parafi¹ w Szarejkach. W
krótkim okresie swojego urzêdowania w
Szczecinkach zyska³ sobie sympatiê i mi³oæ mieszkañców. Jemu i jego rodzinie
¿yczono w dalszej pracy wszystkiego najlepszego.
***

Zwi¹zek Rolniczy Olecko

gaæ jednak bêdzie dalszych rozszerzeñ.
Referat radcy rolnego Ziehra nie zosta³ z
braku czasu wyg³oszony, lecz przeniesiony
do porz¹dku obrad na nastêpnym spotkaniu.
***

Gimnastyka i sport

W niedzielê, 2.10. odby³y siê na boiskach sportowych w parku Hindenburga fina³owe mecze mistrzostw pi³ki no¿nej powiatu Olecko. W pierwszym meczu wygra³a dru¿yna z Wronek, pokonuj¹c pi³karzy z Szarejek 1:0. Wronki
wystawi³y dobr¹, rozwa¿nie graj¹c¹ dru¿ynê, podczas gdy gracze z Szarejek grali niedok³adnie, marnuj¹c wiele dobrych
okazji na strzelenie gola. Babki gra³y przeciwko Szarejkom bardzo pewnie i wygra³y 2:0. Potem dru¿yna z Babek zosta³a w
piêknej rozgrywce wykluczona przez
Wronki, a Wronki wynikiem 2:0 zapewni³y sobie udzia³ w meczu fina³owym. Na
drugim boisku zmierzy³y siê jedenastki z
Sokó³ek i Cichych, mecz zakoñczy³ siê
wynikiem 1:0 dla Sokó³ek, przy czym szczególnie widowiskowe by³y zagrania ofensywy. Olecko Ma³e wyeliminowa³o dru¿ynê z Cichych po dosyæ zrównowa¿onej grze, wygrywaj¹c 4:1. Mecz pomiêdzy Sokó³kami a Ma³ym Oleckiem by³
potyczk¹ bezbramkow¹, dlatego te¿ musiano go kilka razy przed³u¿aæ, a¿ w koñcu dziêki samobójczemu strza³owi przeciwnej dru¿yny, gracze z Sokó³ek zwyciê¿y³y 1:0. Po po³udniu odby³o siê koñcowe spotkanie tych mistrzostw: Wronki przeciwko Sokó³kom. W pierwszej
po³owie reprezentacja Sokó³ek ca³kiem niele
sobie radzi³a i przegrywa³a tylko jedn¹
bramk¹, jednak po przerwie coraz bardziej
stawa³o siê widoczne zmêczenie pi³karzy
poprzednimi meczami, podczas gdy wyranie bardziej wypoczêta dru¿yna z
Wronek mocno atakowa³a i wygra³a mecz
6:0. Dru¿yna z Sokó³ek zg³osi³a zastrze¿enia do tego wyniku, uzasadniaj¹c to
tym, ¿e ich dru¿yna by³a przez przebieg i
kolejnoæ meczy wyranie poszkodowana. Zastrze¿enie to rozpatrzy Powiatowy
Zwi¹zek M³odzie¿owy.

30 wrzenia odby³o siê w maj¹tku
Königlichen Hof spotkanie Zwi¹zku Rolniczego Olecka pod przewodnictwem w³aciciela dworu Schulza. Po omówieniu kilku
organizacyjnych spraw, g³os zabra³ dr
Ambuhl z Królewca z Izby Rolniczej wyg³aszaj¹c referat na temat programu gospodarczego rz¹du Rzeszy. W przeciwieñstwie do lat ubieg³ych, kiedy stosowano
po³owiczne rodki, chciano w tym roku
zwalczyæ kryzys rolniczy za pomoc¹ bardziej licznych rodków, bior¹c pod uwagê zarówno wp³ywy jak i wydatki z kasy.
Poprzez tworzenie kontyngentów, to znaczy
okrelanie konkretnej iloci importowanych wyrobów rolniczych, do których nie
zaliczono niestety ziemniaków, produktów zbo¿owych i rolin oleistych. W ten
sposób próbowano uzyskaæ pewnego rodzaju zawór ograniczaj¹cy import i podwy¿kê cen tych produktów. Ogólnie rzecz
bior¹c mo¿na by³o za pomoc¹ tego programu liczyæ na ograniczenie importu rednio o oko³o 30%. W kwestii wydatków
skupiono siê przede wszystkim na daleko id¹cych obni¿kach odsetek. Równolegle z tymi zmianami kontynuowano uzdrawianie stowarzyszeñ, na co przygotowano znaczne rodki. Mniejszy wp³yw na
rolnictwo mia³a obni¿ka obci¹¿eñ podatkowych, poprzez zaliczanie bonów podatkowych oraz premiowanie zatrudniania
wiêkszej iloci pracowników. Du¿e znaczenie mia³o postêpowanie interwencyjne i ochrona wykonawcza jako rodek
zapobiegawczy w przymusowych licytacjach. Miejmy nadzieje, ¿e te zmiany odnios¹ takie skutki, jaSzkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
kich sobie ¿yczono, a GRÜNLAND
Szkó³karzy Polskich
mianowicie pocz¹tek
zwalczania niemieckieCentrum Rolin Ozdobnych
go kryzysu w rolnicOlecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09
twie. Program wyma-

(V16225)

Szperaj¹c w starych
gazetach
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Europejski Kodeks
Walki z Rakiem
2. Wystrzegaj siê oty³oci.
3. B¹d codziennie aktywny.
4. Spo¿ywaj wiêcej warzyw i owoców.
5. Ogranicz spo¿ycie alkoholu.
6. Unikaj nadmiernej ekspozycji na s³oñce.
7. Unikaj substancji rakotwórczych.
8. Zaszczep siê przeciwko wirusowemu
zapaleniu w¹troby (WZW) typu B. We
udzia³ w programach ochrony zdrowia
publicznego.
9. Kobiety po 25. roku ¿ycia: badania w
kierunku raka szyjki macicy.
10. Kobiety po 50. roku ¿ycia: badania w
kierunku raka piersi.
11. Kobiety i mê¿czyni po 50. roku ¿ycia:
badania w kierunku raka jelita grubego.
Europejski Kodeks Walki z Rakiem
wersja trzecia pod redakcja prof. dr. hab.
n. med. Witolda Zatoñskiego przygotowa³ zespó³ redakcyjny: dr n. med. Jolanta
Lissowska, dr n. med. Joanna Didkowska
i mgr Jolanta Jab³oñska. Zilustrowa³ Andrzej Mleczko.
Europejski Kodeks Walki z Rakiem
Prowadz¹c zdrowy styl ¿ycia mo¿na
poprawiæ ogólny stan zdrowia i zapobiec
wielu zgonom z powodu nowotworów z³oliwych.
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.



