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Kto zna swoj¹ g³upotê,
nie jest wielkim g³upcem.
Czuang-Cy
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Cena 1,40 z³

20 padziernika 2009 r.

Dzieñ Edukacji
Narodowej
13 padziernika br. (wtorek) o godz.
17.00 sala kina Mazur zape³ni³a siê
zaproszonymi goæmi, którzy przybyli na
gminn¹ uroczystoæ z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Wiêcej na s. 10-11.

Redakcja

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

w godzinach 12 00-1700

Wywiad z Romanem Prawd¹, w³acicielem Zak³adów Produkcyjnych
Prawda

WARTO
PRZECZYTAÆ
* Kontenery mieszkalne w Olecku - s. 2.
* Wystawa Joanny Stasiak  s. 4.
* Informacja Rejonu Dystrybucji Gazu
Olecko  s. 5.
* Serwis Powiatowy  s. 8-9
* Dzieñ Edukacji Narodowej  s. 10-11
* Wspomnienia z Trójmiasta  s. 13.
* Seminarium dla nauczycieli  s. 18.
* Z³oto i srebro rodzeñstwa Olszewskich
na jesiennych Mistrzostwach Polski
 s. 19.
* Junior m³odszy Czarni Olecko mistrzem jesieni  s. 19.

Sam bym tego
nie dokona³
B. Marek Borawski:  W tym roku
mija dwudziesta rocznica utworzenia zak³adów Prawda.
Roman Prawda:  Dwudziestolecie
to szmat czasu. Przyznam nawet, ¿e nie
zauwa¿y³am, ¿e to ju¿ dwudziesta rocznica. Zak³ady powsta³y 20 sierpnia dwadziecia lat temu. Zaczynalimy od zabawek, potem poduszki i szycie odzie¿y, galanteria ze sklejki. Obecnie produkujemy najwy¿szej jakoci meble. Specyfika naszego zak³adu jest taka, ¿e robimy to od okr¹g³ego drzewa do wyrobów gotowych.
Dalej czytaj na s. 6.

SKUP METALI

Odbiór w³asnym transportem

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 501-611-961

(V47807)

Rys. Waldemar Rukæ

i SUROWCÓW WTÓRNYCH

(K134012)

Teresa Popko

Aleje Lipowe 1B

M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

19-400 Olecko

(V55601)

NOWA DOSTAWA!
dzia³ gosp. domowego
ZAPRASZAMY

MARKET BUDOWLANY

MEGA PROMOCJA NA NARZÊDZIA FIRMY STANLEY
Szczegó³y w punktach sprzeda¿y
Armii Krajowej 3 i Aleje Lipowe 1b
POSEZONOWA OBNI¯KA CEN KOSIAREK
PROMOCYJNE CENY NA WYBRANY ASORTYMENT
ZAPRASZAMY!!!
Tel. (87) 520 44 46

(V52603)

ZPHU IMPULS
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Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (87) 520 01 20
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

W KRAMIE
OKAZJA!
Jesienna wyprzeda¿
 narzêdzia elektryczne
 farby
 glazura
 armatura ³azienkowa
 kleje do p³ytek
(V45009)

NASZ KONKURS

Projekt Pewnym krokiem w zawodow¹ przysz³oæ^jest wspó³finansowany ze rodków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Kontenery mieszkalne

Kontenery mieszkalne zbuduje firma
z P³ocka. Kontenerów bêdzie dziesiêæ i
kosztowaæ bêd¹ 405 tysiêcy z³otych. Inwestycja zostanie ukoñczona w po³owie
grudnia b.r.
Urz¹d Miejski zrezygnowa³ z pomys³u postawienia ich na terenie ju¿ zabudowanym. Stworz¹ one osiedle przy drodze do Imionek, oko³o 2 kilometrów od
Olecka. Zbudowane zostan¹ na terenie przekazanym nieodp³atnie przez Agencjê Nieruchomoci Rolnych miastu. Przygotowano
ju¿ wszystkie dokumenty, które potrzebne s¹ do realizacji przedsiêwziêcia.
Teren jest uzbrojony. Jest tam pr¹d i
kanalizacja. Bêdzie mo¿na pobudowaæ tam
sporo takich kontenerów... jeli pomys³
siê sprawdzi  powiedzia³ Burmistrz Wac³aw Olszewski.  Mamy w Olecku z
wyrokami eksmisji oko³o 40 rodzin. Oso-

by te mieszkaj¹ nie tylko w mieszkaniach
komunalnych. Równie¿ taki k³opot maj¹
spó³dzielnie mieszkaniowe. Po skoñczeniu
inwestycji bêdziemy wszystkich z nakazem
eksmisji przesiedlaæ. Bêdzie tam naturalnie
kanalizacja, ale pr¹d bêdzie ju¿ na kartê.
Jeli kto go wykupi, to bêdzie mia³. Kontenery, które zbudujemy, s¹ przeznaczone
dla jednej lub dwóch osób. Nie bêdziemy
przesiedlaæ tam rodzin z dzieæmi. Przynajmniej na razie, bo nie chcê by odbywa³y
siê te eksmisje kosztem dzieci.
(b)

DY¯URY APTEK

* 20.10.2009r., pl. Wolnoci 25
* 21.10.2009r., pl. Wolnoci 7B
* 22.10.2009r., ul. Zielona 35
* 23.10.2009r., ul. Sk³adowa 6
* 24.10.2009r., ul. Zielona 37
* 25.10.2009r., ul. Kolejowa 15
* 26.10.2009r., pl. Wolnoci 25
* 27.10.2009r., pl. Wolnoci 7B

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:

 Józefina D¹bek
 Henryk £ozowski
 Leokadia Piotrowska
 Jan Sebastianowicz
 Teresa Stawiñska
 Henryk Zaniewski
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul.
Kolejowa 32
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
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STAÑ SIÊ WIDOCZNY - NAJTANIEJ
Telebim  reklama
Skrzy¿owanie pobli¿e dworca PKP i PKS z Kolejow¹.

Tel. 607-939-096

(V43730)

Rys. Marek Pacyñski

Portrety
mieszkañców Olecka

Szanowni Pañstwo,

Projekt fotograficzny powiêcony mieszkañcom Olecka powoli dobiega koñca na pierwszym jego etapie: przez
kilka miesiêcy spotyka³am siê z ró¿norodnymi mieszkañcami naszego miasta, za owocem tych spotkañ s¹ wykonane przeze mnie czarno-bia³e portrety. Wszystkie te fotografie bêd¹ czêci¹ wystawy oraz albumu fotograficznego. Przygotowanie zgromadzonego materia³u do prezentacji i druku poch³onie mnie w drugim etapie pracy nad projektem.
Jeli kto z Pañstwa wci¹¿ waha siê ze zg³oszeniem
w³asnej lub czyjej kandydatury, a chcia³by zaistnieæ w
projekcie i tym samym przejæ do historii naszego miasta (ka¿dy ma tak¹ mo¿liwoæ), to proszê o kontakt do
koñca padziernika 2009 r. pod nr telefonu komórkowego: 0 888 605 885.
Projekt sk³adaj¹cy siê ze 100 portretów bêdzie mia³ swój
fina³ podczas obchodów 450-lecia za³o¿enia Olecka.
Ewa Koz³owska

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
* Powiat olecki w dokumentach 1945  1946, wystawa w
siedzibie Stowarzyszenia Zamek, plac Zamkowy.
* Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac
Wolnoci 24.
* wystawa malarstwa Joanny Stasiak  galeria im. Andrzeja
Legusa, ROK Mazury Garbate.
19 padziernika (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
* Mannobus, przy szpitalu, tel. 801-080-007
20 padziernika (wtorek)
10.00  Mistrzostwa powiatu w pi³ce koszykowej ch³opców
i dziewcz¹t (gimnazja), hala LO
23 padziernika (pi¹tek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
17.00  Enen, film, kino Mazur
19.00  Ostatnia akcja, film, kino Mazur
24 padziernika (sobota)
17.00  Enen, film, kino Mazur
19.00  Ostatnia akcja, film, kino Mazur
26 padziernika (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
29 padziernika (czwartek)
10.00  Mistrzostwa powiatu w mini pi³ce rêcznej ch³opców
i dziewcz¹t (szko³y podstawowe), hala w Wieliczkach

Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego
Wniosek z³o¿ony na kredyt w celu zbudowania nowych
bloków TBS zosta³ z³o¿ony jeszcze jesieni¹ ubieg³ego roku.
Jednak w tym roku rz¹d ze wzglêdu na kryzys zlikwidowa³
Krajowy Fundusz Mieszkalnictwa, a obowi¹zki KFM przej¹³
Bank Gospodarstwa Krajowego. BGK og³osi³ teraz ponownie
nabór wniosków na zaci¹ganie kredytów mieszkaniowych. Prezes
TBS Jerzy Imierski z³o¿y³ ponownie wniosek o taki kredyt.
Obecnie olecki TBS czeka na decyzjê banku, która zostanie podjêta najpóniej w marcu 2010 roku. Je¿eli TBS otrzyma
kredyt, wtedy rozpocznie siê budowa trzech nowych bloków
mieszkalnych przy alei Zwyciêstwa.
(B)

NAJWIÊKSZY W REGIONIE
KIERMASZ POLSKIEJ PORCELANY
www.tocada.pl
Du¿y wybór serwisów 12-osobowych, serwisy
6-osobowe, galanteria sto³owa, liczne dodatki.
19-400 Olecko, Kopernika 10 (piêtro),
tel. 665-095-424

(V51404)

AUTOMYJNIA

a
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Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
O N............................ 3,63 z³
Pb95 ........................ 4,22 z³
PB98 ........................ 4,42 z³
LPG .......................... 1,88 z³
Olej opa³owy........... 2,30 z³ (powy¿ej 1000 litrów)
St

(V54402)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(V54402)
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Bogus³aw Marek Borawski

Zau³ki kultury
Wystawa
Joanny Stasiak

Prawda jak wiat³o, olepia. K³amstwo, przeciwnie, to piêkny zmierzch,
który wydobywa ka¿dy przedmiot.
Albert Camuas
Bywa, ¿e w malarstwie, sztuce w ogóle,
obraz, dzie³o zniewala nas od chwili, gdy
pierwszy raz je ujrzymy. To jak w mi³oci od pierwszego spojrzenia. Patrzê... i
ju¿ siê dokona³o: zniewolenie, cudowna
pustka wokó³, tylko ja i ono, tylko ja i
ona. I choæ rozs¹dek mówi, ¿e to transcendentne, nieosi¹galne, itd., ... to brnie
siê w uczucie lokuj¹c wszystkie myli,
spokój i niszczy w sobie rozs¹dek. Mo¿e
ze sztuk¹ nie jest tak do koñca jak z uczuciem... lecz da siê to porównaæ. Taki sam
proces zachodzi, gdy tworzy siê sztukê.
Artysta nigdy nie jest bierny wobec tematu i dzie³a, które tworzy. To oczywiste! Inaczej dzie³a by nie by³o.

