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Spotkanie w sprawie
projektu Litwa-Polska-Rosja
KONKURS
O LAD

Jest to konkurs przeznaczony dla m³odszej (sta¿em,
nie wiekiem) generacji piewaj¹cych autorów. Na podstawie nades³anych zg³oszeñ
zaprosimy do uczestnictwa w
Zajedzie Bardów najbardziej
interesuj¹cych wykonawców!

(V63808)

21 stycznia o 11.00 rozpoczê³o siê w
Ratuszu robocze spotkanie przedstawicieli samorz¹dów Gusiewa (Rosja), Kazlu Ruda (Litwa) oraz Olecka. Celem spotkania by³o ustalenie mo¿liwoci pisania
wspólnych wniosków o dofinansowania
z Unii Europejskiej. Szczególne zainteresowanie zebrani wykazali programem
transgranicznym Rosja-Litwa-Polska.
Na spotkaniu w Ratuszu najd³u¿sz¹
listê projektów bez ich opisywania przedstawi³ Burmistrz Wac³aw Olszewski. OkaSuper Taxi
Taxi osobowa
Taxi Plus
Taxi Z

MAJSTER

za³o siê, ¿e strona litewska jest równie¿
zainteresowana tzw. miêkkimi projektami. Takie dzia³ania dotycz¹ szkoleñ zwi¹zanych z podnoszeniem kwalifikacji lub
propagowania turystyki, czy reklamy. Olecko równie¿ zainteresowane jest tego typu
mo¿liwociami, chocia¿by dlatego, ¿e zbli¿a
siê jubileusz czterystupiêædziesiêciolecia
za³o¿enia miasta i dofinansowanie imprez
zwi¹zanych z jubileuszem bardzo siê miastu
przyda.
Bogus³aw M. Borawski

- tel. (087) 520 20 00
- tel. (087) 520 17 17
- tel. (087) 520 14 14
- tel. (087) 520 12 12

Wiêcej o spotkaniu przeczytasz
na s. 4.

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V4701)

Tel. (87) 520 44 46

Sesja Rady
Miejskiej

Zapraszam do udzia³u w XXVI Sesji
Rady Miejskiej w Olecku, która odbêdzie
siê w dniu 29 stycznia 2009 roku (czwartek)
o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzêdu
Miejskiego w Olecku.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Karol Sobczak
Porz¹dek sesji zamieszczamy na s. 4.

CENTRUM HANDLOWE
Aleje Lipowe 1B
SKLEP PAPIERNICZY PRZY PLACU
WOLNOCI 20 PRZENIESIONY
DO CENTRUM HANDLOWEGO
 ALEJE LIPOWE 1B

WYPRZEDA¯ KABIN,
KOMPAKTÓW, UMYWALEK
ATRAKCYJNIE NISKIE CENY
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

Szczegó³y dotycz¹ce konkursu
O lad oraz program Zajazdu Bardów zamieszczamy na stronie 6.

ZAPRASZAMY

tel.(087) 520 36 92

(V2003)

Fot. Archiwum UM w Olecku
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

 1 stycznia o 9.09 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w Kiliankach po¿ar sadzy w przewodzie kominowym budynku mieszkalnego.
 1 stycznia o 14.15 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. 11 Listopada po¿ar
sadzy w przewodzie kominowym budynku mieszkalnego.
 2 stycznia o 12.21 jeden zastêp JRG
PSP pomaga³ w Kukowie policji w
otwarciu drzwi do mieszkania.
 2 stycznia o 12.52 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Partyzantów po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 3 stycznia o 10.45 jeden zastêp OSP
G¹ski uwalnia³ w G¹skach na jeziorze
Przytulskim przymarzniêtego do lodu
³abêdzia.
 5 stycznia o 6.10 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy szosie wiêtajno po¿ar wêgla sk³adowanego przy budynku mieszkalnym. Podpalenie.
 5 stycznia o 10.28 jeden zastêp JRG
PSP pomaga³ w okolicach ul. Jeziornej pogryzionemu (zapewne przez psy)
³abêdziowi.
 5 stycznia o 14.53 jeden zastêp JRG
PSP uwalnia³ w okolicach ul. Zamkowej przymarzniêtego do lodu ³abêdzia.
 6 stycznia o 15.13 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w Markowskich po¿ar sadzy w przewodzie kominowym budynku
mieszkalnego.
 7 stycznia o 13.30 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ przy ul. 11 Listopada zadymienie z budynku gospodarczego.
 8 stycznia o 13.54 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie i start mig³owca ratowniczego.
 9 stycznia o 16.30 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie pomaga³ w Dorszach
otworzyæ drzwi do mieszkania chorego i w jego transporcie do szpitala.
 10 stycznia o 11.43 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ przy ul. Tartacznej zwisaj¹cy nad wejciem do magazynu element konstrukcyjny.
 10 stycznia o 23.10 cztery zastêpy JRG
PSP gasi³y przy ul. Kolejowej po¿ar
dachu w budynku mieszkalnym. Wadliwa konstrukcja komina.
 11 stycznia o 3.23 jeden zastêp OSP
wiêtajno otwiera³ w wiêtajnie zatrzaniête drzwi do mieszkania.
 11 stycznia o 11.00 dwa zastêpy JRG
PSP zabezpiecza³y imprezy Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy.
 12 stycznia o 12.27 dwa zastêpy JRG
PSP usi³owa³y pomóc mê¿czynie przywalonemu drzewem. Okaza³o siê jed-

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
nak, ¿e poniós³ on mieræ na miejscu.
 12 stycznia o 13.30 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Kowale Oleckie
gasi³y w Szarejkach po¿ar sadzy w przewodzie kominowym budynku mieszkalnego.
 12 stycznia o 17.18 jeden zastêp JRG
PSP wyjecha³ do fa³szywego alarmu.
Prawdopodobnie palone by³y w piecu c.o. opony. Nie ustalono jednak
sprawcy.
 13 stycznia o 19.04 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ zadymienie z mieszkania
budynku przy placu Wolnoci.
Informacji udzieli³
sekcyjny Piotr Gabru

DY¯URY APTEK
 27.01- 01.02.2009r., ul. Zielona 37
 02-08.02.2009r., ul. Kolejowa 15

Urz¹d Skarbowy
w Olecku informuje
¿e zeznania na podatek dochodowy od
osób fizycznych za 2008 r. przyjmowane s¹ w pokoju nr 8 w siedzibie Urzêdu
Skarbowego: Olecko, ul. Wojska Polskiego 7
w dniach:
Poniedzia³ek
7:15-15.00
Wtorek
7:15-18:00
roda
7:15-15:00
Czwartek
7:15-15:00
Pi¹tek
7:15-15:00
Informacje udzielane s¹ pod nr tel.
(087) 520 30 22 wew. 131, 150.
Wzory formularzy zeznañ wraz z objanieniami umieszczone s¹ na stronie
internetowej Ministerstwa Finansów:
www.mofnet.gov.pl
(L501)

Pobór krwi

(V4001)

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

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

ZAPRASZAMY!
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Redakcja

Tygodnika Oleckiego,
ul. Zielona 37
czynna: poniedzia³ek, roda,
czwartek, pi¹tek

w godzinach 1200-17 00
(we wtorek nieczynna)

- 5 lutego 2009r.
(Pobór odbywa³ siê bêdzie w Starostwie
Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32
od godz. 8.15)

Nieustaj¹cy konkurs

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

 Les³aw Chajêcki
 Jwona Dobrak
 Piotr Klejment
 Alicja Lipowska
 Micha³ Drozdowski
 Jan K. Szaci³o
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul.
Kolejowa 32,
√ KORZYCIK, ul. Kolejowa 31
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja PKP, ul. 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 Pani¹ Alicjê Jaszczanin i Teresê £ukaszewicz o odebranie
wylosowanych upominków konkursowych.

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

Po pijanemu
uderzy³ w drzewo

Do zdarzenia dosz³o w sobotni wieczór 17 stycznia. Kieruj¹cy samochodem
Audi 26-letni Pawe³ Z. Z Olecka, jad¹c
na onie¿onej i liskiej ulicy nie dostosowa³ prêdkoci do panuj¹cych warunków drogowych, w wyniku czego straci³ panowanie nad pojazdem, zjecha³ na
lewe pobocze, a nastêpnie uderzy³ w
drzewo. Poduszki powietrzne, które
wystrzeli³y w aucie, uratowa³y kieruj¹cego. Dozna³ on tylko niegronych pot³uczeñ. Policjanci, którzy przyjechali na
miejsce, zbadali stan trzewoci kierowcy. Okaza³o siê ¿e jest pijany. Pawe³ Z.
prowadzi³ samochód maj¹c ponad 2 promile alkoholu we krwi i teraz za swoje
zachowanie odpowie przed s¹dem.
m³.asp. Tomasz Jegliñski

Sprzedano
mieszkania

... by³ym najemcom budynków po³o¿onych przy ul. Grunwaldzkiej 17, placu
Wolnoci 21b, Kolejowej 19, Wojska Polskiego 4, Batorego 6 i dwóch lokali przy
Grunwaldzkiej 5.
(m)

Oleccy policjanci wyjaniaj¹ okolicznoci wypadku, do którego dosz³o
w pi¹tek na ul. Wojska Polskiego.
O godzinie 16.40 kieruj¹cy samochodem osobowym potr¹ci³ 49-letniego mê¿czyznê na przejciu dla pieszych.

Potr¹ci³ pieszego
na przejciu

Dy¿urny oleckiej komendy o godz.
16.35 zosta³ telefonicznie powiadomiony przez dy¿urn¹ pogotowia o wypadku drogowym. Do zdarzenia dosz³o na
ul. Wojska Polskiego, gdzie natychmiast
skierowano patrol ruchu drogowego. Na
miejscu policjanci ustalili, ¿e 18  letni
Karol B, mieszkaniec Olecka, kieruj¹c fiatem, nie ust¹pi³ pierwszeñstwa pieszemu bêd¹cemu na przejciu. Funkcjonariusze zbadali stan trzewoci kierowcy,
by³ on trzewy. Pieszy w wyniku potr¹cenia dozna³ z³amania nogi oraz ogólnych pot³uczeñ cia³a, w zwi¹zku z tym
zosta³ przewieziony do szpitala w E³ku,
gdzie pobrano mu krew. Policjanci przeprowadz¹ postêpowanie maj¹ce na celu
wyjanienie okolicznoci tego wypadku
m³.asp. Tomasz Jegliñski
KPP Olecko

!
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria
Pub Piwnica, plac Wolnoci 24
 Grafika Jolanty Grabowskiej, Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
 Staroobrzêdowcy z Wojnowa  fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria JazzClubGaleria w Gi¿ycku
26 stycznia (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
29 stycznia (czwartek)
13.00  Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
30 stycznia (pi¹tek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod
ABC (wejcie od ul. Cichej)
2 lutego (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
10.00-16.00  ferie w ROK MG
3 lutego (wtorek)
10.00-17.00  ferie w ROK MG
11.00  Sposób na rekina, film  kino
ROK MG
4 lutego (roda)
10.00-16.00  ferie w ROK MG
5 lutego (czwartek)
8.15  akcja honorowego poboru krwi,
Starostwo , ul. Kolejowa 32
11.00-17.00  ferie w ROK MG
11.00  Magiczna kostka, film  kino ROK