Od lat zadawane pytanie: jak ¿yæ, by
¿yæ zdrowo i nie zachorowaæ na raka, znalaz³o wreszcie konkretn¹ podpowied Europejski Kodeks Walki z Rakiem. Publikacja zawiera 11 zaleceñ, których przestrzeganie zmniejsza ryzyko chorób nowotworowych. Siedem z nich dotyczy stylu ¿ycia a pozosta³e omawiaj¹ zakres programów zdrowia publicznego.
Bo lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ
W 2003 r. w Mediolanie Unia Europejska przygotowa³a trzeci¹ edycjê Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Przyczyn¹ publikacji sta³a siê potrzeba uwzglêdnienia sytuacji zagro¿enia nowotworami
z³oliwymi w Unii Europejskiej rozszerzonej o nowe pañstwa cz³onkowskie, w tym
Polskê i inne kraje Europy rodkowoWschodniej. Nale¿a³o dostosowaæ program
nowotworowy do nowych wyzwañ, w tym
prognozy wzrostu zachorowañ na choroby nowotworowe w najbli¿szej dekadzie,
w szczególnoci w krajach akcesyjnych.
W najnowszej edycji Europejskiego
Kodeksu Walki z Rakiem wziêto równie¿
pod uwagê aktualny stan wiedzy o czynnikach ryzyka, leczeniu i profilaktyce nowotworów z³oliwych, a tak¿e, poprzez udzia³
ekspertów z ró¿nych krajów, specyfikê
narodowych programów nowotworowych.
Zak³ad Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii-Instytut w
Warszawie aktywnie uczestniczy³ w pracach nad powstaniem zmienionej edycji
Kodeksu.
Europejski Kodeks Walki z Rakiem to
zbiór 11 zasad profilaktyki w walce z chorobami nowotworowymi  7 pierwszych
zaleceñ dotyczy stylu ¿ycia (prewencja
pierwotna), 4 kolejne poruszaj¹ zagadnienie wczesnej diagnostyki populacyjnej (prewencja wtórna).
Upowszechnienie zapisów Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem stanowi podstawê strategii Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów, bêd¹cego elementem Narodowego Programu Zwalczania
Chorób Nowotworowych. Program powo³ano na mocy ustawy 1 lipca 2005 roku
przez Ministerstwo Zdrowia.
Publikacja Kodeksu walki z rakiem i
jednoczesne wdra¿anie Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
s¹ znakomitym wezwaniem do ograniczenia zagro¿enia chorobami nowotworowymi polskiej populacji  komentuje we wstêpie
publikacji prof. Witold Zatoñski - Zdrowie Polaków zale¿y w znacznej mierze od
tego, jak wiele osób przekonamy do zmiany stylu ¿ycia.
11 zasad Europejskiego
Kodeksu Walki z Rakiem
1. Nie pal.

F kupiê

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. Dla
niektórych nowotworów istniej¹ programy
badañ przesiewowych zwiêkszaj¹cych
szansê na ich wyleczenie
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.
Wiêcej informacji:
 Marta Smyrska, TBWA\PR, tel. 22 457
06 80, marta.smyrska@tbwa-pr.pl
 Katarzyna Rêbacz, TBWA\PR, tel. 22 457
06 80, katarzyna.rebacz@tbwa-pr.pl

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(40)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

Leshan  Chiny, 07.08.2007 r. Wielki Budda
Pobudka o godz. 7.30 i wyjazd minibusem do Leshan, 130
km od Chengdu. Mijalimy pola ry¿owe i plantacje herbaty.
Celem naszej wyprawy w to miejsce by³o zobaczenie najwiêkszego na wiecie pos¹gu Buddy wykutego w kamieniu.
Przed wejciem do kompleksu religijno-historycznego trzeba
by³o najpierw kupiæ bilety (70 juanów), co zajê³o nam sekundê. Sprzedaj¹ce znaj¹ trochê angielski. Obejrzelimy pagody,
w których wierni modlili siê i zapalali kadzide³ka, które nadaj¹
spokój wewnêtrzny i si³ê duchow¹, czystoæ przy medytacji.
Daj¹ zdrowie. Wykonywane s¹ na bazie drewna sanda³owego z dodatkiem olejków i zió³. Oczyszczaj¹ wszystko i wszystkich. Sprzyjaj¹ kontaktowi z Budd¹.

mo¿e zmieciæ siê 100 osób, na paznokciu  6.
¯ycie Siddharthy Gautamy, znanego jako Budda (Owiecony), stanowi idea³, do którego próbuj¹ d¹¿yæ jego zwolennicy, staraj¹c siê osi¹gn¹æ zbawienie. S³owo Budda nie jest
imieniem, a tytu³em. Na temat ¿yciorysu Gautamy, ksiêcia
nepalskiego, za³o¿yciela buddyzmu, istnieje niewiele dokumentów.
Wiele z tego, co o nim wiadomo, mo¿e byæ legend¹. Wed³ug
jednej z takich opowieci astrologowie obecni przy narodzinach Gautamy przepowiedzieli, ¿e m³ody ksi¹¿ê albo zostanie
wielkim kompozytorem, albo, je¿eli stanie siê wiadkiem cierpienia, nauczycielem. Ojciec Gautamy, iuddhodana, w³adca
z rodu Siakyów w Dolinie Gangesu, zapewni³ synowi wspania³e dzieciñstwo, godne ksiêcia w luksusowym otoczeniu swego
dworu.
W wieku 16 lat ksi¹¿ê polubi³ sw¹ piêkn¹ kuzynkê Josiodharê. Urodzi³ im siê syn Rahula. Gautama nie móg³ wiêcej
pragn¹æ od ¿ycia, jednak nie czu³ siê usatysfakcjonowany.
Gdy ukoñczy³ 29 lat, namówi³ Channê, który powozi³ jego
rydwanem, by zabra³ go poza pa³ac, co by³o sprzeczne z kategorycznym zakazem ojca. Tutaj Gautama po raz pierwszy w
swym niezm¹conym dot¹d problemami ¿yciu ujrza³ na w³asne
oczy cierpi¹cych ludzi. Pierwszym by³ starzec, dziêki któremu
ksi¹¿ê zda³ sobie sprawê z nieodwracalnoci procesu starzenia, drugim  cz³owiek chory. Nastêpnie Gautama zobaczy³
zw³oki, które uprzytomni³y mu realnoæ mierci, w koñcu za
poj¹³, czym jest prawdziwy spokój duszy, gdy spotka³ wêdrownego ascetê.
Gautama zdecydowa³ siê pod¹¿aæ teraz cie¿k¹, która biegn¹æ mia³a miêdzy skrajnociami ascezy i przepychu. Uda³ siê
do Sarnath i podzieli³ siê sw¹ wiedz¹ o naturze wiata oraz
sposobach przezwyciê¿enia problemów ludzkiej egzystencji z
piêcioma towarzysz¹cymi mu ascetami. Uczy³ ich i tych, którzy do nich do³¹czyli, ¿ycia wed³ug Czterech Szlachetnych
Prawd: ca³e ¿ycie jest cierpieniem, cierpienie spowodowane
jest pragnieniami dotycz¹cymi rzeczy materialnych, odrzucenie tych pragnieñ powoduje koniec cierpieñ, istnieje sposób
na spowodowanie wyganiêcia pragnieñ. Ci, którzy prawdzi-

Pagoda
¯eby dok³adnie obejrzeæ Wielkiego Buddê, trzeba odstaæ w tasiemcowej kolejce, przechodz¹c pomiêdzy barierkami w ró¿nych odstêpach czasu. Inaczej siê nie da³o. Te¿ musielimy staæ w tej kolejce. Zajê³o nam to 1,5 godziny. Póniej
schodzilimy w¹skimi schodkami, jednoczenie podziwiaj¹c
Buddê etapami  poczynaj¹c od g³owy, koñcz¹c na stopach.
Oczywicie przy schodzeniu otoczeni bylimy Chiñczykami 
na cisk.
Wielki Budda znajduje siê u zbiegu dwóch rzek w miecie
Leshan, w prowincji Syczuan. Jest rzeb¹ mierz¹ca 71 m wysokoci i najwiêkszym na wiecie wykutym w kamieniu pos¹giem Buddy. Pracê na pos¹giem rozpoczêto w roku 713, a
zakoñczono w 803 r. Pos¹g jest tak du¿y, ¿e na jednej stopie

G³owa Wielkiego Buddy
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Wielki Budda