Oczarowa³o mnie malarstwo Joanny
Stasiak! Kilka razy przymierza³em siê do
opisania tego co zobaczy³em i odczu³em.
Wraca³em do Galerii. Bo opisaæ to nie
sposób. Zawiera siê w tych obrazach ca³a
dziewiêtnasto- i dwudziestowieczna historia
sztuki.
Obrazy J. Stasiak maj¹ nastrój nabistów, mo¿e nawet Chirico, a mo¿e nawet
spokój prarafaelitów. S¹ ciche i czyste.
Artystka operuje du¿ymi p³aszczyznami,
umieszczaj¹c w nich postacie ludzkie jak
bliki, zjawy wiat³a odmierzaj¹ce sekundy
w nieskoñczonym zegarze wiecznoci.
Zjawiaj¹ siê one niezauwa¿alnie w trwaniu wielkiego wiata. Artystka te sekundy zatrzymuje i w ten sposób uwiecznia.
... ka¿de dzie³o rodzi siê z pragnienia
doskona³oci, ale powstaje ze zgody na
u³omnoæ  stwierdzi³a Ewa Kuryluk1).
Tak te¿ jest i tutaj. Wielkie powierzchnie
p³ótna tchn¹ spokojem i opisuj¹ stabilnoæ wiata. Cz³owiek jest w nich u³omny. Zgoda na u³omnoæ, zgoda na czas
zbyt krótki, a w koñcu i zgoda na polemikê z wielkimi jest w tych obrazach. Bo
jest tam prawda i ta prawda olniewa i
zniewala. Naturalnie, ¿e jest to uzyskane
poprzez mistrzowsko wykorzystan¹ znajomoæ dzie³ wielkich, ¿e w koñcu jest to
z nimi polemika. Sztafa¿ z Cézannea, kobiety wziête z Ingresa, powierzchnie od
Dufyego mog¹ w suchym opisie dziwiæ.
Ale u artystki ³¹cz¹ siê w harmonijn¹ ca³oæ. W co, co przyci¹ga i wzrok, i umy-

s³. Ma siê wra¿enie, które wyjani³ Oskar
J. Tauschinsky: ...wiata nie nale¿y ani
zdobywaæ, ani siê o niego targowaæ, ani
go zwyciê¿aæ, ani kupowaæ, otwiera siê
on bowiem przed nami sam, chocia¿ stopniowo i zawsze tylko fragmentarycznie2).
Z notki biograficznej do albumu z reprodukcjami Joanny Stasiak wyczyta³em,
¿e odbywa³a stypendium twórcze w Luwrze.
Wiem, ¿e tylko duszê wra¿liw¹ Luwr, (¿e
jego bogactwo) mo¿e w taki sposób oczarowaæ. Dla reszty jest to tylko jeszcze
jedno zaliczone muzeum. I jeszcze jedna
prawda: do Luwru artysta, historyk czy
mi³onik sztuki jedzie po co, bo nasyciæ
siê ca³ym jego bogactwem nie sposób.
Mylê, ¿e jest tak w ka¿dym wa¿nym dla
sztuki muzeum.
Polecam Pañstwu tê doskona³¹ wystawê.
B. Marek Borawski
Ps. ¯eby nie by³o tak do koñca fajnie,
to mam pytanie do artystki: Po co
umieci³a na wystawie akt? Wydaje
siê mi, ¿e jest on... jakby to powiedzieæ... z innej bajki!
Wystawa malarstwa Joanny Stasiak.
Galeria prawdziwej Sztuki im. Andrzeja
Legusa, ROK Mazury Garbate, plac
Wolnoci 22.
1)

2)

Ewa Kuryluk, Podró¿ do granic sztuki,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982,
s. 204
Oskar Jan Tauschinsky, Autobiografia
(przek³ad Jan Koprowski), Literatura na
wiecie 6.1994, s. 239, sztafa¿ z Cezana.

Organizacje pozarz¹dowe z subregionu EGO
buduj¹ swój potencja³

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej od
czerwca br. realizuje projekt dofinansowany ze rodków pozostaj¹cych w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
i przy finansowym wsparciu Samorz¹du
Województwa Warmiñsko-Mazurskiego
pod nazw¹ wiat organizacji pozarz¹dowych w EGO.
Projekt obejmuje szeroko rozumiane
wsparcie organizacji III sektora, tj. organizacji pozarz¹dowych. W pierwszym
etapie zrealizowano szkolenie w trzech
grupach  dwóch w Olecku i jednej w
Starych Juchach. Obejmowa³y one ró¿ne obszary tematyczne, m.in. zak³adania i prowadzenia organizacji pozarz¹dowych, komunikacjê spo³eczn¹, ród³a
finansowania dzia³alnoci.
W pierwszej grupie, obejmuj¹cej
uczestników o zaawansowanym poziomie wiedzy, nacisk szkoleniowy po³o¿ony zosta³ na przygotowanie projektów, które bêd¹ mog³y uzyskaæ dofinansowanie ze rodków Lokalnej Strategii
Rozwoju Subregionu EGO w ramach Fun-

duszu Ma³ych Projektów. W dwóch pozosta³ych grupach wysi³ki trenerów zmierza³y w kierunku zapoznania z metodologi¹ projektowania i innymi ród³ami pozyskiwania rodków na finansowanie dzia³alnoci.
Szkolenia cieszy³y siê bardzo du¿ym
zainteresowaniem. Pomimo, i¿ projekt przewidywa³ uczestnictwo 60 osób, chêtnych
by³o wiêcej. Doceniaj¹c zaanga¿owanie
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej podjê³a decyzjê o przyjêciu wszystkich zainteresowanych.
Podsumowaniem szkoleñ bêdzie konkurs na przygotowany projekt o dofinansowanie (regulamin dostêpny jest na stronie internetowej Fundacji). Zostanie on
rozstrzygniêty na II Targach Organizacji

Pozarz¹dowych, które odbêd¹ siê w Olecku
w listopadzie br. Zwyciêzcy otrzymaj¹
bardzo atrakcyjne nagrody.
Od wrzenia, w siedzibie Fundacji dzia³a
te¿ Punkt Konsultacyjno-Doradczy. Ekspert udziela porad z zakresu przygotowywania wniosków o dofinansowanie
dzia³añ organizacji pozarz¹dowych.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
w ka¿dy wtorek, rodê i czwartek
w godzinach 1530-1830.
Szczegó³owe informacje o projekcie
mo¿na uzyskaæ w biurze Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej, Plac Wolnoci 2,
tel. (87) 520 21 59, 662 486 195,
e-mail fundacja.olecko@tlen.pl
oraz na stronie internetowej
www.fundacja.olecko.pl

Projekt wiat organizacji pozarz¹dowych w EGO wspó³finansowany jest
ze rodków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
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Informacja Rejonu Dystrybucji Gazu Olecko

W KRAMIE
OKAZJA!
JESIENNA
WYPRZEDA¯

(K17102)

 narzêdzia elektryczne
 farby
 glazura
(wszelkie rodzaje)
 armatura ³azienkowa
 kleje do p³ytek
ul. Wojska Polskiego 18

Do³o¿ylimy wszelkich starañ, aby uzasadnione niezbêdne przerwy w dostawie gazu by³y jak najkrótsze.
Przepraszam za niedogodnoci i uci¹¿liwoci spowodowane prowadzonymi pracami.
Dziêkujê w imieniu za³ogi i w³asnym za wyrozumia³oæ i
cierpliwoæ wszystkim zainteresowanym mieszkañcom miasta.
Z powa¿aniem, Arkadiusz Koz³owski,
kierownik RDG Olecko
Olecko, dn. 15.10.2009r
KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

Zak³ad Górniczy Jaki
tel. 509-776-769
www.kopalniakruszywamorena.pl
oferuje

(V15001)

Rejon Dystrybucji Gazu Olecko informuje, i¿ zosta³y zakoñczone prace zwi¹zane z modernizacj¹ sieci gazowej przy
ul. rodkowej.
Nowo wybudowana sieæ gazowa przyczyni siê do zwiêkszenia bezpieczeñstwa eksploatacji oraz niezawodnoci dostaw paliwa gazowego.
Trudna technicznie i logistycznie budowa prowadzona by³a
w kilku etapach od dnia: 10.08.2009r. Wybudowano now¹
sieæ gazow¹ PE o d³ugociach:
- o 225mm  L=335m;
- o 110mm  L=166m;
- o 90mm  L=78m;
W pierwszym etapie roboty realizowa³o Przedsiêbiorstwo
KREKOM Bia³ystok wy³onione w przetargu przez MSG Sp. z
o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Bia³ystok.
Prace prowadzone by³y w sposób zgodny z Projektem
Budowlanym i warunkami decyzji pozwolenie na budowê w
uzgodnieniu z administratorami, u¿ytkownikami i w³acicielami gruntów.
Po pozytywnych wynikach prób szczelnoci  sieæ wraz z
przy³¹czami odpowietrzono i nagazowano. Wykopy zosta³y
zasypane, teren po prowadzonych pracach zosta³ uporz¹dkowany i przywrócony do stanu pierwotnego, a nawierzchnie
chodników odtworzone.
Ostatnim, najtrudniejszym etapem  realizowanym przez
pracowników RDG Olecko  by³o w³¹czenie nowej sieci do
ruchu. Wymaga³o to wykonania 26szt. prze³¹czeñ (tzw. wcinek), na czynnym gazoci¹gu. Prace rozpoczêlimy w dniu 7.09.2009r.
Pracami prze³¹czeniowymi objêtych by³o 244 odbiorców
gazu w budynkach wielorodzinnych w centrum miasta.