AUTOMYJNIA
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91
O N............................ 3,49 z³
Pb95 ........................ 3,49 z³
PB98 ........................ 3,70 z³
LPG .......................... 1,68 z³
Olej opa³owy........... 2,19 z³ (powy¿ej 1000 litrów)
St

(K27804)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(K27904)

"
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XXVI Sesja
Rady Miejskiej

29 stycznia 2009 roku (czwartek),
godz. 13.00, sala konferencyjna
Urzêdu Miejskiego w Olecku
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku
obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci
w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej o dzia³aniach podejmowanych
w okresie od ostatniej sesji.
5. Kontrola Wydzia³u Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska pod
k¹tem planowania, finansowania i rozliczania inwestycji remontowo-budowlanych prowadzonych na rzecz gminnych zasobów mieszkaniowych przez
Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Sp. z o.o. w Olecku w porozumieniu ze Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹
Mazury i innymi podmiotami.
6. Sprawozdania z prac komisji za 2008r.
7. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Wnioski radnych i Komisji Rady.
9. Uwagi i wnioski So³tysów oraz Przewodnicz¹cych Rad Osiedli dotycz¹ce
projektów uchwa³.
10. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) zmiany Planu Odnowy Miejscowoci
Plewki na lata 2007 - 2013,Gmina Olecko;
b) uchylenia uchwa³y nr XVI/155/08 Rady
Miejskiej w Olecku z dnia 29 lutego
2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze sto³ówek zorganizowanych
w szko³ach, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Olecko;
c) zmieniaj¹cej uchwa³ê nr XXXI/237/05
Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 marca
2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym uczniom zamieszka³ym na terenie gminy Olecko;
d) ustalenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli oraz przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego;
e) wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda¿y lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy;
f) zaci¹gniêcia po¿yczki d³ugoterminowej
na finansowanie planowanego deficytu
w bud¿ecie gminy na 2009 r.;
g) zmiany bud¿etu gminy na 2009 rok.
11. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
12. Zamkniêcie obrad sesji.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Koz³owa Ruda, lit. Kazlu
Ruda
www.kazluruda.lt

Olecko

Gusiew (do 1946 niem. Gumbinnen, pol. G³¹bin lub G¹bin, lit.
Gumbine) www.baltnet.ru/~gusev

Spotkanie w sprawie
projektu Litwa-Polska-Rosja
21 stycznia br. w Urzêdzie Miejskim
w Olecku odby³o siê spotkanie powiêcone nawi¹zaniu wspó³pracy miêdzynarodowej w ramach programu transgranicznego Litwa-Polska-Rosja. Przedstawiciele
samorz¹dów z rejonu Gusiew z Rosji,
Koz³owej Rudy z Litwy oraz Gminy Olecko
zastanawiali siê nad mo¿liwoci¹ ubiegania siê o dofinansowanie wspólnych
projektów. Uzgodniono, ¿e do 10 lutego
br. partnerzy przel¹ wykaz potencjalnych inwestycji i dzia³añ wraz z opisem
stanu zaawansowania prac nad nimi.
Postanowiono równie¿, ¿e przygotowany zostanie list intencyjny o wspó³pracy pomiêdzy samorz¹dami Olecka, Koz³owej Rudy i Gusiewa. Ustalono, ¿e
kolejne robocze spotkanie odbêdzie siê
na Litwie. Wówczas bêdzie mo¿na za-

stanowiæ siê nad wyborem konkretnych
wspólnych inwestycji do Programu
Wspó³pracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.
W spotkaniu uczestniczyli:
ROSJA: Niko³aj Niko³ajewicz Cukanow
 Mer Rejonu Gusiew, Swiet³atna Babich
i Benedykta £uszczyk  konsultant ds.
miêdzynarodowych i projektów
LITWA: Valdas Merkevicius  Mer
Kazlu Ruda, Rasa Avietynienie  kierownik
wydzia³u przemys³u i inwestycji
POLSKA: Wac³aw Olszewski  Burmistrz Olecka, Henryk Trznadel  Z-ca
Burmistrza Olecka, Alicja Sza³kowska 
kierownik wydzia³u budownictwa inwestycji i planowania, Pawe³ Modrakowski
 inspektor.

Fot. Archiwum UM w Olecku

Projekt Archimedes

Na posiedzeniu Zarz¹du Powiatu podjêto decyzjê o zatwierdzeniu do realizacji
projektu naukowego Archimedes. Projekt zosta³ napisany przez Augustowskie
Centrum Edukacyjne.
Projekt bêdzie realizowany w Zespole Szkó³ Licealnych i Zespole Szkó³ Zawodowych. W jego ramach ka¿da ze szkó³ zorganizuje dla 45 uczniów dodatkowe
zajêcia z matematyki, fizyki, chemii i biologii. Ponadto zorganizuje i poprowadzi dla
24 uczniów ko³a naukowe z wymienionych wy¿ej przedmiotów. W ramach projektu
zostan¹ te¿ wytypowani uczniowie, którzy bêd¹ uczestniczyæ w obozach naukowych oraz wyjazdach laboratoryjnych.
Dziêki projektowi ZSL i ZST wzbogaca siê o dodatkowy sprzêt i materia³y dydaktyczne warte oko³o 60 tysiêcy z³otych. Wszyscy uczestnicz¹cy w projekcie nauczyciele dostan¹ za pracê zwi¹zana z tym zadaniem dodatkowe wynagrodzenie.
£¹czna wartoæ przekazanych na ten cel przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
funduszy to 287 663 z³ote. Stanowi to sto procent kosztów przedsiêwziêcia. BM

#
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W sobotê 17 stycznia tu¿ po godzinie 15 na niestrze¿onym przejedzie kolejowym w miejscowoci Zatyki gmina Olecko
szynobus uderzy³ w busa. 36-letni kierowca Forda z ciê¿kimi
obra¿eniami cia³a trafi³ do szpitala wojskowego w E³ku. Zarówno maszynista poci¹gu jak i kierowca busa byli trzewi.
Policjanci wyjaniaj¹ przyczyny i okolicznoci tego zdarzenia.

Wypadek kolejowy

Fot. Archiwum KPP Olecko

Nowe legitymacje w policji

O godz. 15.15 oficer dy¿urny oleckiej komendy zosta³ telefonicznie powiadomiony przez dy¿urnego KPP E³k o wypadku
kolejowym w Zatykach. Natychmiast na miejsce zostali skierowani policjanci sekcji prewencji. Dy¿urny powiadomi³ równie¿ pogotowie ratunkowe i ratownictwo drogowe stra¿y po¿arnej. Na miejscu zdarzenia ustalono, ¿e kieruj¹cy samochodem marki Ford Transit Grzegorz A., który jecha³ sam, na niestrze¿onym przejedzie kolejowym wjecha³ bezporednio pod
nadje¿d¿aj¹cy szynobus relacji E³k  Olecko. W wyniku zderzenia bus zosta³ doszczêtnie zniszczony i zepchniêty z torowiska do rowu. Pasa¿erom poci¹gu nic siê nie sta³o. Kieruj¹cy Fordem ze z³amaniem otwartym podudzia, z³amaniem uda
oraz ran¹ t³uczon¹ g³owy trafi³ do szpitala w E³ku. Ruch kolejowy zosta³ wstrzymany na 2 godziny. Na miejscu zdarzenia
pracowali policjanci sekcji kryminalnej, którzy wykonali oglêdziny miejsca wypadku i zabezpieczyli lady. Teraz policjanci
przeprowadz¹ dochodzenie w tej sprawie.
m³.asp. Tomasz Jegliñski

Trzeba pomagaæ

Od 1 stycznia 2009 roku policjanci maj¹ nowe legitymacje.
Wymiana legitymacji policyjnych odbywa siê co trzy lata, wiêc
nowy wzór bêdzie obowi¹zywa³ do 31 grudnia 2011roku.
Nowa legitymacja od dotychczasowej ró¿ni siê znacznie.
Jest to plastikowa karta o wymiarach 85,6 na 54 mm, formatu
dowodu osobistego. Awers dokumentu jest w pionie, rewers
w poziomie a dane funkcjonariusza s¹ zapisane po obu stronach. Zabezpieczeñ chroni¹cych dokument przed podrobieniem lub przerobieniem jest wiele, m.in. nowy rodzaj zdjêcia,
które jest skanowane, a nie jak do tej pory przyklejane. Stosowane s¹ specjale farby i grawerowanie laserowe. Od 1 stycznia
w zasadzie wszyscy funkcjonariusze powinni legitymowaæ siê
nowymi dokumentami Przy odbiorze nowych plastikowych
legitymacji policjanci zdawali dotychczasowe.
m³.asp. Tomasz Jegliñski

Jest program Przeciwdzia³anie poprzez sport agresji, w
którym uczestniczê jako nauczyciel w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku. W dniu 19 stycznia w Olsztynie odby³o siê spotkanie z Kurator Owiaty Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego, Dyrektorem Departamentu Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz przedstawicielem Departamentu Sportu. Na spotkaniu zosta³ przedstawiony plan dzia³añ
dla wdra¿ania programu, w którym równie¿ wa¿n¹ rol¹ ma byæ
przeszkolenie 150 wybranych nauczycieli z naszego województwa
na studiach podyplomowych Sport przeciw agresji, aby potem mo¿na by³o pozyskaæ fundusze i umiejêtnoæ dzia³ania.
Nauczyciel Zespo³u Szkó³ Licealnych
i Zawodowych w Olecku

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V3103)

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

$
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VIII ZAJAZD BARDÓW
27-28 lutego 2009 r.

Gdy od 2004 roku Zajazd Bardów przyj¹³ formê prawdziwie bardowsk¹, czyli
wêdrown¹  co jaki czas zmienia swoje miejsce na mapie. Nadal jest to impreza
niedochodowa i niekoniecznie masowa, skierowana do ludzi wra¿liwych, nastawionych na odbiór rzeczy m¹drych, gdzie spotkaæ siê mog¹ (nie tylko na scenie)
piewaj¹cy autorzy i ci, którym jeszcze siê chce s³uchaæ, a przy tym myleæ, rozumieæ i serdecznie czuæ...
Jak zwykle Stowarzyszenie Archiwici Pó³nocy podjê³o siê obowi¹zków organizatora  tym razem przy bardzo wydatnej pomocy organizacyjnej, sprzêtowej i
finansowej Regionalnego Orodka Kultury Mazury Garbate w Olecku, oraz udziale
klubu Cooltura.
Ósmy Zajazd Bardów odbêdzie siê w dniach 27-28 lutego 2009 roku w sali
teatru AGT przy ulicy Partyzantów 2 w Olecku. Mamy nadziejê, ¿e i tym razem
bêdzie to impreza bardzo udana, na d³ugo zapadaj¹ca w umys³y i serca ludzi wra¿liwych.
Pamiêtajmy nie tylko o ogrodach...
Adam Andryszczyk

PROGRAM
czyli rozk³ad jazdy...