Ja przy palcach nóg

wie zrozumieli jego nauki, mieli ostatecznie osi¹gn¹æ nirwanê.
¯eby osi¹gn¹æ nirwanê, Gautama radzi³ uczniom pod¹¿aæ Omiorak¹ cie¿k¹  powinni utrzymywaæ zrównowa¿one pogl¹dy,
mieæ dobre intencje, mówiæ z namys³em, zachowywaæ siê poprawnie, ¿yæ uczciwie, przyk³adaæ siê do pracy, byæ sprawiedliwi oraz osi¹gn¹æ zdolnoæ pe³nej koncentracji. Poruszaj¹c
siê t¹ cie¿k¹ mo¿na wygasiæ wszelkie pragnienia i ¿¹dze i
osi¹gn¹æ wybawienie od cierpienia.
W Leshan pe³no chiñskich wycieczek. Przewodniczki
mówi¹ przez megafon, a turyci maj¹ numerki, ¿eby siê nie
zgubiæ i trzymaæ w grupie. Dzisiaj by³o bardzo gor¹co. Pot
sp³ywa³ z nas wiadrami.
Po powrocie do Chengdu poszlimy szukaæ miejsca, w
którym sprzedaj¹ bilety kolejowe. Znalelimy. Na szczêcie i
tu Chinka zna³a angielski. Po d³ugiej dyskusji, mojej z Tom-

kiem, zastanawianiu siê nad wyborem dalszej trasy naszej wyprawy, zdecydowalimy, ¿e pojedziemy do Szanghaju. Uda³o
siê nam kupiæ bilety na jutro na godzinê 17.50 w cenie 483
juanów. Poci¹g nr K284. Czekaj¹ nas w nim dwie noce.
W naszym hostelu trudno jest siê dostaæ do komputera,
jest bezustannie oblegany. Poszlimy wiêc do pobliskiej kawiarenki internetowej. Pe³na kultura. Sofy do siedzenia, kwiatki
w du¿ych donicach, przyciemnione wiat³o. I tylko 2,5 juana
za godzinê. Ale i tutaj pal¹ papierosy i spluwaj¹ na pod³ogê.
Kawiarenka internetowa zajmuje tak¹ powierzchniê, jak sklep
biedronka w Olecku. To ogromna hala.
W Chengdu uliczni sklepikarze sprzedaj¹ orzechy w³oskie. Praktycznie s¹ one w ka¿dym sklepie.

Chiñskie kadzide³ka

Buddyjska religijnoæ

C.d.n.
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Warto zobaczyæ

Ziemia Wê¿ewska

Dojazd: z Olecka do Kowali Oleckich, tu skrêcamy w lewo
i przeje¿d¿amy przez tory kolejowe, jedziemy w kierunku wsi
Guzy i doje¿d¿amy do Wê¿owa, a stamt¹d do Golubi Wê¿ewskich. W jedn¹ stronê 26 km.

Golubie Wê¿ewskie powsta³y w 1565 roku. W XVIII wieku znajdowa³ siê tu dwór i wie szlachecka. Geneza s³owa
golubie wywodzi siê od XIII-wiecznej nazwy osady.
Ziemiê Wê¿ewsk¹, w sobotnie deszczowe przedpo³udnie
6 grudnia 2008 r., przemierzali Piotrek Ciuk, Czarek Lasota
i Andrzej Malinowski.

Ziemia Wê¿ewska obejmuje swym zasiêgiem niewielki obszar po³o¿ony na po³udnie od Wzgórz Szeskich w gminie Kowale Oleckie. Na jej terenie znajduj¹ siê dwie niewielkie wsie:
Wê¿ewo i Golubie Wê¿ewskie. Nieopodal Rezerwat Cisowy
Jar i Góra Szeska. Ziemia Wê¿ewska po³o¿ona jest na wysokoci od 181,5 do 255,9 m n.p.m. w dolinie rzeki Wê¿ówki.
Miejsce to nadaje siê znakomicie do pieszych wêdrówek.
Mo¿na poruszaæ siê wiejskimi, lenymi, jak i polnymi drogami, co te¿ czynilimy. Teren pagórkowaty. Przewa¿aj¹ ³agodne wzniesienia polodowcowe. Sporo tu polodowcowych g³azów narzutowych, które tworz¹ swoiste go³oborze (jego namiastkê). W lesie jest bardzo du¿o gruzu i g³azów. S¹ ma³e i
ca³kiem spore. Wycina siê za to sporo drzew, ale s¹ te¿ i
nowe nasadzenia (modrzew i sosna).
Wê¿ewo zosta³o za³o¿one w 1562 roku. W XVII i XVIII
wieku stanowi³o maj¹tek ziemski nale¿¹cy do polskich rodzin
szlacheckich Bieniewskich i Ciesielskich. W XIX wieku by³ tu
dwór. W okresie miêdzywojennym znajdowa³ siê tutaj posterunek ¿andarmerii i urz¹d kontroli miêsa. Nazwa Wê¿ewo wywodzi siê byæ mo¿e od jaæwieskiego s³owa winse czy te¿
od nazwiska Maciej Wê¿ewski.

________________________

Go³oborze - rodzaj pokrywy stokowej lub wierzchowinowej (grzbietowej) sk³adaj¹cej siê z rumoszu skalnego (gruzu, g³azów lub bloków).

Tekst i fot. Andrzej Malinowski

!
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rodki PFRON dla organizacji pozarz¹dowych i fundacji na rehabilitacjê zawodow¹ i spo³eczn¹ osób niepe³nosprawnych.
Dnia 20 marca 2009r. w Starostwie
Powiatowym w Olecku odby³o siê spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na rzecz osób
niepe³nosprawnych na terenie Powiatu
Oleckiego. Przyby³ym na spotkanie przedstawione zosta³y mo¿liwoci pozyskiwania
rodków z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych z
samorz¹du powiatowego, z samorz¹du
województwa oraz z PFRON w Warszawie. Wskazano mo¿liwoci wnioskowania o rodki na realizacjê zadañ ustawowych oraz na realizacjê zadañ okre-

ekonomicznej, podnoszenia umiejêtnoci
pracy z osobami niepe³nosprawnymi,
w tym sprawowania nad nimi opieki i
udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.
4. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, spo³eczno-prawnego oraz
udzielanie informacji na temat przys³uguj¹cych uprawnieñ, dostêpnych us³ug,
sprzêtu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepe³nosprawnych.
5. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajêæ, które:
a) maj¹ na celu nabywanie, rozwijanie

lonych 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) tj.:
1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepe³nosprawnych w ró¿nych typach placówek.
2. Organizowanie i prowadzenie szkoleñ, kursów, warsztatów, grup rodowiskowego wsparcia oraz zespo³ów aktywnoci spo³ecznej dla osób niepe³nosprawnych  aktywizuj¹cych zawodowo i spo³ecznie te osoby.
3. Organizowanie i prowadzenie szkoleñ, kursów i warsztatów dla cz³onków rodzin osób niepe³nosprawnych,
opiekunów, kadry i wolontariuszy bezporednio zaanga¿owanych w proces
rehabilitacji zawodowej lub spo³ecznej osób niepe³nosprawnych, ze szczególnym uwzglêdnieniem zagadnieñ dotycz¹cych procesu integracji osób niepe³nosprawnych w najbli¿szym rodowisku i spo³ecznoci lokalnej, zwiêkszania ich aktywnoci ¿yciowej i zaradnoci osobistej oraz niezale¿noci

i podtrzymywanie umiejêtnoci niezbêdnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepe³nosprawnych,
b) rozwijaj¹ umiejêtnoci sprawnego komunikowania siê z otoczeniem osób
z uszkodzeniami s³uchu, mowy, z autyzmem i z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹,
c) usprawniaj¹ i wspieraj¹ funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w ró¿nych
rolach spo³ecznych i w ró¿nych ro-

dowiskach;
6. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych dzia³añ na rzecz w³¹czania osób
niepe³nosprawnych w rynek pracy, w
szczególnoci przez:
a) doradztwo zawodowe,
b) przygotowanie i wdro¿enie indywidualnego planu drogi ¿yciowej i zawodowej,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i porednictwa
pracy, maj¹cych na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania
pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób
niepe³nosprawnych.
7. Zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla
osób niewidomych oraz osób z niepe³nosprawnoci¹ ruchow¹.
8. Organizowanie i prowadzenie szkoleñ
dla t³umaczy jêzyka migowego oraz
t³umaczy-przewodników.
9. Organizowanie ogólnopolskich imprez
kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepe³nosprawnych wspieraj¹cych ich aktywnoæ w tych dziedzinach.
10. Promowanie aktywnoci osób niepe³nosprawnych w ró¿nych dziedzinach
¿ycia spo³ecznego i zawodowego.
11. Prowadzenie kampanii informacyjnych
na rzecz integracji osób niepe³nosprawnych i przeciwdzia³aniu ich dyskryminacji.
12. Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ci¹g³ych oraz
wydawnictw zwartych, stanowi¹cych
zamkniêt¹ ca³oæ, w tym na nonikach
elektromagnetycznych i elektronicznych:
a) dotycz¹cych problematyki zwi¹zanej z niepe³nosprawnoci¹,
b) kierowanych do osób niepe³nosprawnych  w tym publikowanych drukiem powiêkszonym, pismem Braillea lub publikowanych w tekcie
³atwym do czytania.
Sporz¹dzi³a: Halina E. Kasicka
Fot. Archiwum Starostwa
Powiatowego w Olecku