piasek, ¿wir ze z³o¿a i sortowany do 32 mm,
kamienie otoczaki, brukowce oraz g³azy ozdobne

Zabezpieczono
5 tysiêcy paczek
nielegalnych papierosów
Oleccy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Urzêdu
Celnego zabezpieczyli 5 tysiêcy paczek nielegalnych wyrobów tytoniowych. Papierosy bez polskich znaków skarbowych
akcyzy, o wartoci ponad 32 tysiêcy z³otych, w swoim aucie i
gara¿u posiada³ 24-letni mieszkaniec Olecka. Za przestêpstwo
karno-skarbowe grozi mu kara nawet do 3 lat pozbawienia
wolnoci.
W pi¹tek policjanci zajmuj¹cy siê przestêpczoci¹ gospodarcz¹ wspólnie z pracownikami Urzêdu Celnego prowadzili
dzia³ania kontrolne. Z informacji, jakie posiadali, wynika³o, ¿e
jeden z mieszkañców Olecka mo¿e przewoziæ w samochodzie
wyroby tytoniowe bez polskich znaków skarbowych akcyzy.
W pobli¿u gara¿u, w samochodzie podejrzanego, funkcjonariusze zabezpieczyli 3 tysi¹ce paczek
papierosów
ukrytych w foliowych workach. Wizyta
policjantów
kompletnie zaskoczy³a w³aciciela auta,
który akurat
wnosi³ worki
do gara¿u. Jacek S. dobrowolnie wyda³ wyroby tytoniowe. W gara¿u funkcjonariusze zabezpieczyli kolejne 2 tysi¹ce paczek nielegalnych papierosów. £¹czna wartoæ nielegalnych wyrobów tytoniowych wynios³a ponad 32 tysi¹ce z³otych. Papierosy zosta³y zabezpieczone przez pracowników Urzêdu Celnego. Teraz 24-letni mieszkaniec Olecka odpowie przed s¹dem. Grozi
mu kara nawet do 3 lat pozbawienia wolnoci.

m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko
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Wywiad z Romanem Prawd¹, w³acicielem Zak³adów Produkcyjnych Prawda

Sam bym tego nie dokona³
BMB:  Kto jest g³ównym odbiorc¹
mebli?
RP:  90% naszej produkcji odbiera
IKEA, a 10% francuska firma CONFORAMA. Z tej ostatniej firmy mielimy
ofertê rozszerzenia produkcji o wyroby
lakierowane, ale u nas lakiernia nie ma
takich mocy przerobowych i nie moglibymy tej oferty przyj¹æ.
BMB:  Czyli potrzebne bêd¹ dalsze inwestycje?
RP:  Nie obejdzie siê bez inwestycji jeli siê patrzy na dalszy rozwój firmy. Czy one wyjd¹? Trudno to teraz okreliæ. Czas jest trudny. wiat prze¿ywa
g³êboki kryzys.
BMB:  Czy kryzys dotkn¹³ równie¿
Zak³ady Prawda?
RP:  Kryzys odczulimy i my. W
ubieg³ym roku zmienilimy ca³y asortyment produkcji. W tej chwili produkujemy oko³o 25 wzorów. Ka¿da zmiana kosztuje, wobec tego mielimy du¿o gorsze
wyniki w ubieg³ym roku. Rok 2009 zacz¹³ siê te¿ trudno. Mielimy spore zmiany
w produkcji, przechodzilimy z komponentów na meble kompletne  sypialnia, kuchnia. W tej chwili produkujemy
du¿o komód. Nasza produkcja to g³ównie meble w kolorze czarnym. Jest to trudna
produkcja, gdy¿ na tym kolorze wszystko widaæ. Wobec tego surowiec musi
byæ najwy¿szej jakoci  zarówno drewno, jak i lakier.
BMB:  Jak du¿e jest zatrudnienie
w Zak³adzie?
RP:  W tej chwili zatrudniamy w
Olecku oko³o 900 osób. 40% zatrudnionych to kobiety. Rozumiem, ¿e wielkoæ
zatrudnienia jest jedn¹ z najwa¿niejszych
kwestii jeli chodzi o rozwój miasta. Podczas kryzysu bezrobocie zwiêksza siê. Zauwa¿y³em pewn¹ tendencjê. Wyszkoleni przez nas ludzie wyje¿d¿ali za granicê, teraz wracaj¹.
BMB: Mo¿na zauwa¿yæ, nawet niewprawnym okiem, ¿e zak³ady ci¹gle siê
rozbudowuj¹.
RP:  Mylimy o dalszych inwestycjach. Budowa zak³adu nie jest zakoñczona. Mamy bardzo nowoczesne linie
produkcyjne jeli chodzi o przetarcie
drzewa krótkiego. S¹ takie mo¿e tylko
ze trzy w ca³ej Europie. Natomiast jeli
chodzi o tartak, to mamy bardzo stare
urz¹dzenia. Maj¹ one ju¿ 8 lat. Planujemy wiêc zmiany maszyn i urz¹dzeñ. Mamy
bardzo dobrze wyposa¿on¹ tamê do
produkcji klejonki. To samo dotyczy
monta¿u i lakierni. Mamy bardzo dobre
urz¹dzenia produkcyjne, ale hale produk-

cyjne s¹ za ma³e. Tutaj musimy myleæ
o dalszej rozbudowie. Planujê, ¿e zakoñczenie budowy zak³adu przy ulicy Go³dapskiej wymaga jeszcze zabudowania
oko³o 15 tysiêcy metrów kwadratowych.
BMB:  Zak³ad bêdzie siê rozwija³
w kierunku na Go³dap?
RP:  To jest jedyny mo¿liwy kierunek. Istnieje potrzeba zbudowania 10 tysiêcy metrów kwadratowych powierzchni
produkcyjnej. 5 tysiêcy to powierzchnie magazynów.
BMB:  W chwili ukoñczenia budowy zak³adu jaka bêdzie docelowa
liczba jego pracowników?
RP:  W zak³adzie bêdzie pracowa³o oko³o 1200 osób.
BMB:  Jest to potê¿ny zak³ad, jeli chodzi o region.
RP:  Chyba wtedy wiêkszy bêdzie
tylko zak³ad Michelin w Olsztynie.
BMB:  Dziêki takim zak³adom, jak:
Prawda, stocznia Delphia, Wszechnica, szpital u nas bezrobocie nie jest
tak du¿e. Naturalnie, ¿e ono jest, ale
nie jest tak dokuczliwe jak gdzie indziej.
RP:  Jeden ze znajomych ksiê¿y zada³
mi pytanie: Czy zastanawia³em siê nad
tym, gdybym nie mieszka³ w Olecku i
gdyby tu nie by³o zak³adów Prawda?
Trudno mi to wyobraziæ. Jestem tutaj,
zak³ady funkcjonuj¹. Jest wszystko w
porz¹dku. Dobrze mi siê wspó³pracuje
z w³adzami miasta i powiatu.
BMB:  Osiedli³ siê pan w tym miecie...
RP:  To jest piêkne miasto. Ja bardzo lubiê Olecko. Czujê siê olecczaninem. By³em kuszony nie tylko przez s¹siednie miasta, abym siê przeniós³, ¿ebym tam siê budowa³, tam prowadzi³ swoj¹
dzia³alnoæ. Jeszcze dwa dni temu mia³em telefon od jednego z burmistrzów,
czy nie mylê o przejciu. Ja jednak wros³em w to miasto. Tu s¹ dobrzy ludzie i
to jest spokojne miasto. Dobrze siê tu
mieszka i ¿yje. Olecko podoba siê równie¿ wszystkim tym, którzy mnie odwiedzaj¹, a to bardzo du¿o ludzi.
BMB:  Co nie podoba siê panu w
Olecku?
RP:  Co mnie razi? Razi mnie to, ¿e
ludzie miec¹ nad jeziorem, to ¿e zostawiaj¹ masê pot³uczonych butelek, ¿e niszcz¹ ³awki. To jest bardzo niedobre. Tego
nie spotyka siê w krajach, które zwiedzam. W dalekiej Norwegii zaje¿d¿amy
na parking, a tam kwiaty rosn¹, ¿adnego miecia. U nas w³adze miasta wk³adaj¹ du¿o energii aby Olecko wygl¹da-