27.02.2009 r. (pi¹tek)
17.00 - laureat konkursu O lad
18.00 - Dominika Barabas
19.00 - Antoni Muracki
21.00 - Jaros³aw Wasik
28.02.2009 r. (sobota)
17.00 - laureat konkursu O lad
18.00 - Dru¿yna Wawrzyna
19.00 - Andrzej Szêszo³
21.00 - Miros³aw Czy¿ykiewicz

Ponadto, podczas trwania imprezy
bêdzie mo¿na ogl¹daæ materia³y filmowe i fotograficzne z poprzednich edycji Zajazdu Bardów, oraz degustowaæ
regionalne potrawy - wszystko w klubie Cooltura, piêtro ni¿ej, pod scen¹,
na której bêd¹ wystêpowaæ artyci.
**

NIBY WIADOMO...

ale diabe³ tkwi w szczegó³ach
NOCLEGI
Osoby które wybieraj¹ siê do Olecka na nasz¹ imprezê jako s³uchacze, powinne wczeniej zarezerwowaæ na w³asny koszt nocleg (hotel, internat, kwatera prywatna). W tym celu MO¯NA
skorzystaæ z pomocy Punktu Informacji Turystycznej.
PROJEKCJE FILMOWE
W klubie Cooltura emitowane bêd¹
materia³y dokumentalne powiêcone
Zajazdowi Bardów.
WYSTAWA
Wystawa fotografii dokumentuj¹cej
poprzednie edycje Zajazdu Bardów
 Klub Cooltura.
ATRAKCJE KULINARNE
Wspania³e wyroby wêdliniarskie, pieczywo, itp... - prosto z regionalnej, mazurskiej kuchni. Szczêliwie powracamy do dawnej tradycji  wszystko

(oprócz napojów) w cenie karnetu.
BILETY
Bilet na jeden dzieñ - cena 20 z³. Karnet
na dwa dni - 30 z³. Rezerwacji mo¿na
dokonywaæ telefonicznie, przez e-mail lub
faks w sekretariacie Regionalnego Orodka
Kultury Mazury Garbate w Olecku.
**

KONKURS O LAD

a jednak po nas co zostanie...
Jest to konkurs przeznaczony dla
m³odszej (sta¿em, nie wiekiem) generacji piewaj¹cych autorów. Na podstawie nades³anych zg³oszeñ zaprosimy do
uczestnictwa w Zajedzie Bardów najbardziej interesuj¹cych wykonawców, wiêc
na nasz¹ imprezê przyje¿d¿acie ju¿ jako
laureaci, bez niepotrzebnego stresu i
atmosfery wycigów. Jedyn¹ nagrod¹
bêdzie presti¿ i mo¿liwoæ wystêpu wród
kamieni milowych tego nurtu, reklama

Podatniku!

w rodkach masowego przekazu, oraz
profesjonalne nagranie z koncertu bêd¹ce wietnym materia³em demo, otwieraj¹cym drogi wszelakie.
Preferowane bêd¹ wykonania autorskie. Zakwalifikowani na podstawie zg³oszeñ (nagranie audio  15 minut na dowolnym noniku, krótka notka biograficzna) laureaci bêd¹ zobowi¹zani do wykonania co najmniej 30 minut programu,
w tym co najmniej 20 minut piosenek z
w³asnym tekstem lub muzyk¹.
Niedopuszczalne jest piewanie tekstów z kartki i u¿ywanie wszelkich form
sztucznego akompaniamentu (pó³playbacki itp.)!
Zg³oszenia mo¿na nadsy³aæ drog¹ tradycyjn¹, jednak ze wzglêdu na niewielk¹ iloæ czasu, sugerujemy drogê elektroniczn¹, czyli e-mail z za³¹cznikami lub
wskazuj¹cym odnonikiem.
Zg³oszenia mo¿na nadsy³aæ do 13
lutego 2009 r. pod adres:
Stowarzyszenie Archiwici Pó³nocy
19-420 Kowale Oleckie
ul. Kociuszki 16/5
tel. (0*87) 523 82 78
e-mail: zajazd@andryszczyk.com
Uczestnikom zapewniamy zwrot kosztów podró¿y w wys. 250 z³ (bez wzglêdu na iloæ osób w zespole i poniesione koszty), nocleg, wy¿ywienie przy biesiadnym stole, dobr¹ zabawê, nagrany
materia³ i jego emisjê w rodkach masowego przekazu.
(L401)

Je¿eli chcesz otrzymaæ zwrot nadp³aty z zeznania rocznego w miarê szybko
i bez ¿adnych dodatkowych op³at, z³ó¿ w urzêdzie skarbowym zg³oszenie aktualizacyjne:
- NIP-3  osoby fizyczne nie prowadz¹ce samodzielnie dzia³alnoci gospodarczej,
- NIP-1  osoby prowadz¹ce samodzielnie dzia³alnoæ gospodarcz¹
- aktualny numer rachunku bankowego (dostosowany do wymogów bankowoci elektronicznej  26 znaków),
- aktualne dane adresowe.
Nadp³aty zwracane bêd¹ najpóniej w ci¹gu 3 m-cy od daty z³o¿enia zeznania:
- przelewem na rachunek bankowy podatnika (najszybszy zwrot nadp³aty),
- przekazem pocztowym (po pomniejszeniu o koszty zwrotu - art. 77b §4 Ordynacji Podatkowej),
- gotówk¹ w kasie banku.
Powy¿sze zg³oszenia nale¿y sk³adaæ w US Olecko pokój nr 4 (parter) lub w
Punkcie Obs³ugi Podatników w Go³dapi.
Kwoty podatku wykazane w zeznaniu za 2008 r. nale¿y wp³acaæ do 30
kwietnia 2009 r. na rachunek bankowy w
NBP 0/0 Olsztyn nr 81 1010 1397 0010 4922 2300 0000
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Kowale Oleckie
Olecko
wiêtajno
Wieliczki

Nr 1(11)/2009

Du¿e unijne pieni¹dze
na nowoczesny sprzêt
do oleckiego szpitala
Ju¿ niebawem najwy¿szej klasy aparatura ratuj¹ca ¿ycie
pacjentom, w tym: stó³ operacyjny, sprzêt chirurgiczny, ³ó¿ka
pooperacyjne, artroskop, pompy infuzyjne, monitory pacjentów, respirator i wiele innych specjalistycznych urz¹dzeñ trafi
na blok operacyjny szpitala.
W rodê 28 stycznia br. w Urzêdzie Marsza³kowskim w
Olsztynie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Powiat otrzyma ponad 1,27 mln z³ dotacji z przeznaczeniem na doposa¿enie oddzia³ów szpitala.
rodki pozyskano z dzia³ania 3.2.1. Infrastruktura ochrony
zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury. Projekt pn. Doposa¿enie Szpitala w Olecku w sprzêt
i aparaturê medyczn¹ z³o¿ony we wrzeniu 2008 r. przez Powiat
Olecki znalaz³ siê w czo³ówce listy rankingowej.
Oprócz wyposa¿enia bloku operacyjnego zostanie doposa¿ony oddzia³ wewnêtrzny, radiologii oraz laboratorium analityczne i mikrobiologii. To niew¹tpliwy sukces, poniewa¿ do
szpitala zostanie zakupiony specjalistyczny sprzêt o ³¹cznej
wartoci 1 592 959 z³!
H. Bogdañska

Sport dobry
na wszystko

W efekcie podpisania przez Powiat Olecki listu
intencyjnego ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdzia³ania Agresji i Patologii Wród Dzieci i M³odzie¿y realizowany jest program pilota¿owy Przeciwdzia³anie poprzez sport agresji i przestêpczoci
wród dzieci i m³odzie¿y w Województwie Warmiñsko-Mazurskim.
W ramach tego programu Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy Granit, dzia³aj¹cy przy Zespole Szkó³
Licealnych i Zawodowych w Olecku, otrzyma³ komplet sprzêtu sportowego na kwotê 3 830 z³. Sk³ada
siê on miêdzy innymi z zestawu do gry w unihokeja
oraz pi³ek lekarskich, siatkowych, rêcznych, koszykowych i no¿nych.
Ponadto w roku akademickim 2009/2010 dwóch
nauczycieli wychowania fizycznego z Zespo³u Szkó³
Licealnych i Zawodowych oraz Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Olecku rozpocznie studia podyplomowe z
dziedziny pedagogiki i resocjalizacji.
Uzyskaj¹ oni wiedzê na temat sposobów zapobiegania i przeciwdzia³ania agresji i patologii wród
dzieci i m³odzie¿y poprzez zajêcia pozalekcyjne i pozaszkolne. Zostan¹ równie¿ przeszkoleni w zakresie
mo¿liwoci pozyskania rodków finansowych z ró¿nych róde³ na dzia³alnoæ sportowo-dydaktyczn¹.
A. Turowska

Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Olecku
Zdjêcie z otwarcia bloku operacyjnego
w dn. 27.10.2008 roku.

Powiatowe obligacje
W ostatnich latach polskie samorz¹dy wykazuj¹ coraz wiêksze zainteresowanie emisj¹ obligacji komunalnych. Jak podaje Rzeczpospolita
nr 18/2009 w dodatku Ekonomia i rynek w drugiej po³owie ubieg³ego
roku ponad 100 powiatów, gmin i miast zawar³o umowy z bankami na
emisjê obligacji.
Samorz¹d powiatu oleckiego wyemitowa³ obligacje powiatowe w
2008 r. na kwotê 3,85 mln z³, a w bie¿¹cym roku w kolejnej transzy w
wysokoci 3 mln z³. Termin ich wykupu rozpocznie siê od 2014 r. i
potrwa do 2021 r. Obligacje s¹ przeznaczone na sp³atê wczeniej zaci¹gniêtych kredytów oraz pokrycie deficytu. Obs³ugê emisji obligacji powiatu
oleckiego prowadzi Bank Ochrony rodowiska, który zosta³ wy³oniony
w wyniku konkursu ofert.
Bankowcy przewiduj¹, ¿e w wyniku kryzysu finansowego mo¿e nast¹piæ rozwój rynku obligacji samorz¹dowych. Jednostki samorz¹du
terytorialnego s¹ postrzegane przez banki jako wiarygodny i pewny
partner. Nowym trendem w tym roku mog¹ byæ emisje papierów przychodowych wród spó³ek komunalnych.
A. Turowska
Do 29 stycznia br. zostanie z³o¿ony projekt pn. Modernizacja parteru starej bry³y
Szpitala w Olecku na 18 ³ó¿kowy Zak³ad Rehabilitacji
Leczniczej.
£¹czna wartoæ projektu to 2 413 736 z³. Powiat wystêpuje o dofinansowanie do 85% inwestycji.
H. Bogdañska

'
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Bezpieczny powiat

Dziêki przyst¹pieniu do programu Platforma 112  równoæ szans obywateli UE w dostêpie do ratownictwa olecka
stra¿ po¿arna zrobi³a du¿y krok naprzód w dziedzinie ³¹cznoci i informatyki. Ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzyma³a aparaturê teleinformatyczn¹ na
ponad 157 tys. z³. Zosta³ utworzony nowoczesny i zintegrowany system ratowniczy obejmuj¹cy swym zasiêgiem ca³e województwo warmiñsko-mazurskie.
Pod wzglêdem zakupów i pozyskania sprzêtu 2008 rok
by³ dla naszej komendy bardzo udany  mówi zastêpca komendanta Tomasz Jag³owski.  Wiêkszoæ zaplanowanych
na ubieg³y rok celów zosta³a zrealizowana. Oprócz dotacji
na system ratowniczy otrzymalimy 150 tys. z³otych na doposa¿enie specjalistycznej grupy wodno-nurkowej. To profesjonalny i nowoczesny sprzêt, który u¿ywaj¹ ekipy ratunkowe w nurkowaniu technicznym i ratowniczym.
Stary sprzêt zast¹pi³y nowe kombinezony, zestawy dwubutlowe z kamizelkami wypornociowymi, automaty, komputery nurkowe, pe³ne maski oraz szereg drobnego sprzêtu, takiego jak: no¿e, sekatory, latarki itp.
Dodatkowo grupa specjalistyczna wzbogaci³a siê o 4 ubrania
termiczne do ratownictwa morskiego, przewony spalinowy
kompresor do ³adowania butli powietrznych oraz zestaw ³¹cz-