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

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

Krupin 14A

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

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

V13506

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

(V19502)

* 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
K2619
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V17113
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V13516
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V20811
* Mercedes 124, 2,5D, 1991, tel. 0-513-054-401
V14815
* VW Golf III, 1,4, 1995, tel. 0-507-048-558
K5702
* VW Multivan, 2,5TDI, 2006, pe³na opcja, 85 tysiêcy z³otych, tel. 886-304-221
V14835

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA
* agroturystyka, wiêta na wsi, weekendy, pokoje, tel. 0-502710-196, www.zchmielewska.olecko.pl
V17013
* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. K13906
* DART  turnieje (pi¹tki), Bar Pod ABC
V16903
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16
V8410

(V11008)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

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. 1000-0 00, pt-so  od 1000 do 200

(V11508)

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

US£UGI

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V19802

Agencja Kredytowa KORZYCIK

tel. (087) 520-01-89

(V10509)

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
V20702
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V11408
* BHP us³ugi: kompleksowa obs³uga firm, szkolenia, protoko³y powypadkowe, tel. 0-508-328-776
K5503
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L1801
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (087) 520-22-07.

V2514

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

K3605

D@RKOMP

Przemys³aw Atkielski

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

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

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

V20401

* fundusze inwestycyjne OFE, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa
Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V16603
* HIT-TECH  PROFESJONALNIE NAPRAWIMY ka¿dego
notebooka i komputer.ZAPRASZAMY!
V17313
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V10908
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V20501
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L1305
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K1113
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V16703
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V20601
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70

L1006

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
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91

V15115

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.

V19602

* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
V8010

MEBLE

biurowe, kuchenne,
garderoby, dzieciêce

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

* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
(V15905)

ul. Kolejowa 31
Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,
chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

V1715

(V15205)

V20801
(V3707)

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

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

(V19702)

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V17103

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V3208)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
K2509

L1901

OKULISTA

V17003

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

(V8610)

AUTO-MOTO

US£UGI

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

K4506

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V15005)

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
V16114

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K713)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V2919
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V7310
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L10824
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27233
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K4206
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L1605

(V14805)

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

(V11308)

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

(K30408)

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
V13406
INNE
* oddam psa w dobre rêce, pudel czarny, tel. 0-87-520-30-73 L2001
* odst¹piê termin przyjêcia weselnego w restauracji Coloseum, 21 czerwca, tel. 0-608-319-503
K6001
* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 0-609-720913 po 18.00
L312
KUPIÊ
* golden retriever, biszkoptowy albo bia³y, tel. 0-510-876-362 L1702
* mieszkanie dwupokojowe na pierwszym piêtrze, tel. 0-87520-10-95
K5303
* stare rega³y sklepowe do magazynu  piwnicy, tel. 0-503474-074
L1505
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V15135

PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 V11018
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
V15915
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L2228
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V11028
SPRZEDAM
* 30% przecena obuwia zimowego, Agat, plac Wolnoci
13
V20611
* brama gara¿owa uchylna + automatyka + piloty, tel. 0-509746-264
V17123
* dawna szko³a, Markowskie, WGN Nieruchomoci, tel.
0-510-189-301
V19402
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V16124
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 0-692-141-426
V19712
* dzia³kê na Ruczaju z murowan¹ altan¹, ogrodzon¹ odsprzedam, tel. 0-502-264-901
V7011
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V7330
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 0-502-088-402
K4605
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Mo¿ne, Jaki, WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
V19412
* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem Zabielno, tel. 0-510-189-301 V19442
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
(V17213)
* kuchenkê ceramiczn¹ Amica, stan bardzo dobry, 500 z³,
tel. 0-664-966-469
(K6101)
* Lenarty, mieszkanie 60,80 m.kw., 2 gara¿e, dzia³ka, 100 tysiêcy z³otych, tel. 0-500-308-689
K5901
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, tel. 0-608-146-978 L1405
* mieszkania: Olecko, Kolejowa, Armii Krajowej, wiêtajno,
WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
V19422
* mieszkanie 36 m2, Siejnik, I piêtro, tel. 0-692-141-426 V19722
* mieszkanie 54 m2, urz¹dzone, aleja Zwyciêstwa, tel. 0-509909-945
L1205
* mieszkanie 72 m2, tel. 0-513-728-804
V14855
* mieszkanie dwupokojowe 48,6 m2, osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V17023
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V15125
* pianino, 2000 z³, tel. 0-664-966-469
(K6201)
* porcelana markowa, tanio, meble, sklep TOCADA, ul. Kopernika 10
V15315
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 V15015
* sprzedam mieszkania jednopokojowe 33m2
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732

(V8310)

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. K13606

* sprzeda¿ wiêb dachowych, ró¿nego rodzaju k¹tówki, tel.
0-502-256-651
K5802
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K813
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V18412
WYNAJEM
* lokal us³ugowy, centrum, tel. 0-885-441-703
K5602
* lokale do wynajêcia 30 m.kw. i 80 m.kw., ul. Kociuszki 3,
tel. 0-609-738-148
K5103
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-87-520-30-85
K5402
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V7320
* pomieszczenia produkcyjno-magazynowe, Kukowo k. Olecka,
tel. 0-721-587-468
K2010

$
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Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22

26 93390006 0000 0006 6992 0001

 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

(V16004)

(V20702)

20-lecie FIRMY
OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

14

(K3507)

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
Reumatyzm

rodkiem pomocniczym zalecanym przy reumatyzmie s¹ ok³ady z gor¹cego 10% octu. Ok³ad
owija siê flanel¹, a po ostygniêciu ok³ad siê
odnawia.

Jajko najlepsze na miêkko

W medycynie ludowej jajko traktowane jest jako pokarm wrêcz doskona³y, dodaj¹cy si³y i zdrowia. Oczywiste jest, ¿e jako powinno pochodziæ od kur ¿yj¹cych na
wolnoci i ¿ywionych tradycyjnie. Wtedy zawiera najwiêcej cennych sk³adników pokarmowych potrzebnych
ka¿demu organizmowi do prawid³owego funkcjonowania.
Najzdrowsze i naj³atwiej strawne s¹ zawsze jajka gotowane na miêkko. Na twardo nie s¹ wskazane dla cierpi¹cych na dolegliwoci trawienne i ludzi starszych. Porcja tygodniowa to oko³o 7 jajek.

Krwawi¹ce dzi¹s³a

...mo¿na doprowadziæ do normalnego stanu po p³ukaniu wod¹
z dodatkiem ³y¿eczki octu. Jedna ³y¿eczka na 250 ml wody.

Zanim pójdziesz do lekarza

Zapalenie spojówek - przemywaæ powieki naprzemiennie,
raz ciep³¹, raz bardzo zimn¹ torebeczk¹ po zaparzeniu herbaty.