C.d. ze strony 1.
³o dobrze. Brakuje jednak jednego  ¿eby
ludzie przestali mieciæ i niszczyæ wspólne dobro. Myla³em nawet kiedy o tym,
¿eby zainwestowaæ w jak¹ szko³ê ekologiczn¹. ¯eby zacz¹æ edukacjê proekologiczn¹ ju¿ w przedszkolach. Tak jak robili
to Skandynawowie. Oni te¿ zaczynali od
przedszkola. Ale mimo wszystko ¿yje mi
siê w Olecku dobrze. Jest wokó³ mnie wielu
dobrych ludzi. Mam doskona³ych pracowników. S¹ co prawda wyj¹tki, ale wiêkszoæ z nich to ludzie pracuj¹cy z powiêceniem. Sam bym przecie¿ tego co
jest nie zrobi³. Zawdziêczam to wspó³pracownikom.
BMB:  Jednak bez kogo, kto stworzy
zespó³ i ten zespó³ za sob¹ poci¹gnie,
nie by³oby niczego.
RP:  We wszystkim co osi¹gn¹³em
pomog³a mi rodzina: ¿ona, córki, ziêæ. Mam
wielkie wsparcie w ¿onie, to te¿ ma wielkie znaczenie.
BMB:  Jeli móg³by Pan zaczynaæ
wszystko od nowa, to co by Pan zmieni³?
RP:  Gdyby mo¿na by³o cofn¹æ czas?
Co prawda napotka³em wiele ró¿nych trudnoci, ale gdyby cofn¹æ czas... robi³bym
to samo. Co za do niespe³nionych marzeñ, to zabrak³o pieniêdzy i nie skoñczy³em tego zak³adu w sposób taki, jakim go w marzeniach widzia³em. Tego mi
brakuje.
BMB:  Ale to jest przecie¿ jeszcze
przed Panem. Jest co wspania³ego w
tym, kiedy dzieci kontynuuj¹ dzie³o rodziców?
RP:  Tak. Rodzina mnie wspiera. Czas
jest jednak trudny. Ka¿da decyzja niesie
za sob¹ ryzyko. Ja siê tego ryzyka nigdy
nie ba³em. M³odzi podchodz¹ do tych
spraw ostro¿niej. Bêdziemy jednak dalej
inwestowaæ. By³y lata dobre i trochê pieniêdzy siê zarobi³o. U nas w rodzinie nie
ma praktycznie konsumpcji. Wszystko
zosta³o w firmie. Zosta³o te¿ jeszcze du¿o
d³ugów. Nie bêdê mówi³ o kwotach, a s¹
to kwoty znaczne. Wystarczy popatrzeæ
po maszynach i urz¹dzeniach. Jest wiêc
jeszcze sporo d³ugu do sp³acenia. Jest
on miesi¹c w miesi¹c sp³acany.
BMB:  Kiedy w wywiadzie powiedzia³ Pan, ¿e firma bêdzie stara³a siê
roz³o¿yæ ciê¿ar produkcji na firmy inne
ni¿ IKEA? Czy ta francuska firma jest
przysz³ym wielkim kontrahentem? Naturalnie, jeli zostanie rozbudowana lakiernia.
RP:  Nasz¹ produkcjê nale¿a³oby roz³o¿yæ na ró¿ne dziedziny. Natomiast do
dzisiaj nie trafi³ siê dobry kontrahent.
C.d. na s. 7.
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Sam bym tego
nie dokona³ Dokoñczenie ze s. 6.

(V50804)

Mo¿e zrobilimy zbyt ma³o zabiegów aby go pozyskaæ.
Jednak IKEA jest dobr¹ firm¹. Czasami wymagaj¹c¹, ale stabiln¹. Poza tym przechodzi te trzydzieci dni i zawsze pieni¹dze wp³ywaj¹. Nie ma wiêc k³opotu. IKEA ma bardzo dobre
wyniki w kryzysie.
W ci¹gu ostatnich dwóch lat sama nasza firma zmieni³a
siê znacznie. Wprowadzamy nowe metody zarz¹dzania i produkcji. Spowoduje to znacznie obni¿enie cen produkcji oraz
polepszenie jej jakoci. Nad zmianami pracuje zespó³ szeciu
ludzi. Trzy osoby z zewn¹trz i trzy osoby od nas. Ta grupa
jest ci¹gle wspomagana przez kierownictwo. Jej zadaniem jest
ustaliæ zmiany organizacyjne na produkcji. W chwili obecnej
zmienia siê te¿ ca³a organizacja firmy. Robi to u nas firma z
zewn¹trz  buduje nowy schemat organizacyjny, ocenia wszystkich pracowników, bada jak lepiej i ewentualnie gdzie wykorzystaæ ich wiedzê. Dwa lata da³em sobie na gruntowne zmiany w ca³ej organizacji pracy.
BMB:  ¯yczê wiêc udanej transformacji, a na 25-lecie
istnienia firmy  spe³nienia marzenia o zakoñczeniu budowy zak³adu.
Rozmawia³: Bogus³aw M. Borawski
(L14301)

KONKURS NA KANDYDATA
NA STANOWISKO DYREKTORA
Zarz¹d Samodzielnego
Ko³a Terenowego nr 177 STO
og³asza konkurs
na kandydata na stanowisko

dyrektora Zespo³u Szkó³ STO w Olecku

Rys. Waldemar Rukæ

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V55002)

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania siê z ofert¹
opublikowan¹ na stronie internetowej Zespo³u Szkó³ STO:
http://www.zss.olecko.edu.pl/ w zak³adce Aktualnoci
oraz w siedzibie Stowarzyszenia, ul. M³ynowa 8 w Olecku.

Akcja

poboru krwi
- 5 listopada 2009r.
- 3 grudnia 2009r.

Ulica
Kasprowicza

23 padziernika zostanie
oficjalnie otwarta zbudowana
w tym roku ulica Kasprowicza. W tym dniu nast¹pi
równie¿ koñcowy odbiór robót. Prawdopodobnie w uroczystoci udzia³ wemie wojewoda warmiñsko-mazurski
Marian Podziewski. (m)
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Kowale Oleckie
Olecko
wiêtajno
Wieliczki

Nr 9/2009

Z natury aktywni
cie¿ka Aktywnych, Olecko  miastem rowerowym  miastem z przysz³oci¹
czy Rowerem przez Puszczê Boreck¹ to
g³ówne przedsiêwziêcia realizowane przez uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. J. Kochanowskiego 
El¿bietê Milewsk¹ i Zespo³u Szkó³ Technicznych  Jerzego
Truchana w ramach programu Aktywni z natury.
Inicjatywy te wpisuj¹ siê w edukacjê ekologiczn¹ prowadzon¹ przez Powiat Olecki. Projekt anga¿uje m³odych ludzi w
ochronê rodowiska naturalnego i promocjê zrównowa¿onego rozwoju naszej ma³ej ojczyzny.
Wiosn¹ br. uczniowie klasy II c LO zebrali opinie stu olecczan
na temat transportu rowerowego. Wynika z nich, ¿e ponad

80% ankietowanych
jedzi na rowerze rekreacyjnie, 5% do pracy i 8% na zakupy.
Na pytanie dotycz¹ce przeszkód w poruszaniu siê rowerem
ankietowani wskazali brak wyznaczonych
tras rowerowych w
miecie, z³y stan dróg
i chodników oraz poczucie zagro¿enia
wynikaj¹ce z du¿ego
natê¿enia ruchu samochodowego.
Uczniowie dokonali tak¿e oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki. Polega³a
ona na obserwacji wystêpowania ró¿nych form plech porostów nadrzewnych w parku, nad Jeziorem Oleckie Wielkie i
Osiedlu Siejnik. Stê¿enie dwutlenku siarki jest najwy¿sze w
parku miejskim  oko³o 150 µg/m3, a poza centrum  oko³o 7060 µg/m3. Nie przekraczaj¹ one poziomu dopuszczalnego substancji. Du¿e stê¿enie SO2 w centrum miasta spowodowane
jest wzmo¿onym ruchem samochodowym.
Mamy nadziejê, ¿e ka¿dy mieszkaniec powiatu oleckiego
bêdzie AMBASADOREM SKARBÓW NASZEJ MA£EJ OJCZYZNY.
Dziêkujemy m³odzie¿y i nauczycielom za w³¹czenie siê w
dzia³ania ekologiczne. Gratulujemy ciekawych pomys³ów zrealizowanych w ramach programu.
Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl

Powiatowy program zdrowotny Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2015, uchwalony w sierpniu br., zak³ada d³ugofalowe dzia³ania edukacyjne
w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.

Lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ
 profilaktyka raka szyjki macicy
Prowadzona edukacja zdrowotna
polega na zobrazowaniu powagi problemu, wskazaniu mo¿liwych dzia³añ profilaktycznych i prze³amaniu stereotypu
podejcia do badañ ginekologicznych
 mówi Halina Kasicka, inspektor ds.
zdrowia, rehabilitacji osób niepe³nosprawnych i pomocy spo³ecznej w Starostwie
Powiatowym w Olecku. Program zak³ada tak¿e zakup szczepionek dla mieszkanek powiatu oleckiego, je¿eli powiedzie siê pozyskanie rodków zewnêtrznych na ten cel. Zdrowa kobieta, mat-

ka i ¿ona to szansa na szczêliwsz¹ rodzinê. Dodam, ¿e o wiele tañsza jest
profilaktyka ni¿ leczenie. Bowiem skutki
choroby dla kobiet s¹ niszcz¹ce w sferze osobistej i zawodowej. Dlatego chcemy temu zapobiec poprzez dzia³ania zaplanowane w powiatowym programie
zdrowotnym.
Wed³ug Narodowego Funduszu
Zdrowia rak szyjki macicy to drugi, co
do czêstoci, nowotwór u kobiet w Polsce. Rocznie z tego powodu umiera oko³o
2000 kobiet. W statystyce zachorowal-

noci na raka szyjki macicy Polska zajmuje drugie miejsce w Europie. Ze statystyk wynika równie¿, ¿e nowotwór ten
wykrywany jest w okresie zaawansowanym, kiedy jest zbyt póno na leczenie!
Rak szyjki macicy jest nielicznym z
nowotworów, którego wykrycie we wczesnym etapie umo¿liwia ca³kowite wyleczenie.
W sierpniu br. Powiat Olecki z³o¿y³
dwa wnioski o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki 
Podaruj sobie zdrowe ¿ycie i KOBIETO! Podaruj sobie ¿ycie!. Ich celem jest
edukacja zdrowotna uczennic szkó³ ponadgimnazjalnych i kobiet mieszkaj¹cych
na terenie powiatu w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy. Obecnie projekty znajduj¹ siê na etapie oceny merytorycznej.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl
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Marzyciele, £owcy,
G³odomory czy Poszukiwacze