Fot. Archiwum Komendy Powiatowej PSP w Olecku
Æwiczenia z ratownictwa lodowego na szyjce
jez. Olecko Wielkie
noci podwodnej, dziêki któremu pracuj¹cy pod wod¹ stra¿acy-nurkowie bêd¹ mieli kontakt radiowy ze sob¹ i operatorem
koordynuj¹cym pracê z brzegu.
Nastêpna znacz¹ca pozycja w ubieg³orocznych zakupach
to zestaw hydrauliczny do ratownictwa technicznego za 63,5
tys. z³otych oraz ró¿ny sprzêt ratowniczy i ubrania ochronne
za kolejne 58,4 tys. z³.
H. Bogdañska

WYDZIA£ RODOWISKA I ROLNICTWA

Wydzia³ mieci siê na I piêtrze budynku Starostwa i pracuj¹ w nim 4 osoby (pokój nr 14, 15 i 16). Naczelnikiem Wydzia³u
od 1999 roku jest Romualda Kalejta (tel. 087/5202475 wew. 42).
Do g³ównych zadañ Wydzia³u nale¿y prowadzenie spraw
nale¿¹cych do kompetencji Starosty w zakresie ochrony rodowiska, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, lenictwa,
geologii, ochrony przyrody, rybactwa i ³owiectwa. W roku 2008
wydano 472 decyzji administracyjnych w zakresie prowadzonych spraw.
Ochrona rodowiska i gospodarka odpadami (R. Koz³owski)  m.in. wydawanie pozwoleñ na emisjê py³ów i gazów,
wytwarzanie odpadów z dzia³alnoci gospodarczej, odzysk odpadów, ocena oddzia³ywania planowanych inwestycji na rodowisko, prowadzenie bazy informacji o rodowisku.
Gospodarka wodna i hydrogeologia (R. Racis)  m.in. wydawanie pozwoleñ wodnoprawnych na szczególne korzystanie
z wód, na wykonanie urz¹dzeñ wodnych i budowli hydrotechnicznych, zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej, ustalanie
stref ochrony bezporedniej ujêæ wód podziemnych, ustalanie
linii brzegowej dla cieków naturalnych i nadzór nad utrzymañ
urz¹dzeñ melioracji wodnych.
Geologia, lenictwo, ochrona przyrody, ³owiectwo i rybactwo (T. Aszurkiewicz)  m.in. wydawanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych, zatwierdzanie projektów prac geologicznych, nadzór nad
gospodark¹ len¹ w lasach niepañstwowych, ocena udatnoci upraw lenych, udzielanie zezwoleñ na usuwanie drzew i
krzewów z nieruchomoci bêd¹cych w³asnoci¹ gmin, naliczanie op³at za usuwanie drzew i krzewów, wydzier¿awianie
ko³om ³owieckim polnych obwodów ³owieckich, naliczanie i
rozliczanie czynszu dzier¿awnego, wydawanie kart wêdkarskich i rejestracja sprzêtu p³ywaj¹cego s³u¿¹cego do amatorskiego po³owu ryb.

Wydzia³ prowadzi Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Na dofinansowanie mog¹ liczyæ
jednostki powiatowe lub samorz¹dy gminne na inwestycje o
pozytywnych efektach ekologicznych. Znaczna czêæ rodków
przeznaczona jest na dofinansowanie edukacji ekologicznej, w
ramach której realizowane s¹ konkursy w szko³ach i podejmowane akcje na rzecz ochrony rodowiska.
Do wa¿niejszych zadañ zrealizowanych, poza zadaniami wy¿ej
wymienionymi, by³o opracowanie w 2008 r. Powiatowego Programu Ochrony rodowiska na lata 2008-2011 z perspektyw¹
do roku 2015.
Wydzia³ od lat wspólnie z m³odzie¿¹ szkoln¹ i Nadlenictwem Olecko, organizuje i bierze czynny udzia³ w akcjach wiosennego i jesiennego sprz¹tania wiata. Wspólnie z Wydzia³em Edukacji, Urzêdem Miejskim i m³odzie¿¹ szkoln¹ prowadzona jest akcja Pomó¿my kasztanowcom, na realizacjê której
otrzymalimy dofinansowanie ze rodków WFOiGW.
H. Bogdañska

STAROSTWO POWIATOWE w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
Tel.: centrala (087) 520-21-47, 520-22-94, 520-24-75, fax (087) 520-32-19
e-mail: promocja@powiat.olecko.pl; www.powiat.olecko.pl, www.spolecko.bip.doc.pl
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Bo¿e Narodzenie na wodzie...
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Sylwester po lodzie...

W ostatnich latach mija³ grudzieñ, przychodzi³ styczeñ, a
zimy dalej nie by³o. Tego samego spodziewalimy siê równie¿
w tym roku. ¯eglarze Oleckiego Klubu Wodnego, czego nie
by³o od lat, wiêta Bo¿ego Narodzenia spêdzali na wodzie, a
ostatni rejs odby³ siê 27 grudnia 2008 r. I nic nie zapowiada³o
zmiany aury.
A¿ tu nagle poranek 29 grudnia przyniós³ szokuj¹c¹ wiadomoæ  jezioro stanê³o na ca³ej powierzchni. Kilkustopniowy mróz w dzieñ i kilkunastostopniowy w nocy szybko pogrubi³ lód do kilkunastu centymetrów w ci¹gu kilku dni.
Korzystaj¹c ze zmiany aury ¿eglarze: Leszek Pawluczuk,
Wojciech Dobrowolski i Jan Okiñczyc uzbroili trzy bojery
DN i rozpoczê³o siê latanie i nowy sezon lodowy. Szczególnie udanym dniem by³a sobota 2 stycznia 2009 r., kiedy to
wietny lód i dobry wiatr dostarcza³ niesamowitych wra¿eñ
i adrenaliny.
W ci¹gu kilku dni pogoda zamieni³a ¿eglarstwo na wodzie
na ¿eglarstwo po lodzie, ku zaskoczeniu wszystkich zainteresowanych.
BOS

Fotoreporta¿: Boles³aw S³omkowski
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Projekt Otwarci na wszystko realizowany jest w
ramach Poddzia³ania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spo³eczna osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Projektodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Go³dapska 23, tel. 087 520 34 30, www.pcpr.powiat.plecko.pl
Partner: Powiatowy Urz¹d Pracy w Olecku, ul. Armii Krajowej 30, tel. 087 520 30 78, www.pup.olecko.pl
Od wrzenia 2008 r. na terenie powiatu oleckiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w partnerstwie z Powiatowym Urzêdem Pracy realizuje projekt pod nazw¹ Otwarci
na wszystko, który wspó³finansowany jest przez Uniê Europejsk¹ ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Jego realizacja zakoñczy siê z koñcem czerwca 2009 r.
Projekt skierowany jest do osób niepe³nosprawnych i cz³onków ich rodzin.
G³ównym celem projektu jest poprawa dostêpu do zatrudnienia i wsparcie osób niepe³nosprawnych naszego powiatu.
Dotychczas w ramach projektu zosta³a opracowana diagnoza potrzeb osób niepe³nosprawnych na podstawie przeprowadzonych ankiet wród osób niepe³nosprawnych i cz³onków
ich rodzin, rol¹ której by³o rozpoznanie rodowiska, wskazanie oczekiwanych przez niepe³nosprawnych kierunków aktywizacji i wsparcia. Sporz¹dzony raport bêdzie podstaw¹ pozyskiwania rodków na dzia³ania finansowane w ramach innych
róde³ zewnêtrznych.
Rekrutacjê do projektu prowadzono w formie zg³oszeñ indywidualnych oraz z pomoc¹ pracowników socjalnych, którzy przeprowadzali wywiady rodowiskowe wród 150 osób
niepe³nosprawnych i cz³onków ich rodzin. Na podstawie w/w
wywiadów stworzono listê osób, które zaproszono w celu
omówienia za³o¿eñ projektu.
Obecnie w ramach projektu rozpoczêlimy realizacjê poradnictwa psychologicznego i zawodowego w formie zajêæ grupowych i spotkañ indywidualnych, które trwaæ bêdzie do koñca
kwietnia 2009 r. Celem spotkañ jest pomoc w prze³amaniu barier do podjêcia aktywizacji zawodowej i spo³ecznej oraz ustalenie cie¿ek i mo¿liwoci aktywizacji zawodowej.
Projekt zak³ada tak¿e wydanie poradnika zawieraj¹cego
informacje dla osób niepe³nosprawnych, pracodawców i NGO
w zakresie wspierania aktywizacji osób niepe³nosprawnych.
Powy¿sza pomoc przyczyni siê do integracji spo³ecznej i
zawodowej oraz podniesienia wiadomoci spo³ecznej z zakresu aktywizacji osób niepe³nosprawnych.
Wykaz instytucji, placówek i organizacji pozarz¹dowych
wiadcz¹cych pomoc osobom niepe³nosprawnym w powiecie
oleckim:
· Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. Kolejowa 32, Samodzielne stanowisko ds. zdrowia, rehabilitacji osób niepe³nosprawnych, tel./fax. 087 520 21 47, 087 520 32 19.
· Powiatowy Urz¹d Pracy w Olecku, ul. Armii Krajowej 30,tel./
fax. 087 520 30 78, 087 520 27 46.
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku, ul. Zamkowa 2, tel. 087 523 93 38.

· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Go³dapska 23, tel. 087 520 34 30.
· Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej w Olecku, ul. Kolejowa
31, tel. 520 42 33.
· Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej, ul. Kociuszki 44, tel.
087 523 82 48.
· Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w wiêtajnie, tel. 087 521
54 20.
· Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Wieliczkach, ul. Lipowa 28, tel. 087 521 42 37.
· Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci G³uchych w Olecku,
ul. S³owiañska 2, tel. 087 520 30 62, fax. 087 520 30 63.
· Warsztat Terapii Zajêciowej w Olecku, ul. Miko³aja Kopernika 6, tel./fax. 087 520 49 45, przy którym tak¿e prowadzi dzia³alnoæ Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepe³nosprawnych
i Osób Wspieraj¹cych.
· rodowiskowy Dom Samopomocy w Olecku, ul. Armii Krajowej 26, tel./fax. 087 520 33 85, przy którym funkcjonuje
Stowarzyszenie Daæ Nadziejê.
· Samodzielny Publiczny Zespó³ Zak³adów Opieki D³ugoterminowej, Kolonia 4, 19-400 Olecko, tel./fax. 087 520 22 08
oraz Stowarzyszenie Pomocy Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia im. w. £ukasza, które prowadzi tak¿e Dom Pomocy
Spo³ecznej JASKI dla osób przewlekle psychicznie chorych.
· Stowarzyszenie Pomocna D³oñ przy Domu Pomocy Spo³ecznej w Kowalach Oleckich, ul. Witosa 8, tel./fax. 087 523
82 36.
Szczegó³owe informacje odnonie wiadczonych us³ug przez
w/w instytucje, placówki i stowarzyszenia mo¿na uzyskaæ pod
wskazanymi danymi teleadresowymi.
Jednoczenie w/w wymienionym instytucjom i placówkom
sk³adamy serdeczne podziêkowania za dotychczasowe zaanga¿owanie w realizacjê projektu pn. Otwarci na wszystko.
Zachêcamy do obejrzenia filmu, który jest umieszczony
na stronie www.pcpr.powiat.plecko.pl (zak³adka Realizowane projekty - Otwarci na wszystko, podmenu  zobacz film)
pokazuj¹cego tzw. dobre przyk³ady aktywizacji osób niepe³nosprawnych na terenie powiatu oleckiego oraz prezentuj¹cego dzia³ania  Zak³ad Aktywnoci Zawodowej w Elbl¹gu.
Ponadto informujemy, i¿ w dniach 30 stycznia 2009 r. i 27
lutego 2009 r. w Radio 5 Suwa³ki o godzinie 13:50 emitowane
bêd¹ audycje radiowe dotycz¹ce projektu Otwarci na wszystko.
Zachêcamy do ich wys³uchania.
Wies³awa Szymczyk  Kierownik Projektu
Celina Górska  Zastêpca Kierownika Projektu