Herbaty na poty

Napotn¹ herbatê, lekko wykrztun¹ i witaminow¹ przyrz¹dza siê z mieszanki kwiatów bzu czarnego, kwiatów lipy,
ziela fio³ka trójbarwnego, kwiatów rumianku, ziela tymianku
oraz z owoców maliny i dzikiej ró¿y.
W chorobach i grypie prof. Muszyñski poleca³ nastêpuj¹cy zestaw: l ³y¿kê kwiatów bzu, l ³y¿kê ziela fio³ka trójbarwnego, l ³y¿kê kwiatów lipy zalaæ 2 szklankami wrz¹tku.
Gotowaæ na wolnym ogniu 15 minut. Os³odziæ sokiem malinowym. Piæ po pó³ szklanki co 2 godziny.

%
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Kalendarz imion

14 kwietnia
Bereniki, Bernadetty, Jadwigi, Julianny,
Justyny, Krzysztofy, Lawinii, Ludwiny,
Marii, Marty, Martyny, Walerii, Weroniki
Berenika, Bernarda, Hermana, Justyna,
Krzysztofa, Lamberta, Maksyma, Tyburcego, Tyburcjusza, Walerego, Waleriana
15 kwietnia (wiatowy Dzieñ Kombatanta)
Adolfiny, Anastazji, Ludmi³y, Ludwiny,
Odetty, Olimpii, Wac³awy
Anastazego, Bazylego, Cezarego, Leonida,
Modesta, Teodora, Tytusa, Wac³awa,
Wiktora, Wiktoryna, Wszegniewa
16 kwietnia
Bernadetty, Bernadety, Bernardy, Biruty, Erwiny, Julii, Kseni, Renaty
Benedykta, Bernarda, Cecyla, Cecyliana, Erwina, Patrycego, Patrycjusza, Patryka, Urbana
17 kwietnia
Anicety, Iny, Klary, Rudolfiny

COLLEGIUM
GOSTOMIANUM

W 1598 r. starost¹ sandomierskim zosta³ wojewoda poznañski Hieronim Gostomski. Po objêciu urzêdu podj¹³ starania o sprowadzenie do Sandomierza zakonu jezuitów
i dla swych pomys³ów znalaz³ poparcie u
proboszcza kocio³a w. Piotra - Kaspra
Cichockiego, który doprowadzi³ do przekazania jezuitom w zarz¹d swego kocio³a i
parafii. Przyjmuje siê, ¿e w 1602 r. Hieronim
Gostomski dokona³ aktu ufundowania kolegium dla zakonu jezuitów. W 1603 r. jezuici przybyli do Sandomierza, a w 1605 r.
wmurowano kamieñ wêgielny pod gmach
kolegium. Budow¹ kierowa³ architekt zakonny
ks. Micha³ Hintz. W 1610 r. (wg innych
róde³ - 1613 r.), w jednym z wykoñczonych skrzyde³ kolegium, rozpoczê³a dzia³alnoæ szko³a jezuicka. W 1637r. wezbrane
wody Wis³y podmy³y skarpê, która grozi³a
obsuniêciem i zawaleniem budynku. Z pomoc¹ pospieszy³ król W³adys³aw IV, przeznaczaj¹c rodki na zabezpieczenie gruntu
i naprawê popêkanych murów. Takie zagro¿enia pojawia³y siê w historii kolegium
wielokrotnie.
Zawieruchy dziejowe nie omija³y kolegium, jednak po ka¿dej burzy podnosi³o
siê ono z ruin, choæ niektóre odbudowy
ci¹gnê³y siê latami. Kolejni fundatorzy umo¿liwiali powstanie seminarium duchownego,
katedr matematyki, filozofii i prawa kanonicznego. Uruchomiono drukarniê i aptekê. W 1773 r. zakon jezuitów zosta³ zlikwidowany, a budynek przeznaczono na szko³ê
wieck¹. Brak w³aciwej konserwacji doprowadzi³ obiekt do ruiny. W 1787 r. szko³ê
przejê³a Komisja Edukacji Narodowej. Po
III rozbiorze Polski Sandomierz znalaz³ siê
w zaborze austriackim, a w budynkach ko-

Aniceta, Eliasza, Fortunata, Innocentego, Jakuba, Krosis³awa, Patrycego, Roberta, Rudolfa, Stefana, Szymona
18 kwietnia (Dzieñ Pracownika Przemys³u W³ókienniczego, Odzie¿owego i
Skórzanego)
Alicji, Apolonii, Bogumi³y, Bogus³awy,
Gos³awy, Klarysy, Poli
Apolla, Apoloniusza, Bogumi³a, Bogus³awa, Flawiusza, Gos³awa, Gocis³awa,
Wernera
19 kwietnia
Adolfy, Ady, Emmy, Emy, Leonii, Leontyny,
Adolfa, Alfa, Czecha, Czes³awa, Jerzego, Konrada, Leona, Pafnucego, Tymona, Tytusa, Wernera, W³odzimierza
20 kwietnia
Agnieszki, Amalii, Amelii, Bereniki, Blanki
Czecha, Czes³awa, Florencjusza, Florentego, Lecha, Mariana, Nawoja, Szymona, Teodora

legium dzia³a³o 5-letnie gimnazjum. Okres
wojen napoleoñskich przyniós³ zniszczenie po³udniowego skrzyd³a i kocio³a w.
Piotra. Z tych zniszczeñ kolegium nigdy
nie zosta³o odbudowane.
Do dzi zachowa³o siê tylko jedno skrzyd³o dawnego zespo³u jezuickiego. Po kociele
w. Piotra nie pozosta³ najmniejszy lad.
Od 1815 r. Sandomierz znalaz³ siê w granicach Królestwa Polskiego. Sporód uczniów funkcjonuj¹cego w ocala³ym skrzydle wschodnim gimnazjum, rekrutowa³o siê
wielu uczestników powstañ listopadowego i styczniowego. Po 1863r. wszystkich
polskich nauczycieli zast¹pili Rosjanie. Wzmog³a siê akcja rusyfikacyjna. Jedynymi ucz¹cymi Polakami byli ksiê¿a, którzy na lekcjach
religii wyk³adali historiê Polski. Po odzyskaniu niepodleg³oci w budynku kolegium
od 2 wrzenia 1919 r. dzia³a³a szko³a pañstwowa. Od 18 marca 1933 r. jej pe³na nazwa brzmia³a: Gimnazjum Mêskie im. Marsza³ka Józefa Pilsudskiego.
Okres II wojny wiatowej to czas wielu bolesnych strat. W 1940 r. znaczna czêæ
grona nauczycielskiego zosta³a aresztowana
i wywieziona do obozów koncentracyjnych.
Szko³a przenios³a siê na tajne komplety, prowadzone w prywatnych mieszkaniach. Przewinê³o siê przez nie ok. 350 uczniów. Normaln¹ dzia³alnoæ szko³a podjê³a ju¿ w 1944
r. I Liceum Ogólnokszta³c¹ce funkcjonowa³o
w budynkach Collegium Gostomianum do
1986r., kiedy to przenios³o siê do nowo
wybudowanego gmachu.
W swej historii Collegium Gostomianum wyda³o wielu absolwentów, którzy odegrali znacz¹c¹ rolê w ¿yciu Polski. Byli wród
nich: gen. Franciszek Kamiñski, dzia³acz
ludowy, Komendant G³ówny Batalionów
Ch³opskich; Adam Bieñ, prawnik, polityk,

Cytat na ten tydzieñ
Ojcowie zdolnych dzieci s¹ gor¹cymi zwolennikami teorii
dziedziczenia.
Carlo Manzoni

PRZYS£OWIA

 Kwiecieñ, gdy suchy  nie daje otuchy.
 Kwiecieñ  plecieñ bo przeplata, trochê
zimy, trochê lata.
 Suchy marzec, maj za ch³odny, kwiecieñ mokry, rok nieg³odny.
 Na Tymona (19 IV) siej jêczmiona,
by do w. Katarzyny poobsiewa³
koniczyny.
 Na kwiecieñ lada z czego wianek spleciesz.
 Niejeden dzieñ ciep³y czyni wiosnê
po zimie.