Marzyciele Sukcesu, Architekci, Kunia Talentów, £owcy
Sukcesu, G³odomory, Poszukiwacze Wra¿eñ, Pi³karki No¿ne
 to grupy m³odzie¿owe aktywnie dzia³aj¹ce w Zespole Szkó³
Licealnych i Zawodowych w Olecku. £¹cznie zrealizowali oni
12 projektów w ramach Lokalnego Funduszu M³odych prowadzonego przez Regionalne Towarzystwo Owiatowo-Kulturalne Wspólnota Wiejska w Kijewie.
Projekt dla ¿ycia zawodowego  jedenastu uczniów
odby³o praktyki u przedsiêbiorców. Na dodatkowych zajêciach nauczyli siê oni redagowaæ korespondencjê handlow¹,
samodzielnie tworzyæ CV i list motywacyjny.
Jak ryba w wodzie  piêciu uczniów zdoby³o kartê p³ywack¹. Przeprowadzono zawody p³ywackie i wy³oniono najlepszego p³ywaka z grupy.
Pierwsze 3 minuty  50 uczniów uczestniczy³o w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy. Kolejnych 60 osób zosta³o
przeszkolonych przez uczniów, którzy ukoñczyli kurs.
Czas galerii  odby³a siê aukcja prac stworzonych
podczas zajêæ plastycznych. Ze rodków finansowych z aukcji zakupiono krzewy i roliny ozdobne w celu zagospodarowania posesji wokó³ szko³y.
W kadrze zatrzymane  zorganizowano warsztaty pocz¹tkuj¹cym fotoamatorom. Uczestnicy zdobyli wiedzê z podstaw fotografii, zapoznali siê z mo¿liwociami cyfrowej obróbki zdjêæ za pomoc¹ bezp³atnych programów. Odby³a siê
wystawa fotografii.
Nie wiêci garnki lepi¹  ocalenie od zapomnienia gin¹cych zawodów. Uczestnicy pog³êbili wiedzê z tradycyjne-

Kierunek na oleckie
szko³y ponadgimnazjalne

Od listopada 2009 r. Starostwo Powiatowe w Olecku rozpoczyna kampaniê informacyjno-promocyjn¹ oferty kszta³cenia
lokalnych szkó³ ponadgimnazjalnych. Jej celem jest zachêcenie uczniów gimnazjów do podejmowania nauki w oleckich szko³ach
rednich.
Akcja skierowana jest do uczniów klas III gimnazjów z powiatu oleckiego i s¹siednich oraz ich rodziców. Uczniowie ci
staj¹ przed wyborem kierunku kszta³cenia i podjêcia dalszej
nauki w szkole redniej, za rodzice wspieraj¹ swoje dzieci 
uczniów w wyborze odpowiedniej cie¿ki edukacyjnej. Dlatego te¿ bêd¹ prowadzone dzia³ania informacyjno-promocyjne,
które przyczyni¹ siê do rozszerzenia wiedzy na temat kierunków kszta³cenia.
Kampania informacyjno-promocyjna bêdzie realizowana w
ramach projektu Dowiedz siê wiêcej o kierunkach kszta³cenia w powiecie oleckim!. Pozyskane rodki na ten cel pochodz¹ z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Dzia³a-

go wzornictwa, zdobienia i technik lepienia rêcznego z gliny.
Poznali tak¿e historiê garncarstwa.
Tañcowa³a ig³a z nitk¹  przeprowadzono dodatkowe
zajêcia, w ramach których uczestnicy zdobyli podstawy haftu
i koronkarstwa. Wykonano samodzielne prace, które zosta³y
zaprezentowane podczas wystawy.
¯yjmy bezpieczniej  zajêcia pozalekcyjne z nauki samoobrony.
Mazurskie smaki  uczniowie zebrali przepisy tradycyjnych, regionalnych wypieków  ciast i wraz ze zdjêciami
zredagowali je w albumie.
Na Mazury  stworzenie planu wycieczki do Suwalskiego Parku Krajobrazowego i jej zorganizowanie.
Szybkie nogi  utworzono grupê pi³karsk¹ dziewcz¹t.
Podwodny wiat  uczniowie nauczyli siê bezpiecznego
sposobu korzystania z wody i udoskonalili swoje umiejêtnoci p³ywackie pod okiem trenera.
Projekty tworzone przez naszych uczniów i ich realizacja
pozwoli³y na rozwój i kszta³towanie takich umiejêtnoci, jak:
autoprezentacja, s³uchanie innych, praca w grupie, komunikacja, zrozumienie potrzeb innych, partnerska wspó³praca 
mówi Beata Stypu³kowska, dyrektor Zespo³u Szkó³ Licealnych
i Zawodowych w Olecku. Tematyka projektów by³a bardzo
ró¿norodna. Zasad¹ jest to, ¿e m³odzie¿ sama decyduje o tym,
czym chce siê zaj¹æ, co jest interesuj¹ce dla niej oraz potrzebne w ich miejscowoci i szkole.
Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl
nia 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Elementami kampanii bêd¹ miêdzy innymi spotkania informacyjno-promocyjne w gimnazjach powiatu, emisja reklam radiowych, publikacja reklam prasowych, wydanie publikacji i nagranie
filmu promocyjnego.
Oferta kszta³cenia szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu oleckiego jest dostosowana do potrzeb rynku pracy. Tworzone s¹
nowe kierunki kszta³cenia, organizowane s¹ pozalekcyjne zajêcia wyrównawczo-dydaktyczne. Szczególny nacisk jest po³o¿ony na szkolnictwo zawodowe i jakoæ nauczania.
Gimnazjalisto, obierz kierunek na oleckie szko³y ponadgimnazjalne! Ju¿ dzi zadbaj o wybór odpowiedniego kierunku, bowiem
WIEDZA I WYKSZTA£CENIE to szansa na lepsz¹ przysz³oæ.
Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl
Projekt Dowiedz siê wiêcej o kierunkach kszta³cenia w powiecie
oleckim! wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

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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Dzieñ Edukacji Narodowej
13 padziernika br. (wtorek) o godz.
17.00 sala kina Mazur zape³ni³a siê
zaproszonymi goæmi, którzy przybyli na
gminn¹ uroczystoæ z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Na dobry pocz¹tek w wymienity nastrój wprowadzi³ wszystkich Jacek Ziobro z autorskim programem kabaretowym.
Kolejne wystêpy artystyczne uczniów by³y
barwnym przerywnikiem uroczystoci. Na
szczególny aplauz zas³u¿y³ autorski pokaz mody belferskiej w wykonaniu uczniów.
Dzieñ Edukacji Narodowej to doskona³a okazja do tego, by podziêkowaæ nauczycielom za pracê na rzecz edukacji i
wychowania dzieci i m³odzie¿y.
W imieniu w³adz samorz¹dowych
Wiceburmistrz Olecka Henryk Trznadel
wspólnie z Przewodnicz¹cym Rady Miej-

skiej Karolem Sobczakiem symbolicznym kwiatem i wpisem do Z³otej ksiêgi podziêkowali pracownikom owiaty
odchodz¹cym na emeryturê. Byli to:
- Ewa Skindzier  nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu z
Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku,
- Gra¿yna Kiedyk  pedagog szkolny w
Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Olecku,
- Irena Kowalewska  pracownik obs³ugi w Gimnazjum z Oddzia³ami Integracyjnymi w Kijewie,
- Marianna Sawicka  pracownik obs³ugi w Szkole Podstawowej nr 1 im.
Henryka Sienkiewicza w Olecku,
- Maria Turynowicz  nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu z
Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku.
Podziêkowano równie¿ by³emu dyrektorowi Szko³y Podstawowej nr 3 w

Olecku Zbigniewowi Mrozowskiemu za
wk³ad w rozwój szko³y.
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e dyrektor i nauczyciel Zespo³u Szkó³ w Judzikach Andrzej Malinowski otrzyma³ nagrodê Ministra Edukacji Narodowej.
Nagroda przyznawana jest nauczycielom posiadaj¹cym wybitne osi¹gniêcia
w pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuñczej. Andrzej Malinowski zas³u¿y³ na ni¹ bezsprzecznie. Skutecznie
motywuje nauczycieli do udoskonalania warsztatu pracy. Swoje pasje przenosi na szko³ê i lokalne rodowisko. Jest
ciekawy wiata, swoj¹ wiedz¹ i pasj¹
dzieli siê z innymi.
Na zakoñczenie uroczystoci przewidziano wrêczenie nagród burmistrza. W
tym roku przyznano je omiu osobom.
Nagrody burmistrza  pami¹tkowe sta-
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torowi, nauczycielom i uczniom z Zespo³u Szkó³ w Babkach
Oleckich za zaanga¿owanie i przygotowanie akademii z dba³oci¹ o ka¿dy szczegó³.
Fot. Alicja Mieszuk

tuetki i 2 tys z³ brutto  otrzymali: Danuta Paukszt, Teresa Grzymkowska,
Jolanta Wojtkowska, Marzenna Grodzicka, Stanis³aw Kopycki, Miros³aw Matusiak, Teresa Sulima i Adam Wyszyñski.
S³owa uznania nale¿¹ siê organizatorom uroczystoci, a szczególnie dyrek-
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WYPRAWA DO AUSTRALII
(przez Hongkong i Makau)

(6a)

Andrzej Malinowski
Dziennik z wyprawy
do Australii  2008

200 km na po³udnie od Melbourne/Australia, 10 lipca 2008 r.
Kangury, koale, emu i pingwiny
Ko³dra okaza³a siê zbawiennym okryciem. By³o ciep³o, ale
kiedy wysuwa³em spod niej nogê, natychmiast chowa³em z
powrotem. Tomek siedzia³ do rana przy komputerze. Kazia mówi,
¿e on mo¿e tak bez przerwy. Zdarza siê, ¿e wcale nie idzie spaæ!
Ma 23 lata i studiuje. Po polsku mówi doæ dobrze.
Wsta³em o godz. 8.00. Kazia zrobi³a niadanie i odwioz³a mnie do Albion. Tam spotka³em siê z nasz¹ grup¹ i pojechalimy na po³udnie od Melbourne. W Albion, dzielnicy
Melbourne, na terenie Polskiego Orodka Sportowo-Rekreacyjnego funkcjonuje Polska Szko³a Podstawowa i rednia
im. Jana Paw³a II . Jest to najwiêksza placówka owiatowa na
terenie Australii. Szko³a podstawowa to klasy I-VI, a rednia
VII-X. Zajêcia odbywaj¹ siê w soboty.