Projekt Otwarci na wszystko wspó³finansowany jest przez Uniê Europejsk¹
ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w ramach Poddzia³ania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
Projekt realizowany jest na podstawie umowy
zawartej z Województwem Warmiñsko-Mazurskim
z siedzib¹ w Olsztynie reprezentowanym przez
Zarz¹d Województwa Warmiñsko-Mazurskiego

!
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Komentarze i refleksje
1. Nadchodzi coraz wiêcej alarmuj¹cych informacji gospodarczych zwi¹zanych z rozszerzaj¹cym siê kryzysem finansowym. I tak:
1) szybko narasta bezrobocie, w Urzêdach Pracy kolejki rejestruj¹cych siê ludzi bez pracy;
2) najwiêksze polskie firmy zwalniaj¹ pracowników b¹d zapowiadaj¹ zwolnienia grupowe;
3) brak porozumienia w Komisji Trójstronnej;
4) banki drastycznie ograniczaj¹ kredytowanie inwestycji.
Tylko w grudniu 2008 r. Bezrobocie wzros³o o 76000 osób, a
wkrótce firmy zapowiadaj¹ kolejne zwolnienia grupowe oko³o 21000
pracowników. Najwiêksze zwolnienia wystêpuj¹ w sektorze bankowym (PKO BP), Telekomunikacji Polskiej S.A., bran¿y lotniczej,
motoryzacyjnej i budowlanej. Coraz wiêcej jest te¿ osób powracaj¹cych z zagranicy, gdzie wskutek kryzysu trac¹ miejsca pracy.
Banki ¿¹daj¹ coraz wiêkszych gwarancji kredytowych, wskutek czego wiele inwestycji nie jest realizowanych lub proces inwestycji ulega przed³u¿eniu. Spada konsumpcja, która dot¹d by³a
motorem napêdowym gospodarki. Ludzie kupuj¹ mniej towarów,
wskutek czego firmy zmuszone s¹ ograniczaæ produkcjê i zwalniaæ pracowników. Zwolnieni pracownicy otrzymuj¹ niewielkie
zasi³ki dla bezrobotnych i jeszcze mniej kupuj¹ i ko³o siê zamyka.
(V4101)

 nie tylko polityczne
Grzegorz Kudrzycki

Dobry gospodarz zaciska pasa, szuka oszczêdnoci i rezerw,
b¹d co najwy¿ej uruchamia inwestycje niskokapita³owe. Tymczasem nasze zwi¹zki zawodowe ¿¹daj¹ wzrostu wynagrodzeñ,
podniesienia p³acy minimalnej, przyznania specjalnych dodatków dla m³odych ma³¿eñstw, emerytów i rencistów.
Tak piêknie mia³o byæ kiedy, po zbudowaniu komunizmu,
gdzie zgodnie z leninowsk¹ zasad¹ ka¿demu mia³o byæ wed³ug
potrzeb. Tu cinie siê pytanie  to po cholerê rozwalilimy tamten system, kiedy mia³o byæ tak dobrze  ka¿demu wed³ug potrzeb?! Tylko ¿e te potrzeby cholernie wzros³y...
Ekonomici maj¹ ró¿ne recepty na pokonanie kryzysu. Rz¹dy ró¿nych krajów na ró¿ne sposoby walcz¹ z postêpuj¹cym
kryzysem. Amerykanie i Anglicy pompuj¹ miliardy dolarów i funtów
w gospodarcze i bankowe giganty, Niemcy ostro¿nie wspomagaj¹ niektóre, wa¿ne gospodarczo firmy, a lekarstwo na kryzys
widz¹ w uruchomieniu robót publicznych i napêdzaniu gospodarki poprzez wzrost konsumpcji. St¹d og³oszony przez Angelê
Merkel tzw. Pakt na rzecz zatrudnienia i stabilnoci, a w nim
deklaracja: Pañstwo, niemieckie landy i gminy w skoncentrowany sposób zabior¹ siê do potê¿nych, dodatkowych inwestycji w
placówki owiatowe, technologiê oraz infrastrukturê.
Inaczej do kryzysu podchodz¹ w³adze Rosji  po prostu zakaza³y u¿ywania w prasie, radiu i telewizji s³owa kryzys i siania
paniki.
Przyznam, ¿e strategia niemiecka najbardziej mnie przekonuje
i Polska mog³aby czerpaæ z niej wzorce. Widzê szansê w wielkich
robotach publicznych, w naprawianiu infrastruktury drogowej,
budowlanej, energetycznej, b¹d zwi¹zanej z ochron¹ rodowiska. Mamy w tych dziedzinach wiêksze zaleg³oci ni¿ inni.
W warunkach miasta i gminy Olecko równie¿ mo¿na poprzez
roboty publiczne poprawiæ stan dróg, budynków mieszkalnych,
czystoæ i estetykê miasta i okolic. Bierne wyp³acanie skromnych zasi³ków dla bezrobotnych nie poprawia sytuacji ani bezrobotnych, ani gospodarki kraju.
2. Pikanteri¹ ostatniego tygodnia jest wypowied Mariana
Pi³ki  obecnie Prawica Rzeczypospolitej, dawniej kolega Kaczyñskich. M. Pi³ka pisze o partii Kaczyñskich, ze jest to partia
nie tylko wodzowska, ale prywatna i s³u¿y wyborczym i marketingowym celom braci. I dalej: ... nie interes narodowy, nie
obrona suwerennoci gospodarczej, nie obrona katolickich wartoci, ale naga w³adza jest celem polityki braci Kaczyñskich. I
jeszcze: PiS, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie jest parti¹
prawicow¹, to partia radykalnego populizmu.
Tyle Pi³ka, dawny kolega braci K. Od siebie dodam, ¿e równie¿ nie uwa¿am PiS-u za prawicê, ani te¿ za lewicê. To partia
archaiczna, odzwierciedlaj¹ca fobiê i archaiczne pogl¹dy Kaczyñskich,
nieprzystaj¹ce do wspó³czesnego wiata.
P.S. Dziwiê siê Redakcji Tygodnika Oleckiego, ¿ê tak bezrefleksyjnie drukuje ostatni¹ stronê swojej gazety. Sk³adaj¹ siê na
ni¹ w 3/4 pseudohistoryczne wywody i nie maj¹ce ¿adnego sensu
komentarze polityki bie¿¹cej, komentarze oparte na insynuacjach,
pomówieniach lub wypaczonej wizji wiata Jaros³awa Kaczyñskiego.
Brak w nich szacunku nie tylko dla rz¹du Rzeczypospolitej (donosiciele i kapusie), ale i dla jej S¹dów i Trybuna³ów.
Dreszcze przechodz¹, co zrobiliby ludzie tego pokroju, gdyby mieli ca³¹ w³adzê. Mo¿e, po totalnej lustracji, wszystkich i
wszystkiego oraz wyciêciu i wypaleniu wiêtym ogniem wszystkich przeciwników i malkontentów, utworzono by Królestwo
Bo¿e na ziemi i intronizowano by Chrstusa Króla, którego ziemskim namiestnikiem by³by, a jak¿e, Jaros³aw Kaczyñski.
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AUTO-MOTO

Agencja Kredytowa KORZYCIK

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
K902

T anie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

Krupin 14A

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

AUTO - CZÊCI - SPRZEDAM

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K913
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V3223
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-0111
K27415
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V71720
* Fiat CC, 900B, 1996, tel. 0-696-417-445
L9420
* Mercedes 124, 2,5D, 1991, tel. 0-513-054-401
V304
* Olep Astra Combi, 1,7TD, wersja ciê¿arowa, odpis vat, 1999,
11.900 z³otych, tel. 0-609-144-600, 0-513-012-024
V1604
* Opel Corsa, 1,5TD, 1999, tel. 0-508-097-660
V314
* VW Multivan, 2,5TDI, 2006, pe³na opcja, 85 tysiêcy z³otych,
tel. 886-304-221
V324
* VW Passat Combi, 2001, 1,9TDI, 24 500 z³otych, tel. 0-605144-976
V1624

(K28004)

V1704

* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V76307
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L202
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (087) 520-22-07.

V2503

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

K1304

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.

V71610

(V4401)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

V27405

(V4201)

SERWIS OGUMIENIA

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L11708
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L102
Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891

tel. 0-503 804 741; 0 512 217 654
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11

tel. (087) 520-01-89

(V75608)

V71710
(V26906)

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

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

(K28104)

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
K3203

ul. Kolejowa 31

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* fundusze inwestycyjne OFE, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa
Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V3602

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. K27505

* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel. (087)
520-05-15.
V1803

* DART  turnieje (pi¹tki), Bar Pod ABC

* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V71110

* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16
V72409

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

(V76207)

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

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

(V76417)

Tel. (087) 520-31-32, sms 0-505-314-536
* przewozy zagraniczne: Niemcy, Belgia, tel. 0-501-033-921 K26010

US£UGI
* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V4601

* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V76007
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L11906
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V75108
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533

K1102

* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V71210
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V3502
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 0-87-520-31-70 L11510
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

(V4801)

K402

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

V4301

US£UGI

#
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* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V3402
(V27007)

MEBLE

biurowe, kuchenne,
garderoby, dzieciêce

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

* Meble zachodnie: skórzane, komody, segmenty, wyroby z
mosi¹dzu, lustra, ul. Kopernika, tel. 0-608-146-978 V28304

WYWÓZ MIECI
(K21217)

* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
V3009

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

INNE
* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 0-609-720913 po 18.00
L302
KUPIÊ
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182

K27834

PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32
V76217

V71310

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

K27814

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. K27305
* przeprowadzki, transport, tel. 0-880-017-569
K26408
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V1904)

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
V2023

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K702)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V2908
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V72209
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L10814
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K952c
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1052c
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27223d
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1552c
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L12004

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)

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

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

(V76107)

(K27704)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA

* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421
L3337
* praca sezonowa w Niemczech, tel. 0-89-761-17-92, 0-602781-424
K602
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
K28014
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L10517
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V76227
SPRZEDAM
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
K27914
* brama gara¿owa uchylna + automatyka + piloty, tel. 0-509746-264
V3213
* dawna szko³a, Markowskie, tel. 0-510-189-301
V101
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V2013
* dzia³kê budowlan¹, Mo¿ne, tel. 0-510-189-301
V201
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, tel. 0-87-520-26-12
V301
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V72229
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-12
V401
* mieszkanie 50 m.kw., dzia³ka 15 arów, 4 kilometry od Olecka, tel. 0-87-523-87-42, 0-511-660-176
K1401
* mieszkanie dwupokojowe 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V71330
* notebook, promocja, superceny, du¿y wybór, Hit-Tech,
tel. 0-87-520-05-15
V1813
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 K27824
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 V1914
* sklep  bar z mo¿liwoci¹ adaptacji na mieszkanie w Golubkach, szosa Olecko  Go³adap, tel. 0-604-514-845
K27004
* sprzedam mieszkania jednopokojowe 33m2
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732