Nasz przepis
Rosó³ z lina

3 marchewki, 2 pietruszki, pó³ sporego selera, por, du¿a cebula, 3 listki laurowe, 4-5 ziarenek pieprzu, 5
ziarenek ziela angielskiego, 70 dag
lina, ³y¿ka mas³a, szczypta soli, natka pietruszki.
Gotujemy 1,5 litra wody, dodajemy do niej w³oszczyznê i wszystkie
przyprawy. Cebulê wczeniej opiekamy na patelni. Gotujemy oko³o 25 minut.
Rybê czycimy, solimy, i zalewamy roso³em. Dodajemy mas³o i gotujemy na wolnym ogniu, a¿ ryba bêdzie miêkka. Po ugotowaniu rybê wyjmujemy, a rosó³ przecedzamy. Gotujemy na nim francuskie kluseczki.
Przed podaniem posypujemy rosó³
natk¹ pietruszki.
dzia³acz spo³eczny, pisarz; Adam Myjak,
rzebiarz, rektor warszawskiej ASP; Wies³aw
Myliwski, pisarz, laureat nagrody Nike za
powieæ Widnokr¹g; prof. Andrzej Schinzel,
wiatowej s³awy matematyk; Julian Kawalec, pisarz, poeta; Stanis³aw M³odo¿eniec,
poeta.
Stefan ¯eromski wprowadzi³ ten historyczny obiekt na karty literatury polskiej.
To tutaj pobiera³ nauki bohater Popio³ów
Rafa³ Olbromski.
Gdy patrzy siê na panoramê Sandomierza od strony Wis³y, budynek Collegium
Gostomianum dominuje w linii zabudowañ
zwieñczaj¹cych nadwilañsk¹ skarpê. Przetrwa³ 400 lat, wojny, zabory, zmienne koleje
losu. Zawsze by³ przybytkiem wiedzy, a jego
mury opuci³y tysi¹ce absolwentów.

&
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Komentarze i refleksje

Eksperci od kryzysu!
Trwaj¹cy obecnie kryzys finansowy,
zapocz¹tkowany upadkiem amerykañskiego banku Lehman Brothers we wrzeniu
2008 r., a maj¹cy swoje ród³o w beztroskim napêdzaniu gospodarki  szczególnie
amerykañskiej  tanim i ³atwo dostêpnym kredytem hipotecznym oraz coraz
bardziej wymylnymi propozycjami bankowymi, nosz¹cymi czêsto znamiona
spekulacji (np. opcje walutowe), nie zosta³ w porê przewidziany, ani te¿ w³aciwie zdiagnozowany.
Nikt, nawet najtê¿sze ekonomiczne g³owy, nie potrafi³ przewidzieæ nadejcia kryzysu, a kiedy siê pojawi³  s¹dzono, ¿e
uda siê z nim uporaæ szybko i niewielkim
kosztem.
Tak by³o choæby w koñcu lat 90-tych,
kiedy pêk³a bañka internetowa i notowania gie³dowych spó³ek informatycznych
polecia³y w g³êboki dó³. Tak przepowiada³
np. szef amerykañskiego banku federalnego (Fed.) Ben Bernanke, który jesieni¹
2008 r. prosi³ rz¹d USA o jedyne 100
mld dolarów na pomoc bankom, co mia³o
zatrzymaæ ich chwilowe k³opoty finansowe.
Ju¿ po kilkunastu dniach okaza³o siê,
¿e zapowiedzi szefa Fed. by³y zbyt optymistyczne i zupe³nie nietrafne i pod koniec wrzenia 2008 r. zosta³ przedstawiony Kongresowi USA plan ministra skarbu Henry Paulsona, opiewaj¹cy na 700 mld
dolarów pomocy rz¹dowej dla sektora
bankowego. Niebawem pomocy publicznej zaczê³y domagaæ siê koncerny motoryzacyjne, budowlane i spo¿ywcze.
Dzisiaj pomoc publiczna rz¹du USA
przekracza sumê 2 bilionów dolarów, a wsparcie rz¹dów pañstw Europy Zachodniej dla
swoich gospodarek równie¿ idzie w setki
miliardów euro.
Kryzysy gospodarek kapitalistycznych
pewnie s¹ nieuniknione, bo istot¹ kapita³u jest d¹¿enie do maksymalnego zysku,
co czasem prowadzi do przekraczania zdrowych regu³ ekonomicznych. Problemem jest
szerokoæ kryzysu  czy dotyczy jednej
bran¿y, kilku, czy te¿ ca³ej gospodarki oraz
g³êbokoæ recesji. Wygl¹da na to, ¿e obecny
kryzys  zapocz¹tkowany w sektorze finansów  obejmuje coraz wiêcej dzia³ów
gospodarczych i pog³êbia siê nadal. Trudno
te¿ wierzyæ w wypowiedzi szefa Fed., ¿e
ju¿ w 2009 roku nast¹pi o¿ywienie amerykañskiej gospodarki.
Obecnie zadzia³a³a wtórna przyczyna,
która utrwala i pog³êbia kryzys. Jest to
rozszerzaj¹cy siê brak zaufania. Banki nie
ufaj¹ sobie wzajemnie, nie ufaj¹ te¿ w sensown¹ dzia³alnoæ rz¹dów, a ich klienci
 inwestorzy trac¹ zaufanie do banków.
Kredyty inwestycyjne s¹ trudniej dostêpne
i obwarowane wieloma nowymi wymo-