mi kosztami. Im wiêcej wierci siê studni, tym wiêksze obszary
pastwisk s¹ osuszane i pozbawiane trawy. Ponadto wody podziemne s¹ czêsto zasolone i bardzo gor¹ce, wymagaj¹ zatem
odsalania i sch³adzania.
Powa¿nym problemem rolnictwa australijskiego s¹ plagi
myszy, szczurów i królików. Zwierzêta te rozmna¿aj¹ siê bardzo szybko, kopi¹ nory przyspieszaj¹ce erozjê gleb, zjadaj¹ i
niszcz¹ trawê pastwisk oraz roliny uprawne. W ci¹gu jednego dnia piêæ królików zjada tyle trawy, co jedna owca, a jeden kangur olbrzymi zjada jej tyle, co siedem owiec. Równie¿
kangury wêdruj¹ce stadami do wodopojów przyczyniaj¹ siê
do niszczenia pastwisk.
Rolnictwo Australii boryka siê tak¿e z trudnociami, jakie
wi¹¿¹ siê z ogromem przestrzeni, dziel¹cym obszary wytwarzania surowców rolniczych od miejsc ich przemys³owego
przetwarzania. Transport produktów rolnych podnosi koszty
wytwarzania i czêsto obni¿a wartoæ surowca.
Bylimy w dwóch parkach: Phillip Island Wildlife Park i
Koala Conservation Centre. ¯yj¹ tam m.in. psy dingo, diab³y
tasmañskie, wombaty, emu, koale, walabie i kangury. Widzia³em te wszystkie zwierzêta. Oczywicie ¿yj¹ one i w stanie
dzikim. Najwiêkszy problem jest z misiem koal¹ i kangurami.
Jad¹c samochodem trzeba uwa¿aæ, ¿eby nie przejechaæ misia,
który mo¿e spaæ z drzewa, czy rozjechaæ wbiegaj¹cego na
drogê kangura.

Polska szko³a w Albion.
Dzisiejszy dzieñ przeznaczylimy na przyrodnicze zwiedzanie tej czêci Australii. Melbourne jest stolic¹ stanu Wiktoria (jest 6 stanów). Tu¿ za miastem rozci¹gaj¹ siê pola uprawne,
poniewa¿ wnêtrze kontynentu jest pustynne i wykorzystuje
siê tutaj ka¿dy kawa³ek ziemi. Zaskoczy³a mnie iloæ krów (czerwone, czarne, bia³o-czarne) i koni  czêæ z nich przykryta
kocami chroni¹cymi przed zimnem oraz skromne zabudowania
gospodarskie.
Na po³udniu stanu oraz na nizinach nadmorskich znajduj¹
siê znaczne obszary upraw pszenicy, kukurydzy, jêczmienia,
winnej latoroli i tytoniu. Istotn¹ rolê odgrywa te¿ sadownictwo.
Australia to wysoko rozwiniête pañstwo przemys³oworolnicze. Znaczna czêæ gruntów ornych jest sztucznie nawadniana ze róde³ artezyjskich. Uprawia siê: pszenicê (najwiêkszy obszar uprawy na wiecie), trzcinê cukrow¹, bawe³nê, s³oneczniki, drzewa owocowe i cytrusowe, winorol. Trudnoci
w uprawie powoduj¹ d³ugotrwa³e susze i plagi szarañczy.
Australia boryka siê z deficytem wody na ogromnych przestrzeniach pustynnych.
Na obszarach o ma³ej iloci opadów atmosferycznych, gdzie
wystêpuj¹ ma³o ¿yzne gleby, zachodzi koniecznoæ nawadniania pól uprawnych. Korzystanie z artezyjskich wód podziemnych wymaga g³êbokich wierceñ, co wi¹¿e siê z wysoki-

Emu.
Kangury i koale to najs³ynniejsi torbacze. Ich noworodki w momencie urodzenia s¹ zarodkami. S¹ bardzo malutkie i
jeszcze nierozwiniête. Rodz¹ siê po bardzo krótkim okresie
ci¹¿y, oko³o 30 dni, maj¹c zaledwie dwa centymetry d³ugoci.
Maleñstwo musi w³asnymi si³ami przepe³zn¹æ po brzuchu siedz¹cej matki, a¿ dostanie siê do ciep³ej torby. Tam, kieruj¹c
siê prawdopodobnie zapachem, odnajduje sutek, którego nie
wypuszcza z pyszczka przez miesi¹c. Malec nie jest od¿ywiany przez ³o¿ysko, lecz przez mleko matki. Dalszy rozwój malucha równie¿ odbywa siê w torbie. Po ukoñczeniu siedmiu miesiêcy
wychodzi on po raz pierwszy na zewn¹trz. Ci¹gle jednak wraca do bezpiecznej kryjówki, w której podró¿uje i pi. C.d.n.

13

Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 42 (614)

Wspomnienia z Trójmiasta
By³ zimny, ciemny poranek, 24 wrzenia, godzina 5.15... Spora grupka uczniów
(tylko 13, w tym szóstka z gimnazjum)
marz³a przed Zespo³em Szkó³ w Olecku.
Nagle na horyzoncie pojawi³a siê ³una
wiat³a, która okaza³a siê byæ naszym
autokarem. Na wycieczkê wybralimy siê
wraz z uczniami szko³y w G¹skach. Magiczny pojazd zabra³ nas na d³ugi wypoczynek (a¿ 3 dni! Wow!) do Gdañska,
Gdyni i Sopotu.
Na pocz¹tku podró¿y nasza rozmowa siê nie klei³a, ale z czasem zaczêlimy siê ze sob¹ coraz lepiej czuæ. Kiedy
dojechalimy na miejsce od razu zaczêlimy zwiedzanie. Pierwszym punktem
wycieczki by³o wejcie na pomnik Westerplatte. Nastêpnie odwiedzilimy Gdañsk¹ starówkê, gdzie dowiedzielimy siê
wielu ciekawych rzeczy o miecie, jego
mieszkañcach i historii. Pod koniec pierwszego dnia udalimy siê do orodka w
Mikoszewie, gdzie spalimy przez dwie
nastêpne noce.
Drugiego dnia zabrano nas do piêk-

zjeæ. Za nasz¹ potrzeb¹ udalimy siê
wiêc na posi³ek, po czym ruszylimy do
Sopotu na spacer po molo. Takim mi³ym
akcentem zakoñczylimy drugi dzieñ
wycieczki (jasne, Martyna... wia³o jak nie
wiem co).
Nastêpnego dnia bylimy bardzo
zmêczeni. W koñcu by³a to ostatnia noc
spêdzona w orodku, czyli tak zwana
Zielona Nocka. Zaraz po niadaniu spakowalimy siê i pojechalimy do Oliwskiego ZOO, gdzie zobaczylimy ró¿ne
dzikie zwierzêta: tygrysy, s³onie, pawia-

ny, ¿yrafy i tym podobne. Nasz opiekun pan Jaros³aw Bagieñski ¿artowa³ sobie
z biednych dziewczyn, ¿e ich rodzin¹ s¹
kozy i ma³py. Ale mimo wszystko i tak
by³ najlepszym wychowawc¹. A piszemy to, bo kaza³ nam napisaæ o sobie
co SUPER. Wiêc proszê bardzo, proszê pana -:)
Po ZOO udalimy siê na spacer nad
morze niedaleko naszego orodka, gdzie
zbieralimy bursztyny i muszelki. Tak
zakoñczy³a siê nasza wycieczka.
Droga powrotna by³a wietna, a
wszystko dziêki wspania³emu DJ Badylowi, który j¹ urozmaica³ utworami typu:

Sprê¿ynka i Kaczuszki (wtajemniczeni
wiedz¹ o co chodzi -:)). Ponadto w przydro¿nym zajedzie, tu¿ za Gdañskiem, natknêlimy siê na pana Andrzeja Leppera. Có¿... autografów nie by³o  zabrak³o chêtnych.:) Do Olecka dotarlimy
oko³o godziny 5.00 rano w niedzielê.
Wszyscy siê rozeszlimy do domów i
po wycieczce. I na tyle by by³o. By³o
super!!!
Teresa Borowska
& Martyna Siemiatycka

nego ogrodu w Gdyni, gdzie wszyscy
poczuli siê jak na gor¹cej po³udniowej
wyspie (kto siê poczu³, ten siê poczu³
Teresa, mi by³o zimno), ze wzglêdu na
rosn¹ce tam palmy i cudowne, wonne
kwiaty. Kolejnym punktem wycieczki by³o
zwiedzenie statku Dar Pomorza w porcie w Gdyni. Kiedy zeszlimy z pok³adu
udalimy siê do Oceanarium znajduj¹cego siê po drugiej stronie Skweru Kociuszki. W akwariach p³ywa³o wiele
cudownych stworzeñ morskich (miêdzy
innymi ryby, rekiny, p³aszczki), lecz wszystkich drêczy³a tylko jedna myl, aby co
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* biuro rachunkowe Arnold, tel. 87-520-15-30

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K15606
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V44809
V46608

Krupin 14A

tel. 503 804 741; 512 217 654

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68.
V53503
* Biuro Turystyczne Sambia, WYCIECZKI NA LITWÊ,
87-520-16-44
V48207
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-25-16
V47907

Tel. (87) 520-31-32, sms 505-314-536

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (87) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 1000-000, pt-so  od 1000 do 200

(K16903)

(K16105)

PIZZA NA TELEFON

US£UGI

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V45309

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891

(V48806)

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L13902
ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