(V72709)

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

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K802
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V77216
WYNAJEM
* do wynajêcia lokal handlowo-us³ugowy, 40 m.kw., ul. Kasprowicza, tel. 0-605-602-269
K1201
* lokal na dzia³alnoæ gospodarcz¹, ul. Targowa 12, tel.
0-508-945-732
K104
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V72219
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

$
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HERBERT

TEATR w STANIE SUROWYM przywióz³ i przedstawi³, w sali kina ROK MG w Olecku szalenie precyzyjn¹ i
piêkn¹ opowieæ o ¿yciu i twórczoci HERBERTA. Zbigniewa Herberta, poety. Ale te¿ cz³owieka; wielu zasad i wielu
sprzecznoci. Tak¿e piêknych, acz odpowiedzialnych decyzji, które w czystym wyrazie AKTU scenicznego sta³y siê
wiadectwem Cz³owieka. Herbert, ów cz³owiek, nie tylko Wielkiej
Sztuki i Niez³omnej Postawy, pokazany widowni teatralnej z
czu³¹ uwag¹ re¿ysera i aktora Ryszarda Kawalca z Warszawy, z finezyjn¹ pomoc¹ pianisty i kompozytora Wojciecha
¯mudy z E³ku, przy permanentnie pulsuj¹cych obrazach i zdjêciach
z doczesnoci i twórczoci Herberta, plus dwiêków rozlegle
matafizycznych, przetworzonych komputerowo i podanych
przez Jana Odrow¹¿a-Pieni¹¿ka. W fina³owym przekazie jest
aktem w³asnym poety; czytany przez Herberta Pan Cogito!!!,
potwierdza, ca³ym wyrazem, zarówno wa¿noæ decyzji twórców spektaklu, jak i smak drogi POETY. Wszystko to da³o w
wykonaniu artystów czyste wiadectwo ¿ywota, nie³atwych
wyborów i zmagañ z materi¹ tworzywa, poety. A nadto by³o
znakomit¹ lekcja polskiego, gdzie poeta, Wielki Poeta, nie
musi mieæ lekko, zarówno w twórczoci w³asnej, jak i we w³asnej, zgo³a, to¿samoci.
Wieslaw B. Bo³tryk

Archimedes w powiecie wspiera
uczniów
uzdolnionych

W projekcie Archimedes
uczestniczyæ bêd¹ uczniowie
I Liceum Profilowanego Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych oraz Technikum Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku.
Jest on realizowany we wspó³pracy z Augustowskim Centrum
Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
£¹czna wartoæ przedsiêwziêæ realizowanych przez ZSLiZ
i ZST wynosi 287.663,- z³.
Projekt Archimedes odpowiada na zapotrzebowania
uczniów i wpisuje siê w reformê owiaty  od 2010 r. matematyka jest przedmiotem obowi¹zkowym na maturze  mówi
Jan Najechalski, nauczyciel ZST prowadz¹cy zajêcia z fizyki
w projekcie.  Doskonalone bêd¹ g³ównie kompetencje kluczowe z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Jak wiadomo s¹ to przedmioty, które uczniom sprawiaj¹ najwiêcej
trudnoci. Atrakcyjnoæ projektu polega tak¿e na tym, ¿e
przewiduje on doposa¿enie pracowni w zestawy laboratoryjne.
Projekt skierowany jest przede wszystkim do uczniów zdolnych i ma za zadanie rozwijaæ kompetencje kluczowe z przedmiotów cis³ych oraz w atrakcyjny sposób rozwijaæ ich zainteresowania poprzez wyjazdy na zajêcia laboratoryjne do wy¿szych uczelni i na obozy naukowe. Niew¹tpliwie te dzia³ania
ukierunkuj¹ m³odzie¿ i pomog¹ im podj¹æ decyzjê o kierunku
dalszego kszta³cenia. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e nie s¹ to
dzia³ania jednorazowe, projekt, bowiem przewiduje zajêcia dodatkowe i ko³a naukowe w kolejnych latach realizacji.
A. Turowska

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich
(K27604)

Centrum Rolin Ozdobnych

Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09
(V26705)
(K4501)

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TO¯SAMOCI

Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane,
ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowanie, sprzêt, integracja z P³atnikiem, wdro¿enia, wszystko
w siedzibie klienta. NOWOÆ: WYDAJEMY CERTYFIKAT
W JEDEN DZIEÑ ROBOCZY
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
(K26701)
(K26706)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

2

Orodek
Galeria Wies³awa B. Bo³tryka.
czynny
lutego
codziennie
w godz. 800-1800
tel. 520-23-36

%
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Kalendarz imion
27 stycznia
Angeli, Angeliki, Anieli, Ilony, Ingrid
Jana, Jerzego, Juliana, Lotara, Przemys³awa, Przybys³awa
28 stycznia
Agnieszki, Amalii, Amandy, Anieli, Armandy, Berty, Kariny
Augusta, Augustyna, Jana, Juliana,
Karola, Krzesis³awa, Lecha, Leszka, Piotra, Radomira, Rogera, Tomasza, Walentego, Walerego, Waleriusza
29 stycznia
Boles³awy, Gildy, Hanny, Iny, Konstancji,
Salomei, Zdzis³awy
Franciszka, Józefa, Micha³a, Walerego,
Waleriana, Zdzis³awa, Zenona
30 stycznia
Adeli, Amelii, Dobiegniewy, Dziadumi³y, Gerdy, Hiacynty, Martyny
Amadeusza, Czêstobora, Dobiegniewa,
Fekiksa, Gerarda, Hiacynta, Leonarda,

Macieja, Marcina, Sebastiana, Teofila
31 stycznia
Balbiny, Dobromierzy, Joanny, Ludwiki, Luizy, Marceli, Marceliny
Beniamina, Cyrusa, Euzebiusza, Gwidona, Jana, Ksawerego, Ludwika, Marcela, Marcelego, Piotra, Spycigniewa
1 lutego
Anny, Brygidy, Dobrochny, Dobrogniewy, Igi, Marioli, Renaty
Dobrogniewa, Ignacego, Paw³a, Seweryna, Siemirada, ¯egoty
2 lutego
Fortunaty, Jagody, Joanny, Katarzyny,
Klary, Marii, Mi³os³awy, Miros³awy
Felicjana, Fortunata, Kornela, Mi³os³awa, Miros³awa, Oskara
3 lutego
Joanny, Rychezy, Ryksy, Telimeny
B³a¿eja, Hipolita, Laurencjusza, Oskara,
Sobies³awa, Stefana, Uniemys³a, Wawrzyñca

I KONKURS
CHOPINOWSKI

Prezydent USA
Ronald Reagan

... og³osi³ sobotê 30 stycznia 1982 r. wiatowym Dniem solidarnoci z narodem
polskim. Spektakularnym akcentem tego
dnia by³ nadany przez telewizjê amerykañsk¹ o zasiêgu wiatowym specjalny
program ¯eby Polska by³a Polsk¹. Jego
sygna³em by³a popularna piosenka Jana
Pietrzaka. Rzecznik ówczesnego rz¹du polskiego Jerzy Urban okreli³ inicjatywê R.
Reagana aktem agresji propagandowej.

30 stycznia 1927 roku zakoñczy³ siê
w Warszawie (trwaj¹cy od 23 stycznia)
I Miêdzynarodowy Konkurs Pianistyczny
im. F. Chopina. Wyst¹pi³o 26 pianistów
z 8 krajów. Zapocz¹tkowano w ten sposób tradycjê wspó³zawodnictwa m³odych
wirtuozów fortepianu.
Konkurs zorganizowany przez Wy¿sz¹
Szko³ê Muzyczn¹ im. F. Chopina, z inicjatywy jej profesora Jerzego ¯urawlewa, sta³
siê jednoczenie polem rywalizacji i
wymiany dowiadczeñ ró¿nych szkó³
interpretacji utworów wielkiego kompozytora. Zwyciêzc¹ zosta³ 19-letni pianista radziecki Lew Oborin. Drug¹ i trzeci¹ nagrodê otrzymali Polacy - Stanis³aw
Szpinalski i najm³odsza uczestniczka
konkursu - Ró¿a Etkin-Moszkowska.

Cytat na ten tydzieñ
Jak zwiêd³e licie czerni¹ siê me kroki
na niegu
Noc cicha, b³êkitna mimo chmur.
B³yskaj¹ ognie gdzie z tamtego brzegu
 wród gór.
Noc cicha  mimo chmur  mimo zawiei.
Tadeusz Miciñski



KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
F kupiê

F sprzedam

F wynajmê

F inne

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

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

Podpis: .................................................................................................................

PRZYS£OWIA
 Na wiêtego Karola (28 stycznia) wyjrzy
spod niegu rola.
 Urodzaj daje rola, gdy deszcz leje na
Karola (28 stycznia).
 Ju¿ pierwszego Franciszka (29 stycznia),
patrz, gdzie jaja ma liszka.
 Na wiêt¹ Marynê (30 stycznia) przybywa dnia o godzinê.
 Kiedy w styczniu lato, w lecie zima
za to.
 Gdy styczeñ bez mrozów chodzi, marzec, kwiecieñ nas wych³odzi.
 Na wiêtego Ludwika (31 stycznia)
na grudzie koñ utyka.
 Po styczniu jasnym i bia³ym maj¹ byæ
latem upa³y.
 Koniec stycznia ³agodny, luty bêdzie pogodny.
 Na w. Ignacy (1 luty) w polu ju¿
inaczej.
 Gdy pierwszego piêknie wszêdzie, tedy
dobra wiosna bêdzie.
 Luty - miej ko¿uch i dobre buty.
 Powiadaj¹, ¿e Gromnica (2 luty) ju¿
ci zimy po³owica, ale bywaæ nie nowina, ¿e dopiero j¹ zaczyna.
 Gdy Gromniczna (2 luty) zimê traci,
to wiêty Maciej j¹ wzbogaci.