 nie tylko polityczne

gami.
Ciekawe opinie przedstawia ostatnio
by³y wieloletni doradca prezydentów: Forda
i obu Bushów  John B. Taylor, zwolennik samoregulacji rynku. Uwa¿a, ¿e dzia³ania i interwencja rz¹du USA wywo³a³y,
przed³u¿y³y i pog³êbi³y kryzys finansowy.
Zbyt niskie stopy procentowe (ok. 1%) w
latach 2003-2004 spowodowa³y sztuczny
boom na rynku mieszkaniowym, napêdzany kredytem hipotecznym i tê politykê
banków popiera³ rz¹d USA. Zbyt niskie
stopy procentowe by³y te¿ przyczyn¹ spadku
kursu dolara, wielkiego wzrostu cen ropy
naftowej, co przyspieszy³o i pog³êbi³o recesjê gospodarki.
Taylor uwa¿a te¿, ¿e prawdziw¹ panikê banków wywo³a³ nie upadek Lehman
Brothers, a pakiet pomocowy rzêdu 700
mld dolarów dla sektora bankowego bez
¿adnych mechanizmów kontrolnych, co pozwoli³o na dowolnoæ jego wydawania.
Kiedy po kilku miesi¹cach chciano sprawdziæ
na co banki wyda³y owe miliardy, okaza³o
siê to niemo¿liwe. Okazuje siê te¿, ¿e i kolejne pakiety pomocowe w minimalnym
stopniu wykorzystywane s¹ na inwestycje, a o nie przecie¿ g³ównie chodzi. Z
podobnym efektem pomoc publiczn¹
wykorzystuj¹ te¿ wielkie koncerny gospodarcze.
Ostatnio opiniê publiczn¹ USA bulwersuje wydanie 165 mln dolarów przez
koncern AIG na nagrody dla osób, które
wczeniej wpêdzi³y firmê w k³opoty. Wczeniej na ratowanie koncernu przeznaczono 173 mld dolarów z kieszeni podatników. Podobna sytuacja mia³a miejsce w
holenderskiej grupie bankowej ING, do której
nale¿y Bank l¹ski. Tu na premie przeznaczono 300 mln euro z otrzymanej pomocy
publicznej. Polskie przys³owie mówi: ³atwo przysz³o, ³atwo posz³o, a widaæ, ¿e
sprawdza siê te¿ i za granic¹.
W kontekcie powy¿szego kuriozalnie
wygl¹daj¹ propozycje polskiego eksperta od kryzysu, prezesa PiS Jaros³awa Kaczyñskiego. Otó¿ nasz rodzimy ekspert
na swoich codziennych konferencjach prasowych, pokazywanych g³ównie przez TVP
Info, sypie jak z rêkawa pomys³ami i cudownymi receptami. gospodarczymi dla rz¹du. Pomys³y te powielaj¹ dzia³ania rz¹dów
zachodnich i maj¹ jeden wspólny mianownik
 wiêcej pieniêdzy bud¿etowych dla wszystkich firm dotkniêtych kryzysem. Tylko ¿e
to, na co staæ bogate gospodarki zachodnie i gospodarkê amerykañsk¹, nie staæ
biedniejszej gospodarki polskiej. Tylko gospodarka amerykañska mo¿e sobie pozwoliæ
na wzglêdnie beztroskie powiêkszanie deficytu bud¿etowego,. bo amerykañskie obligacje i papiery d³u¿ne nadal s¹ chêtnie
kupowane przez inwestorów zagranicznych.
W warunkach polskich dalsze zwiêksza-
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nie deficytu bud¿etowego gwa³townie
podra¿a ka¿dy nastêpny kredyt zagraniczny,
a w konsekwencji mo¿e spowodowaæ niewyp³acalnoæ pañstwa. Zg³aszanie wiêc
takich pomys³ów ad hoc, za które nie
bierze siê odpowiedzialnoci, jest nie tylko nieprzyzwoite, ale wrêcz szkodliwe. Jest
te¿ g³êboko populistyczne, bo która¿ firma nie zechce dodatkowych pieniêdzy od
pañstwa?
Ciekaw¹ histori¹ jest blisko 80% dewaluacja polskiej z³otówki do dolara i 40%
do euro, wywo³ana po czêci korekt¹ ekonomiczn¹, a po czêci spekulacj¹ zagranicznego kapita³u. Tego te¿ ¿aden bankowy ani gie³dowy ekspert nie powiedzia³.
Ja te¿ straci³em okazjê na zrobienie interesu ¿ycia, bo mo¿na by³o kupiæ ze dwa
wiadra dolarów po 1,96 PLN (by³a taka
cena!) i po kilku zaledwie miesi¹cach sprzedaæ
po 3.76 PLN i by³oby ze cztery wiadra z³otówek! Nie kupi³em, interesu ¿ycia nie zrobi³em gdy dolar by³ w dole, bo tzw. eksperci wiecili dalszy spadek, a nawet upadek
amerykañskiej waluty.
W trudnych czasach kryzysu potrzeba nie tylko odpowiedzialnego rz¹du, ale i
odpowiedzialnej opozycji, a ta  zw³aszcza pisowska  dawno zatraci³a umiar i
rozs¹dek.
Szczêciem krytyka opozycji ma swoje granice  przesadna, jak pisowska  jest
ma³o wiarygodna. Kto, bodaj¿e premier,
powiedzia³ niedawno, ¿e rz¹dzenie pañstwem
w kryzysie jest jak prowadzenie okrêtu w
czasie sztormu  wszyscy powinni zgodnie pracowaæ i ratowaæ statek, tymczasem
czêæ za³ogi (tu  opozycja) wierci w pok³adzie dziury, a jej przywódca przeszkadza kapitanowi statku. Tymczasem powinien byæ konsensus, choæby co do g³ównych kierunków w jakie ma zmierzaæ gospodarka polska, co mog³oby uspokoiæ
opiniê publiczn¹ oraz inwestorów. A jest
tak, ¿e mamy dwie polityki zagraniczne,
dwie polityki krajowe i prezydenta, który
bardziej pilnuje interesów brata ni¿ interesu Polski.
I tak, rz¹d d¹¿y do szybkiego przyjêcia euro  prezydent i brat prezydenta opóniaj¹. Rz¹d optuje za oszczêdnym wydawaniem bud¿etowych pieniêdzy, opozycja rozdawa³aby je szczodrze. Pan prezydent wetuje wa¿ne sejmowe ustawy, przez
co rz¹d musi szukaæ wiêkszoci konstytucyjnej (3/5) aby odrzuciæ weto pana prezydenta. Prowadzi to czêsto do psucia ustaw
poprzez zawieranie koniecznych kompromisów z opozycyjn¹ lewic¹.
Miêdzypartyjna zgoda by³a swego czasu
warunkiem irlandzkiego cudu gospodarczego. Czy mo¿liwa jest taka zgoda u nas?
Pytanie trudne, a odpowied jeszcze trudniejsza.
Grzegorz Kudrzycki
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Prze³aje
Cztery z³ote medale oleckich krosowców na Mistrzostwach Województwa
Dwie kolejne podopieczne trenera
oleckich biegaczy Romualda Wojnowskiego zdoby³y z³ote medale na imprezie docelowej  tym razem Mistrzostwach
Województwa Warmiñsko-Mazurskiego
w Biegach Prze³ajowych.
Ma³gorzata Szpunar  uczennica ZSLiZ
w Olecku oraz Karolina Domañska z LO
Olecko wywalczy³y tytu³y mistrzyñ województwa, które odby³y siê w ubieg³y
pi¹tek w Lipinach. Poza nimi z³oty medal zdoby³a Aleksandra Olszewska (Gimnazjum nr 2)  te¿ trenuj¹ca w grupie
sekcji LA MLKS Czarni Olecko oraz
Bartosz Kijak z SP3 Olecko.
Wystêp biegaczy reprezentuj¹cych
gminê Olecko na zawodach wojewódzkich by³ ze wszech miar bardzo udany.
W ka¿dym z biegów, poczynaj¹c od
najm³odszych, na czo³owych miejscach
przybiegali na liniê mety reprezentanci
naszej gminy. Dziewiêciu sporód nich
znalaz³o siê na pudle (34 z³ote, 4 srebrne
i 1 br¹zowy medal).
Znakomity wystêp i bardzo pozytywne
recenzje to jeden z najwiêkszych dorobków oleckiej ekipy na tych mistrzostwach
w indywidualnych biegach prze³ajowych,
w szczególnoci dotyczy to kategorii szkó³
podstawowych i gimnazjalnych.
Wszyscy medalici, a tak¿e wielu
pozosta³ych naszych reprezentantów ,
wykazali olbrzymi¹ wolê walki na trasie,
chart ducha, szalon¹ wrêcz chêæ okupowania podium i wzajemny doping.

Podajemy medalistów i czo³owe miejsca zajête przez reprezentantów naszej
gminy (w mistrzostwach wystartowa³o
ponad 800 uczestników).
I miejsce:
- Aleksandra Olszewska, Gimnazjum nr
2  1000 m dziewcz¹t
- Karolina Domañska, LO Olecko  1500
m juniorów m³odszych
- Ma³gorzata Szpunar, ZSLiZ Olecko 
2000 m juniorów m³odszych
- Bartosz Kijak, SP 3 Olecko  1000 m
(kl. V-VI)
II miejsce:
- Domiknika Dobruch, SP G¹ski  600
m (kl. III-IV)
- Rados³aw Olszewski, SP 3 Olecko 
1000 m (kl. V-VI)
- Adrianna szarnecka, SP 3 Olecko 
800 m (kl. V-VI)
- Jakub Koz³owski, Gimnazjum nr 2 
1500 m (kl. I-II)
III miejsce: Krzysztof Koz³owski, Gimnazjum nr 2  1500 m (kl. I-II)
IV miejsce: Damian Olszewski, SP 3 
1000 m (kl. V-VI)
VI miejsce:
- Anna Szpunar, Gimnazjum Kijewo 
1500 m (junior m³.)
- Patryk Szczodruch, ZST Olecko  3000m
(junior)
VII miejsce: Adrianna Retel, SP 3 Olecko  800 m (kl. V-VI)
IX miejsce: Gabriela Mielech, SP 3 Olecko
 800 m (kl. V-VI)
Oceniaj¹c wystêp obecny na mistrzostwach trener i opiekun sekcji LA klubu
Czarni R. Wojnowski stwierdzi³: Na
imprezie panowa³ totalny ba³agan i nie³ad organizacyjny. Organizatorzy przy tej