Plac Wolnoci 15A, tel. (87) 520-10-89

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

V46208

* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 502-954-863

L13803

V36316

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31
L114901
* BHP i PPO¯, SKLEP, ul. Grunwaldzka 16A (wejcie od
strony rzeki), tel. (87) 520 17 89
V44210

* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50 V45908
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 87-520-43-73 V50725
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
87-520-22-13
L13505
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
K10720
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47
V46008
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. (87) 520-22-47 V43501 V43510
* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31
L13704
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 87-520-31-70 L14102
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 602-117-509. ZAPRASZAMY
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (87) 520 22 41.
V44709
* MEBLE, DRZWI, OKNA. US£UGI STOLARSKIE, tel.
669-587-564; 728-208-754.
V48007
(V45209)

* Audi A8, 3,7 Qatro, 1996, B/LPG, fool opcja, tel. 503-804-741 V51024
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K15606
* BMW 528, gaz, 1996, czarny metalik, 20.000 z³otych, tel.
609-144-600
V54712
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V44819
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-520-1288
V46618
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654
V51024
* Suzuki Grand Vitara, 1,6B, 2007, 13.000 km przebiegu, jeden w³aciciel, 66.000 z³otych, tel. 784-566-665
V54722
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
V51014

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

Przemys³aw Atkielski

MEBLE ZACHODNIE
ul. Kopernika 10 (piwnica)

£Ó¯KA, MATERACE
 WYPRZEDA¯
Serdecznie zapraszamy
tel. 608-146-978

(V54802)

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (87) 520 15 78

D@RKOMP

V2541

* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V43720
(V44909)

SERWIS OGUMIENIA 11 Listopada 31
(szosa na Gi¿ycko).
OPONY, FELGI
Tel. (87) 520-14-98
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07.

* mikropo¿yczki 0%, tel. (87) 520-18-17
V43810
* OC i AC, atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej
przedsiêbiorców i firm, te. 603-100-524, tel. 87-520-46-76 V43610

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

(V49007)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V51004)

* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88

L14801

(V54702)

AUTO-MOTO

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V54412
* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 665-095-424,
www.tocada.pl
V51424
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (87) 520-26-93. V52503
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 87-520-36-92
V55621
* rozlewnia wód, tel., 87-523-92-42
V49216

US£UGI
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s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K740)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961
V47817
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(V53703)
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
* Taxi Z, tel. 87-520-12-12
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885

L14002
K13512
L14202

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V54902)

Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
tel. (087) 520-23-55;
kom. 509-338-320; 508-097-660
CZNNE CA£¥ DOBÊ

Za³atwiamy wszelkie formalnoci.
 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

(V49705)

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73  leczenie zwierz¹t dotel. (87) 520-27-89 mowych
kom. 660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

(V49905)

WYWÓZ MIECI

Anna £ozowska
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 601-094-364

* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem, Zabielno, tel. 510-189301
V50514a
NOWA DOSTAWA!
Nawigacja GPS za 269 z³, ramki
cyfrowe od 189 z³, PROMOCYJNE CENY KOMPUTERÓW, NOTEBOOKÓW. PLAC WOLNOCI 6c. (V43710)
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608-146978
V54812
* mieszkania: wiêtajno, Olecko: Kolejowa, Armii Krajowej,
Zyndrama, tel. 510-189-301
V50504a
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V54422
* porcelana polska, du¿y wybór, ul. Kopernika 10 (piêtro),
tel. 665-095-424, www.tocada.pl
V51414
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
V54812
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L14302
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V54612
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K840
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87-52022-33
V50814

* do wynajêcia lokal handlowy, tel. 604-557-693
V50022
* kosmetyczka podnajmie lokal dla fryzjerki, 26 m.kw. ul.
Kamienna 1, tel. 602-354-963
V50704
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 507-047-748, 503-085-215
K17002

* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 604-557-693
V50012
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 501-611-961
V47837
* poszukuje lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 505-036183
L14701
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

INNE
* kto przygarnie doros³ego spokojnego kota? Tel. 600-032720, 87-520-46-08
L15101
* zamieniê mieszkanie trzypokojowe, Olecko, Kociuszki, na
dwupokojowe, Olecko, (parter, I piêtro) tel., 87-520-28-80 V49106
KUPIÊ
* silnik zaburtowy, minimum 59KW, tel. 602-235-182
* stary motocykl, tel. 602-235-182

Dzia³ki pod zabudowê  0,5 kom od Olecka,
trasa na E³k, wydane warunki zabudowy.
T el. 601-808-120

WYNAJEM

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V54602)

SPRZEDAM c.d.
(V50005)

Sklep DOM

V54442
V54432

PRACA
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756
L14601
* zatrudniê barmankê, piekarza z Olecka do pizzerii, tel. 509839-995
V50905
SPRZEDAM
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V55611
* dom, Golubki, 74 m.kw., 30 arów, tel. 87-523-87-42 K16703
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426
V45219
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 501-611-961
V47827
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Mo¿ne, Jaki, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V50524a

EXPRESS
SZKOLNY

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

WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEÑ ROBOCZY
NOWOÆ: ODNOWIENIA WSZYSTKICH CERTYFIKATÓW
(RÓWNIE¯ INNE CENTRA), KORZYSTNE CENY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PE£NE
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
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Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT

Kontakt tel.
(87) 520-22-41
(87) 520-33-02
kom.
502-200-024

(V55501)

Pieni¹dze le¿¹ na ulicy. Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie
kursu

Orodek
Galeria Wies³awa B. Bo³tryka.
czynny
listopada
codziennie
godz. 1600
w godz. 800-1600
tel. 520-23-36

9

(K16503)

(V49805)

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA
Miód ³agodzi kaszel
(naturalne leki dla dzieci na s³otn¹ jesieñ)

Mo¿na go podawaæ dzieciom powy¿ej roku. 1-2 ³y¿eczki miodu rozpuszczamy w szklance ciep³ego mleka i
od razu dajemy dziecku do wypicia. Mleko nie powinno
byæ gor¹ce, gdy¿ temperatura powy¿ej 40°C niszczy antybakteryjne dzia³anie miodu.

Przeciwkaszlowy syrop z cebuli (1)

Cebula i czosnek to bardzo popularne warzywa powszechnie wykorzystywane z racji swych bakteriobójczych
w³aciwoci w domowych kuracjach do walki z przeziêbieniami, kaszlami i chrypkami.

Oto recepta na syrop:
Ugotowaæ w oko³o jednym litrze wody pó³ kilograma
obranej, pokrojonej drobno cebuli. Gdy cebula trochê zmiêknie,
dodaæ oko³o pó³ litra miodu.
Dalej gotowaæ na wolnym ogniu przez 3-4 godziny. P³yn,
a w³aciwie ju¿ prawie syrop, przecedza siê przez delikatne
sito, nape³nia nim butelki i zakorkowuje. Sok ten jest doskona³ym lekiem na silny kataralny kaszel. Za¿ywa siê go
4-6 razy dziennie po ³y¿eczce.

Czernica

Krzewinka bardzo pospolita w Polsce, tworz¹ca w lasach du¿e skupiska (jagodniki). Owoce ma czarne  czarna
jagoda.
Znajduje zastosowanie w leczeniu zaburzeñ przewodu
pokarmowego, takich jak nie¿yty ¿o³¹dka i jelit, w leczeniu
przewlek³ych biegunek oraz w zapaleniach dróg moczowych
i pêcherza. Napary i odwary stosowane w wiêkszych ilociach skutecznie zwalczaj¹ zarobaczenie owsikami.
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Kalendarz imion

Cytaty na ten tydzieñ

20 padziernika
Adeliny, Aliny, Budzis³awy, Edyty, Ireny, Kleopatry
Adelina, Anastazego, Budzies³awa, Budzis³awa, Filipa, Jana, Jana-Kantego,
Kantego, Wendelina, Witalisa, Wojciecha, Zenona
21 padziernika
Brygidy, Celi, Celiny, El¿biety, halszki,
Klemencji, Pelagii, Urszuli, Wszebory
Bernarda, Bertolda, Dobromi³a, Dobromira, Hilarego, Jakuba, Janusza
22 padziernika
Alodii, Halki, Halszki, Ingeborgi, Ingi,
Józefiny, Kordelii, Korduli, Lidii, Lody,
Przybychny, Przybys³awy, Salomei
Aleksandra, Donata, Filipa, Kordiana,
Marka, Przybys³awa, Sewera
23 padziernika
Edyty, Hiacynty, Honoraty, Igi, Iwety,
Marceliny, Marleny, Natalii, Odylii

Edwarda, Filipa, Gedymina, Hiacynta,
Ignacego, Jana, Romana, Seweryna,
Sylwestra, Teofila, Teodora, W³acis³awa, ¯egoty
24 padziernika
Antoniny, Arety, Arlety, Hortensji, Marty
Alojzego, Antoniego, Baleczeta, Filipa,
Marcina, Rafaela, Rafa³a
25 padziernika
(Dzieñ Pracownika £¹cznoci)
Blanki, Chryzanty, Darii, Ingi, Maury,
Wilhelminy
Bonifacego, dariusza, Hilarego, Inga,
Kryspina, Maurycego, Sambora, Teodozego, Teodozjusza, Wojmira
26 padziernika
Amandy, Ewarysty, Lucyny, Ludmi³y,
Ludomi³y, Lutos³awy, £ucji
Albina, Bonawentury, Damiana, Dymitra, Dymitriusza, Ewarysta, Fabiana,
Lucjana, Lutos³awa, £ucjana, Rustyka

Nasz przepis

nagrzanego piekarnika. Danie jest gotowe, gdy siê na wierzchu zarumieni.