Nasz przepis
Parówki po diabelsku

1/2 kg parówek, 1/2 kg pieczarek,
15 dag ostrego sera (owczy, myliwski, Groyer), sól, pieprz, ³y¿eczka mielonej papryki, p³aska ³y¿eczka majeranku
startego na proszek, licie sa³aty, str¹ki czerwonej papryki, oliwa, olej lub
mas³o, du¿y pomidor, rzodkiewki
Paprykê wypestkowyjemy i kroimy
w kr¹¿ki. Pieczarki (ma³e) szorujemy
szczoteczk¹ i nie obieramy. Wk³adamy na mocno rozgrzany na patelni
t³uszcz i sma¿ymy a¿ do odparowania
soku.
W tym czasie parówki obieramy z
os³onek i kroimy na 10 centymetrowe
kawa³ki. Na koñcach nacinamy je w
krzy¿. Po odparowaniu soku z pieczarek dok³adamy na patelniê parówki i
wsypujemy wszystkie przyprawy i sma¿ymy do czasu a¿ parówki i pieczarki
³adnie siê zarumieni¹.
Wtedy do parówek wsypujemy
starty na grubej tarce ser. Mieszamy
zawartoæ patelni do chwili, a¿ ser siê
lekko stopi.
Danie jest ju¿ gotowe. Uk³adamy
na talerzu listki sa³aty, kr¹¿ki pomidora, papryki i rzodkiewki pokrojone w
æwiartki. Na nich uk³adamy parówki.
Podajemy na gor¹co.
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Romuald Stankiewicz  Starosta Olecki
w 25. rocznicê mierci (cz. 1)
W wigiliê, 24 grudnia, minê³a 25. rocznica mierci Romualda Stankiewicza (1910
Wilno - 1983 Olecko), mojego Ojca, który w latach 1945-1949 pe³ni³ funkcjê Starosty Oleckiego. Pochowany jest na starym
Cmentarzu Parafialnym, a na jego grobie stoi du¿y polny kamieñ, wyranie
widoczny na zdjêciach z lotu ptaka,
ukazuj¹cych piêkno pejza¿u Ziemi Oleckiej.
Szecdziesi¹t lat od zakoñczenia pracy
Starosty Powiatowego, czy nawet ostatnie
dwadziecia piêc lat od niespodziewanej mierci, s¹ to znacz¹ce okresy w dziejach ka¿dej spo³ecznoci miejskiej, równie¿ Olecka, aktualnie prze¿ywaj¹cego
znacz¹cy rozwój. Jest coraz mniej osób,
które zna³y, wspó³pracowa³y i ci¹gle
pamiêtaj¹ Romualda Stankiewicza, nie tyle
jako oddanego i uczynnego prawnika w
latach 60-tych i 70-tych, ale wczeniej,
jako pioniera i budowniczego ¿ycia w
Olecku w najwczeniejszym okresie powojennym.
Romuald Stankiewicz pochodzi³ z
rodziny wileñskiej, którego ojciec Antoni by³ dyrektorem administracyjnym Szpitala Zakanego na Zwierzyñcu, istniej¹cego w Wilnie do dzisiaj. Ukoñczy³ w
1936 r. Wydzia³ Prawa i Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu im. Stefana Batorego, wpisuj¹c siê w kr¹g m³odej wykszta³conej inteligencji polskiej, która zyska³a
szanse rozwoju w odbudowanym pañstwie polskim. Wraz z ma³¿onk¹ Eleonor¹ Stankiewicz (nasz¹ Mam¹, dzisiaj licz¹-

c¹ 94 lata), rok póniej tak¿e absolwentk¹ prawa USB, otrzymuj¹ zatrudnienie
w administracji pañstwowej w Brzeciu
nad Bugiem, gdzie przebywaj¹ do wybuchu wojny.
Trudny okres okupacji w Wilnie naznaczony by³ dla naszej rodziny zatrzymaniem przez sowietów w koszarach w
Wilnie m³odszego brata Ojca, Zenona
Antoniego (1912 Wilno  1940 Katyñ).
Osadzony w obozie w Kozielsku, a nastêpnie po próbie ucieczki i aresztowaniu, zosta³ ponownie uwiêziony w Kozielsku i skazany na mierc przez rozstrzelanie w Katyniu (kwiecieñ 1940). Brak
wiadomoci o tym, czy Tolek prze¿y³ i
nieskoñczony ¿al matki Jadwigi, która
w koñcu zmar³a na serce w styczniu 1945r.,
spowodowa³y, ¿e Romuald Stankiewicz
wystara³ siê o pracê w miejskich zak³adach wodoci¹gowych, umo¿liwiaj¹c¹ mu
zaopiekowanie siê rodzin¹. Tak przetrwali
w Wilnie wszystkie okupacje: niemieck¹, litewsk¹ i sowieck¹. W koñcu na
prze³omie 1944 i 1945 te dwie ostatnie
w³adze nasili³y przeladowania. To pogrzeb matki Jadwigi, na którym zebra³a
siê garstka cz³onków rodziny, a inni najbli¿si nie przyszli w obawie przed ulicznymi
aresztowaniami i zsy³k¹ na Sybir, sprawi³, ¿e Ojciec uwiadomi³ sobie tragiczn¹ sytuacjê i wtedy postanowi³ jak najszybciej zapisac siê do og³oszonych
wówczas transportów repatriacyjnych.
Na pocz¹tku nie by³o wiadomo czy
taki transport odejdzie na zachód, a mo¿e

Wizyta Wojewody Bia³ostockiego w Olecku, wrzesieñ 1947 r., na pomocie
przystani od lewej: wojewoda Stefana Dybowski (drugi), wicestarosta Jan £azarewicz (trzeci), starosta olecki Romuald Stankiewicz (czwarty). Niepublikowane
zdjêcie ze zbiorów rodzinny J. Stankiewicza.
Uwagi: osoba pierwsza na zdjêciu to szofer starostwa pan Dunkert (nie jestem pewien pisowni nazwiska i nie pamiêtam imienia).Osoby pi¹tej i szóstej 
nie ustali³em.

Romuald Stankiewicz, lata 70-te,
zdjêcie portretowe wykonane w Zak³adzie
pp. Kochanowskich przy ul. Nocznickiego.
na wschód, niemniej ryzyko op³aci³o siê
i Romuald Stankiewicz znalaz³ siê zim¹
1945 r. na granicy, w Sokó³ce, gdzie zatrzyma³ siê, rozpocz¹³ pracê na rzecz setek ludzi przybywaj¹cych transportami
z Wileñszczyzny i wkrótce zosta³ mianowany starost¹ Sokó³ki.
Zapewne przystanek w Sokó³ce móg³
rozwin¹æ siê, po przybyciu rodziny z Wilna,
w d³u¿szy pobyt. Jednak¿e wojewoda
bia³ostocki Stefan Dybowski przedstawi³ Ojcu trzy propozycje objêcia stanowisk na ziemiach odzyskanych: w Gdañsku,
E³ku oraz najskromniejsze z nich, objêcie starostwa w Olecku, które po wczeniejszym zapoznaniu siê z terenem Ojciec przyj¹³. Rozstawa³ siê ostatecznie z
¿yciem wielkomiejskiego i uniwersyteckiego Wilna, ale mia³ nadziejê, ¿e w ten
sposób zapewni rodzinie bezpieczny okres
¿ycia po zakoñczonej wojnie i okupacji,
w malowniczym, choæ zrujnowanym i ze
spalonym centrum, ale wype³nionym
ogrodami, malowniczym miasteczku nad
brzegiem jeziora, a wiêc zupe³nie jak na
rodzinnej Wileñszczyznie.
Nastêpuje teraz okres najbardziej
interesuj¹cy, równie¿ dla dzisiejszego
mieszkañca Olecka, zainteresowanego
przesz³oci¹ w³asnej rodziny. Wojewoda Dybowski nominacjê dla Romualda
Stankiewicza podpisa³ 1 wrzenia 1945r.
Nowo mianowany starosta, jako drugi
w kolejnoci w powiecie oleckim, obj¹³
urz¹d 21 wrzenia.
Olecko-Kraków, 31 grudnia 2008 r.
Jerzy Stankiewicz
C.d.n.
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Kapitalne pomys³y
na ferie zimowe

Dziêki realizacji projektu Open Your Eyes and See  Debating Film Club 26 uczniów z oleckiego liceum spêdzi pierwszy
tydzieñ ferii zimowych w górach. Wraz z opiekunami pojad¹
na warsztaty filmowe do Murzasichle ko³o Zakopanego.
Wspólny wyjazd pozwoli m³odym mi³onikom sztuki filmowej zrealizowaæ marzenia o stworzeniu w³asnego filmu. Spojrz¹
na wiat oczami operatora kamery, re¿ysera i aktora.
Podczas warsztatów naucz¹ siê pisaæ scenariusze, sprawdz¹ swoje zdolnoci re¿yserskie i poznaj¹ historiê kina. Pod
okiem wykwalifikowanej kadry, na wysokiej jakoci sprzêcie,
naucz¹ siê technik filmowania, monta¿u i edycji dwiêku. Przeprowadz¹ tak¿e casting wród kolegów, dziêki czemu wybrani
uczniowie wciel¹ siê w rolê aktorów i wspólnie nagraj¹ film.
Czas wolny m³odzie¿ spêdzi na bia³ym szaleñstwie doskonal¹c swoje umiejêtnoci jazdy na nartach i snowboardzie. Wezm¹
tak¿e udzia³ w góralskim kuligu i w wycieczce do Zakopanego.
**
Parafia Rzymsko-Katolicka w Szczecinkach realizuje projekt
RÓWNY START  kompleksowy program pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z parafii w Szczecinkach.
W ramach podpisanej umowy partnerskiej Parafiê wspiera Powiat Olecki oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku.
W najbli¿sze ferie zimowe uczniom z terenu parafii, którzy
nie posiadaj¹ komputerów i dostêpu do internetu, zostanie
zorganizowany w sali katechetycznej 6-dniowy kurs informatyczny. Zajêcia bêd¹ prowadzone w trzech grupach wiekowych.
W lutym rozpoczn¹ siê tak¿e zajêcia pozaszkolne z korepetytorami, którzy pomog¹ dzieciom w odrabianiu lekcji z ró¿nych przedmiotów, ze szczególnym akcentem na zajêcia z przed-

miotów cis³ych. Ponadto rozpocz¹³ siê nabór na
bezp³atne zajêcia z jêzyka angielskiego i niemieckiego. Bêd¹ one prowadzone w godzinach popo³udniowych w dwóch grupach wiekowych (po jednej
dla dzieci ze szkó³ podstawowych i gimnazjów).
Oba projekty s¹ wspó³finansowane ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
Kapita³ Ludzki, dzia³anie Poddzia³anie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostêpie do edukacji oraz zmniejszanie ró¿nic w jakoci us³ug
edukacyjnych.
H. Bogdañska

Nowoczesna baza
kszta³cenia zawodowego

Trwaj¹ prace Zespo³u zadaniowego w sk³adzie: Iwona Raczy³o
z Wydzia³u Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olecku, Dorota Chalecka  Wydzia³ Edukacji (...),
Marta Kiejdo  Wydzia³ Finansowy, S³awomir Szwêdrys 
Wydzia³ Organizacyjny, Józef Zieliñski  Zespó³ Szkó³ Technicznych, Ryszard Tuchliñski  Zespó³ Szkó³ Licealnych
i Zawodowych w Olecku.
Zespó³ pracuje nad wnioskiem do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w ramach dzia³ania Inwestycje w infrastrukturê edukacyjn¹. Projekt zak³ada rozbudowê, modernizacjê i doposa¿enie bazy kszta³cenia zawodowego dla potrzeb powiatu oleckiego. Placówka funkcjonowaæ bêdzie przy Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych w
Olecku.
Planowane s¹ nastêpuj¹ce pracownie: monta¿u i napraw
maszyn i urz¹dzeñ, spawalnictwa, kunia, monta¿u i obróbki
rêcznej drewna, architektury krajobrazu. Baza posiadaæ bêdzie równie¿ hale: pojazdów rolniczych, maszyn rolniczych,
dzia³u elektrycznego i akumulatorowniê,
maszyn obróbki drewna, a tak¿e narzêWykaz imprez organizowanych i wspó³organizowanych dziowniê z wyposa¿eniem i laboratorium
ochrony rodowiska. Projekt zostanie
przez MOSiR w okresie ferii zimowych (2-15.02.09 )
z³o¿ony do 29 stycznia 2009r.
Nazwa imprezy
Termin
Miejsce
Do kogo adresowana
A. Turowska