liczbie startuj¹cych pogubili siê kompletnie.
Dosz³o do kuriozalnych sytuacji, ¿e zawodnikom zabrak³o medali, numerów startowych, nie potrafiono wyjaniæ czy biegaj¹ w kolcach, czy bez kolców. Koszmar! Na linii mety brak sêdziów, dodatkowych lejów, niezabezpieczone trasy,
itp. itd.
Najlepszy bieg z udzia³em naszych
reprezentantów to:
1) bieg na dystansie 1000 m ch³opców
kl. V-VI  dwóch reprezentantów SP 3
Olecko wpada prawie równoczenie na
metê, czwarty  tu¿ za podium. To cieszy;
2) bieg gimnazjalistów (1500 m ch³opców)  drugi i trzeci nasz reprezentant (z Gimnazjum nr 2 w Olecku);
3) solowe wystêpy trzech dziewcz¹t 
z³otych medalistek z naszego grona,
które wygra³y z du¿¹ przewag¹ na swoich dystansach;
4) srebrne medale najm³odszych dziewcz¹t (Szarneckiej i Dobruch), przy czym
ta druga nie zdoby³a z³ota przez... zbyt
du¿¹ czapkê, któr¹ mia³a na g³owie, która
co i raz spada³a jej na okulary, ale takie rzeczy wród najm³odszych zdarzaj¹ siê czêsto. Zadbaæ trzeba o najdrobniejsze szczegó³y!
By³em zaskoczony faktem, ¿e jednak
mo¿na zaskoczyæ, a tego dokonali nasi
reprezentanci. Nie by³y to przypadki 
gratulujê i ¿yczê dalszych sukcesów w
sezonie sportowym 2009. Gratulujê te¿
opiekunom: Arturowi Szarneckiemu i
Dariuszowi Dwilewskiemu z SP 3 Olecko, Beacie Koz³owskiej, Adamowi Wyszyñskiemu i Kamilowi Szarneckiemu z
Gimnazjum nr 2 w Olecku.
Gratulujemy tak¿e w imieniu redakcji.
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PS. Wiem, ¿e wielu rozczarujê moim
brakiem odpowiedzi na teksty Pana K.
Przyznam mu racjê tylko w jednym: mia³by
w¹tpliw¹ przyjemnoæ dyskusji ze mn¹
tet a tet. Niestety, ale w¹tpiê czy cz³owiek, dla którego nic nie mówi¹ bardzo
dobrze znane nazwiska profesorów czy
doktorów specjalizuj¹cych siê w jaki
dziedzinach, by³by w stanie wykazaæ siê
wiedz¹ wiêksz¹ ponad to, co wyczyta³
w Gazecie Wyborczej. Móg³by np. konkurowaæ poziomami wiedzy i erudycji z

Dokoñczenie ze s. 20

czytelnikami Naszego Dziennika i Radia
Maryja. Poziom zacietrzewienia, ukierunkowania, formy wypowiedzi ad personam jest identyczny. Nawet mi siê nie
chce opisywaæ manipulacji jakich dokonuje Pan K. w swoich tekstach. Nie chce
mi siê tego t³umaczyæ widocznym brakiem wiedzy albo kompletnym brakiem
rozumienia czytanego tekstu, jeli polemizuje tylko i wy³¹cznie z w³asnym wymys³em, co w moim tekcie niby jest.
Dyskusja by³aby w¹tpliwej jakoci, bo
krzykliwoæ i klapki na oczach nie sta-

nowi³y i nie stanowi¹ argumentów w
dyskusji. Jeszcze niedawno wszelkiej
maci domoros³e m¹drale powo³ywa³y siê
na jako jedyn¹ i niepodwa¿aln¹ prawdê
tym, co by³o napisane w Trybunie Ludu
(lub Prawdzie na Wschodzie)  dzi
po prostu zmieni³y siê parytety, a argumenty zosta³y te same: co napisali
w GW to wiêta Prawda! A inni to
jaka banda oszo³omów i nieudaczników
co innym zazdroszcz¹. Tak ju¿ jest jak
jaka gazeta zastêpuje wiedzê i inteligencjê
 to i sens dyskusji jest w¹tpliwy.
PAC
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siê, ¿e to dla goci. Czyli Gocie to jaki
inny naród nie obchodz¹cych wi¹t podobnych do naszych? Nie... Gocie te¿
kupuj¹ jedzenie dla swoich goci i ten
³añcuszek trwa. I w koñcu to stare jedzenie i tak w koñcu zjemy sami, bo kupi³o
siê tego tyle, ¿e nie trzeba robiæ zakupów przez tydzieñ. Co prawda odpada
zakup choinki, chyba, ¿e kto siê uprze.
Jednak niemal obowi¹zkiem jest zakup
czekoladowych zajêcy lub baranków,
które w poprzednim wcieleniu wi¹tecznym by³y miko³ajami. Czekolada ma to
do siebie, ¿e ³atwo daje siê przerabiaæ i
mo¿e s³u¿yæ ca³y rok do produkcji wi¹-

tecznych ozdób sto³owo-telewizyjnych.
Z telewizorami trochê przesadzi³em. Dzi
ju¿ ciê¿ko o telewizory, które mog³yby
spe³niaæ rolê pó³ek na jakie ozdóbki
czy dzbanki. Co najwy¿ej mo¿na przyozdobiæ wierzch naszego LCD jak¹
koronkow¹ serwetk¹.
Niemniej mam nadziejê, ¿e wiêta
Pañstwo spêdzili spokojnie i zdrowo, a
po nich bez problemu zabrali siê do pracy. Niewa¿ne jakiej. W koñcu po wi¹tecznych obowi¹zkach trzeba wreszcie
odpocz¹æ.
Do poczytania za tydzieñ...
Dokoñczenie na s. 19.

Rys. Waldemar Rukæ

No, i znowu siedem dni minê³o... Tak
jakby nic i mamy wiêta. Co prawda zajêcy na polach nie widzia³em, ale ju¿ kilka bocianów przelecia³o po moim niebie. Pierwszego bociana widzia³em jak
pod¹¿a³ po niebie za kluczem dzikich gêsi.
Albo by³o mu po drodze, albo zgodnie
z jakim przepisem europejskim zosta³
adoptowany. Nie chcia³o mi siê wnikaæ
w szczegó³y i przeprowadzaæ ledztwa.
Co by zreszt¹ to da³o i kogo by to interesowa³o prócz mnie?
Wróæmy jednak do WI¥T. Czemu
napisa³em z wielkich liter? Dlatego, ¿e w
naszym kraju WIÊTA spe³niaj¹ bardzo
wa¿n¹ rolê w ¿yciu ka¿dego cz³owieka.
Po pierwsze wiêkszoæ z nas twierdzi,
¿e nie lubi wi¹t. Na przyk³ad ja nie lubiê. Dlaczego? Nie rozumiem czemu nie
same wiêta, a przygotowania do nich
musz¹ byæ przeprowadzane na pograniczu stanu przedzawa³owego. Gor¹czka,
z jak¹ przygotowujemy siê do wi¹t, ca³kowicie zaprzecza ich dostojnoci i rodzinnoci. W okresie przygotowawczym
mamy tak zszargane nerwy, ¿e sens wi¹t
staje pod znakiem zapytania. W zasadzie te przygotowania maj¹ co w sobie
z corocznej rywalizacji drogowców z zim¹.
Niby ludzie siê przygotuj¹, a i tak nastêpuje efekt zwany zaskoczeniem. Po drugie  czy kto wyt³umaczy mi wreszcie
cel, z jakim dokonuje siê takiej iloci zakupów takiej iloci ¿ywnoci? T³umaczymy