Turniej mini pi³ki
siatkowej - trójki
Turniej Darta
Tor przeszkód

Otwarty Turniej
koszykówki
3- osobowej
Turniej pi³ki no¿nej

04.02.09
Hala
godz. 10.00
ZS Siejnik
05.02.09
Hala SP 1
godz. 10.00
w Olecku
05.02.09
Hala SP 1
godz. 10.00
w Olecku
06.02.09 Hala Gimnazjum
nr 2
godz. 10.00
w Olecku
10.02.09 Hala ZS Siejnik
godz. 10.00

Mini turniej tenisa
sto³owego

11.02.09
godz. 10.00

Hala SP
w Olecku

Turniej siatkówki 4osobowej
Walentynkowy turniej
tenisa sto³owego

12.02.09
godz. 10.00
14.02.09
godz. 9.00

Hala LO
w Olecku
Hala
ZS Siejnik

Dzieci ze szkó³
podstawowych
Dzieci ze szkó³
podstawowych
Dzieci ze szkó³
podstawowych
Wszyscy chêtni

Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepe³nosprawnych i Osób Wspieraj¹cych
przy Warsztacie Terapii Zajêciowej
w Olecku prowadzi kompleksow¹ rehabilitacjê uczestników WTZ w Olecku

Dzieci ze szkó³
podstawowych
i gimnazjalnych
Dzieci ze szkó³
podstawowych
i gimnazjalnych
Wszyscy chêtni

K R S 0000182142

Wszyscy chêtni

Przeka¿ swój 1% podatku
na rzecz naszej organizacji
po¿ytku publicznego
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 340

Rys. Waldemar Rukæ

Witam Pañstwa! Jak minê³o siedem
dni? Ca³kiem niele? Oczywicie. Zimowe tygodnie mijaj¹ szybko i nieoczekiwanie: dni s¹ krótkie, a noce doæ d³ugie. Ale podobno idzie na lepsze, bo wg
osób zajmuj¹cych siê tym problemem to
podobno dni s¹ coraz d³u¿sze. W czerwcu
bêdzie najd³u¿szy dzieñ w roku i potem
znowu przejdziemy do skracania dnia na
rzecz nocy... Ale przecie¿ to wszystko
wiemy ju¿ od czasów naszego pobytu
w szkole. Wobec tego zajmijmy siê moj¹
ulubion¹ dziedzin¹: polityk¹.
Maj¹c niewielki wp³yw na politykê
mogê sobie pozwoliæ na zabawê. Bo
polityka takich ludzi jak my powinna
bawiæ. Denerwowanie siê podczas dyskusji o polityce jest te¿ co prawda zabawne. Zw³aszcza jak obserwuje siê ludzi zapluwaj¹cych siê swoimi racjami i
przemyleniami. Zabawne jest czytanie
ludzi, którym wydaje siê, ¿e korzystaj¹c
z jednego ród³a, maj¹cego okrelon¹
ideologiê i metodologiê robienia wody
z mózgu maj¹ jasn¹ wizjê rzeczywistoci. mieszne wydaje siê nawet polemizowanie z tak¹ wizj¹, której tak ³atwo jest wytkn¹æ jednostronnoæ, manipulacje rzeczywistoci¹ i faktami. Jak
przegl¹da siê dowolne rankingi publicystów maj¹cych jakikolwiek wp³yw na
kszta³towanie wiatopogl¹dów, s¹ powa¿ani jako ludzie solidni, etyczni, co
coraz rzadziej zdarza siê w wiecie dziennikarstwa w wydaniu krajowym, potrafi¹cy doskonale wy³o¿yæ kawê na ³awê
bez odnoszenia siê do pijarowskich i
socjotechnicznych sztuczek manipulacji,
to zwraca uwagê fakt, ¿e nie ma wród
tych nazwisk tych, których siê niemal
codziennie okrela jako najlepszych. Nie
ma na tych listach ludzi o chytrych
nazwiskach czy tych skojarzonych z
najwiêkszymi dziennikami. Wydaje siê to
dziwne, ¿e przecie¿ mamy do czynienia
z ludmi bardzo znanymi i popularnymi.
Jednak gdy dochodzi do g³êbszego zastanowienia siê i analizy, od razu pojawiaj¹ siê nazwiska publicystów z gazet
o mniejszym nak³adzie. Nie jest moim spostrze¿eniem ta uwaga, ale specjalistów

od mediów, którzy od czasu do czasu
dochodz¹ do g³osu. Daje siê ich zauwa¿yæ, bo w powodzi i s³owotoku niedzielnych specjalistów ich wypowiedzi opieraj¹
siê o konkretne i sprawdzalne informacje. Czêsto powo³ujê siê, choæ nie pisz¹c ich nazwisk, na Rafa³a Ziemkiewicza i Waldemara £ysiaka. Obaj nale¿¹
do grupy najrzetelniejszych recenzentów
naszej rzeczywistoci. Obaj s¹ bardzo
czêsto atakowani przez innych publicystów. Na przyk³ad przez moj¹ ulubion¹ gazetê o kryptonimie W. Mo¿na
mi zarzuciæ, ¿e jestem stronniczy w stosunku do tego dziennika. Jestem! I to
bardzo. Jeszcze kilka (kilkanacie) lat temu
tê gazetê ceni³em jako ród³o rzetelnej
informacji i publicystyki. Potem zaczê³o
siê co dziwnego. Zaczêli z niej odchodziæ ludzie doæ mocno kojarz¹cy siê z
uczciwoci¹, bezkompromisowoci¹ i rzetelnoci¹ dziennikarsk¹ i publicystyczn¹. Pojawi³y siê za to dziwne teksty wprost
szkaluj¹ce tych co odchodz¹, piêtnuj¹ce prawdê, zak³amuj¹ce przesz³oæ i rzeczywistoæ jakim dziwnym rytua³em i
treciami odbiegaj¹cymi od tego, do czego
przywyk³em jako czytelnik tej gazety od
samego pocz¹tku istnienia. W tekstach,
szczególnie publicystycznych, ujawni³a
siê maniera: tylko my mamy racjê, a inni
to g³upcy, ciemnogród, szaleñcy, nacjonalici, faszyci itd. O ile teksty na przyk³ad
s³u¿¹ce do ataku na publicystykê £ysiaka (w ówczesnym Tygodniku Solidarnoæ) na pocz¹tku wzbudza³y moj¹
ciekawoæ, czy nawet fascynacjê  to
ju¿ po jakim czasie budzi³y w¹tpliwoci co do solidnoci i uczciwoci intencji ich autorów. Po kolejnych lekturach
zaczyna³o to coraz bardziej przypominaæ
nagonkê prasow¹ na konkretne nazwisko. Ba! Takich tekstów pojawi³o siê coraz
wiêcej i pod ró¿nymi nazwiskami. W wiecie
mediów coraz wiêcej mówi³o siê o konkretnych celach i manipulacjach publicystów tej gazety, a ich nazwiska by³y
wymienianie jako przyk³ad s³u¿alczoci
i dzia³ania na zlecenie. Gdy zauwa¿ono,
¿e np. teksty o £ysiaku przynosz¹ tylko
jemu popularnoæ i wiêksz¹ poczytnoæ
tego co pisze i mówi, a leninowska zasada: k³am, k³am a¿ k³amstwo stanie siê
prawd¹ w tym wypadku nie sprawdza

siê, bo uczciwoæ i rzetelnoæ cz³owieka
w tym wypadku broni³a siê sama, to
wprowadzono zasadê ostracyzmu: bojkotu i nie pisania o nim. Tzw. mniejszych
przeciwników prasowych blokowano
procesami i wyrokami s¹dowymi. Wolnoæ s³owa i wolnoæ prasy sta³a siê
tylko pustym sloganem. Dzi pozosta³a
nam jedna zasada wprowadzona za czasów stalinizmu jako wyznacznik wolnoci s³owa: Konstytucja gwarantuje nam
wolnoæ wypowiedzi, ale nie gwarantuje nam wolnoci po wypowiedzi. Dlaczego
piszê o £ysiaku i Ziemkiewiczu? Bo te
dwa nazwiska s¹ niemal kluczowe w
polskim systemie wolnoci s³owa, prawa prasowego czy polemiki prasowej.
Na drugim biegunie pojawia siê nazwisko cz³owieka, które automatycznie powinno siê kojarzyæ z t¹ wolnoci¹, a
kojarzy siê, niestety, tylko z ogromn¹
iloci¹ procesów s¹dowych blokuj¹cych
i wykluczaj¹cych jak¹kolwiek wolnoæ
prasy, jak¹ wytacza ten koncern medialny przeciwnikom. To mieszne, ale dzi
publicystyka prasowa jest pod wp³ywem
ducha Wujaszka Stalina: wielbiciela prawdy i solidnego dziennikarstwa. Czyli
takiego, jakie chce mieæ okrelona grupa ludzi.
Zmieni³o siê te¿ co w rz¹dzie. Mamy
do czynienia z pierwsz¹ powa¿n¹ dymisj¹. Odszed³ Minister Sprawiedliwoci,
który przez historiê bêdzie zapamiêtany
jako ³owca morderców laptopów, likwidator nadziei na dostêp ludzi do prawników, których bêdzie mo¿na sobie wybraæ, bo ca³kowicie zablokowa³ ³atwiejszy dostêp do korporacji adwokackich
ludzi spoza koligacji rodzinnych prawników. Bo tylko prawnicy nie widz¹ nic
z³ego w tym, ¿e prawo do praktykowania ich zawodu maj¹ tylko cz³onkowie
ich rodzin! Przecie¿ zawsze stawiano
rodzinê jako najwiêksze dobro i trzeba
to szanowaæ i o ni¹ dbaæ. Nowy Minister Sprawiedliwoci, a zosta³ nim Pan
Czuma, budzi wielkie nadzieje... ale i
kontrowersje. Najpowa¿niejszym argumentem przeciw jest jego uczciwoæ. Niestety, ale uczciwi politycy maj¹ marne
perspektywy. Polityka nie jest zawodem
dla czystych ludzi. Drugim argumentem
jest praktyka, a raczej jej brak w pracy
prawnika. Bycie doradc¹ prawnym przed
kilkudziesiêciu laty na PKP nie jest najlepsz¹ rekomendacj¹ na stanowisko ministra. Po trzecie... znów najwa¿niejsze
podczas podejmowania decyzji okaza³y
siê sonda¿e i dzia³ania ludzi od wizerunku Pana Premiera, doæ uparcie d¹¿¹cego do zostania Prezydentem RP za kilka
lat. Polityka wizerunkowa prêdzej czy
póniej zawali siê, bo robienie sonda¿y
na ulicach Warszawy mo¿e skoñczyæ siê
wielkim rozczarowaniem. Ku pamiêci przytaczam fakt, ¿e kilkudziesiêcioprocentowe wyniki sonda¿owe popularnoci w
wynikach konfrontacji wyborczych w
100% zawsze koñczy³y siê co najwy¿ej
kilkunastoprocentowym poparciem wyborców. Udawanie, ¿e to co mia³o miejsce kilka lub kilkanacie lat temu nie jest
wa¿ne, zawsze okazuje siê wielkim b³êdem propagandystów.
Do poczytania za tydzieñ.
PAC