Makaron na s³odko po wiejsku

Opakowanie makaronu, litr mleka,
2 ³y¿ki oleju rolinnego, 4 jajka, 4 ³y¿ki kwanej mietany, 20 dag cukru, bu³ka
tarta, sól.
Makaron gotujemy na mleku z dwoma ³y¿kami oleju rolinnego, gdyby mleka
by³o za ma³o, dolewamy wody. Gdy napêcznieje i jest ugotowany, odcedzamy
i wk³adamy do miednicy.
Do makaronu dodajemy cztery ¿ó³tka, cztery ³y¿ki mietany i cukier. Dobrze wszystko nale¿y wymieszaæ i prze³o¿yæ do ¿aroodpornego naczynia. Po
wierzchu posypujemy tart¹ bu³k¹. Wstawiamy przykryte pokrywk¹ do dobrze

Kokos

Przy zakupie orzecha kokosowego
nale¿y zwróciæ uwagê na zawartoæ mleczka
wewn¹trz owocu. Przy wstrz¹saniu s³ychaæ charakterystyczne bulgotanie. Wtedy
wiadomo, ¿e orzech jest wie¿y.

Groch ze s³onin¹ po staropolsku

50 dag s³oniny, puszka groszku zielonego lub ³uskanego wie¿ego, kostka roso³owa, pieprz, natka pietruszki,
naæ z selera, koper, 20 dag mas³o rolinnego, trzy kromki chleba.
W rondlu rozpuszczamy 15 dag mas³a
rolinnego. Wrzucamy do niego s³oninê pokrojon¹ w drobna kostkê (ok. 1
cm). Gdy siê przyskwarzy, dodajemy dwie
szklanki chudego roso³u zrobionego z
kostki. Wrzucamy wszystkie warzywa
zwi¹zane w pêczek i gotujemy przez
kwadrans. Po tym czasie wsypujemy do
rondla zielony groch i gotujemy 45 minut. Wyjmujemy warzywa.
Z chleba robimy grzanki. Sma¿ymy
je na pozosta³ym male i posypujemy
nimi podane na pó³misku danie.



Sa³atka grecka

1 ogórek, 2 pomidory, 1 cebula, 1
papryka, 15 czarnych oliwek, 10 dkg
sera feta, 6 ³y¿ek oliwy, 2 ³y¿ki octu
winnego, sól, pieprz, zio³a do smaku.
Warzywa myjemy. Z pomidorów
wyjmujemy trzpienie i kroimy w du¿¹
kostkê. Paprykê oczyszczamy i kroimy
w pasy. Cebulê obieramy i kroimy w du¿¹
kostkê. Ser kroimy równie¿ w du¿¹ kostkê.
Z oliwy, octu, 1/2 ³y¿eczki soli oraz du¿ej szczypty pieprzu przyrz¹dzamy sos.
Warzywa i oliwki wk³adamy do salaterki, polewamy sosem i mieszamy. Sa³atkê posypujemy serem i zio³ami.

F kupiê

I masochici wyznaj¹ wszystko
na torturach. Z wdziêcznoci.
Stanis³aw Jerzy Lec

Umiech kosztuje mniej od elektrycznoci i daje wiêcej wiat³a.
Archibald Joseph Cronin

PRZYS£OWIA

 Gdy ciep³y padziernik, zimny luty.
 Gdy padziernik ciep³o chadza, w lutym mrozy naprowadza.
 Miesi¹c padzierny  marca obraz wierny.
 w. Urszula (21 padziernika) per³y
rozsy³a, ksiê¿yc wiedzia³, nie powiedzia³, s³oñce wsta³o, pozbiera³o.
 Urszula (21 padziernika) i Kordula
(22 padziernika) dzieci do pieca przytula.
 Od Marcina (24 padziernika) s³ota
siê zaczyna.
24 padziernika
22 listopada
Co przyniesie
rok: wiele ruchu,
udanych imprez i
nowych znajomoci. Ale te¿ wiele
spraw, w których
za³atwianiu wszystko to nie powinno ci
przeszkodziæ. Uwa¿aj na fa³szywych przyjació³, którzy bêd¹ chcieli ciê wykorzystaæ.
W perspektywie ciekawa podró¿:
wybierz siê w ni¹ koniecznie.
Twoje samopoczucie: poprawi siê dziêki
sportom i podró¿y (patrz wy¿ej). Uwa¿aj,
bo wahania cinienia mog¹ mieæ wp³yw
na twoje kr¹¿enie. Ten rok to idealny czas
na rzucenie palenia!
Mi³oæ i uczucia: nie plotkuj o cudzych
romansach i zwi¹zkach i nie mieszaj mi³oci z innymi sprawami, zw³aszcza zawodowymi. Seks w pracy wykluczony!

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne

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

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

Podpis: .................................................................................................................
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Seminarium dla nauczycieli
W pi¹tkowe popo³udnie, 9 padziernika, ju¿ po raz pi¹ty
Biblioteka Pedagogiczna w Olecku goci³a pana Andrzeja
Malinowskiego  nauczyciela i znanego w rodowisku podró¿nika. Tym razem poprowadzi³ seminarium dla nauczycieli
historii, geografii i wiedzy o spo³eczeñstwie na temat Kolumbia i Ekwador  kraje Ameryki Po³udniowej. Oprócz nauczycieli spotkanie zgromadzi³o bardzo liczne grono wielbicieli opowieci Andrzeja Malinowskiego.
Pan Andrzej z pasj¹ opowiada³ o przygodach z dwumiesiêcznej podró¿y po Kolumbii i Ekwadorze. Zaprezentowa³ rodowisko spo³eczne, przyrodnicze i ekonomiczne krajów Ameryki Po³udniowej. Mi³onicy spotkañ po raz kolejny mogli poznaæ
zwyczaje i odmiennoæ kultur z odleg³ych zak¹tków ziemi, a
tak¿e us³yszeæ liczne ciekawostki i anegdoty zwi¹zane z wyprawami.

Rowerami po Puszczy Boreckiej
Na Forum Olecko pokaza³o siê zaproszenie do Folwarku
£êkuk na spacer po jesiennym lesie na rowerach. Wprawdzie
ju¿ dymi¹ kominy, co jest oznak¹ nadejcia ch³odów, ale jednoczenie las zakwita ró¿norodnymi barwami i zaprasza do
odwiedzania go i teraz. Wyruszamy w ma³ej grupie, rowery
udostêpnia folwark. S¹ wietne, ale niektórzy maj¹ problemy z
poskromieniem wielkiej iloci przerzutek, co powoduje skutek
odwrotny do zamierzonego  zamiast u³atwienia wjazdu pod
górê, jest jedna mo¿liwoæ  tylko marsz razem z kaprynym
pojazdem. Niektórzy uczestnicy wyprawy maj¹ swoje pojazdy. Ci hasaj¹ jak rozbrykane rebaki we wszystkie strony, wyprzedzaj¹, wje¿d¿aj¹ w boczne cie¿ki, potem chwilê jad¹ z
grup¹ i znowu ruszaj¹ w swoim tempie. Tê aktywnoæ wymusza te¿ ch³ód, ale wszyscy podziwiaj¹ zak¹tki malownicze nad
jeziorem, jesienne barwy lici, no i  jak zawsze  mazurskie
krajobrazy. Powoli przerzutki zostaj¹ rozszyfrowane, jedziemy
spokojnie i docieramy do ,,Gêsiej góry. Tam robimy postój
na kawê i bu³eczki. Trochê nam ¿al, ¿e interwencja cz³owieka
zdewastowa³a ten teren. Spotykamy na swojej drodze zbieraczy ¿o³êdzi, powoli zbli¿amy siê do ma³ej chatki w puszczy.
Takie miejsce to hotel najwy¿szej klasy dla rasowego wêdrowca,
mo¿na tam siê ogrzaæ i schroniæ przed deszczem. Oczywicie
trochê nam smutno, ¿e kto ten domek zniszczy³, ale na szczêcie nie do koñca, rozpalamy ogieñ i pieczemy kie³baski. Smakuj¹ wspaniale. Ruszamy w powrotn¹ drogê. Dorodna ³ania
przygl¹da siê nam ze zdziwieniem, ale wkrótce dostojnym krokiem odchodzi. Klony oczarowuj¹ feeri¹ barw. Puszcza jest

Prezentacje podró¿nika poprzedza³y bardzo ciekawe wyk³ady pana Paw³a Kurowskiego  nauczyciela historii w Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Olecku, który przedstawi³ w zarysie historiê Kolumbii i Ekwadoru. Uczestnicy na koniec spotkania otrzymali pami¹tkowe p³yty z muzyk¹ obu krajów.
W drugiej czêci spotkania otwarto wystawê Kolumbia i
Ekwador  przez Andy i równik, na któr¹ sk³adaj¹ siê g³ównie zdjêcia. Ekspozycjê uzupe³niaj¹ pami¹tki przywiezione z
podró¿y.
Dodatkow¹ atrakcj¹ spotkania by³a degustacja dañ kuchni
kolumbijskiej i ekwadorskiej. Gocie mieli okazjê spróbowaæ
m.in. kolumbijskiego empandas  odpowiednik polskich pierogów z miêsem, tocino brocheta  czyli szasz³yki z pieczonych ziemniaków i boczku, czy te¿ aji  rodzaj ostrego sosu
tabasco.
Wystawê pana Andrzeja Malinowskiego, która mieci siê
w wypo¿yczalni biblioteki, mo¿na ogl¹daæ do 6 listopada. Serdecznie zapraszamy.
Agnieszka Makarewicz
cicha, ptaki milcz¹. My pokonujemy bagniste cie¿ki, trochê
jedziemy, wiêcej przedzieramy siê po zaroniêtych dawnych
drogach. Powoli zbli¿amy siê do Folwarku £êkuk, a tam ju¿
czeka na nas nagrzana wygodna sauna, mo¿na w niej tak¿e
biesiadowaæ. Na razie nikt nie myli o zanurzaniu siê w jeziorze, ale powoli rozgrzewamy siê po jesiennej wêdrówce. Robi
siê coraz cieplej i ju¿ mo¿na wejæ z pomostu do wody, a
potem znów w przytulne objêcia sauny. Obiecujemy solennie
gocinnym w³acicielom Folwarku £êkuk, ¿e na pewno tu wrócimy
podziwiaæ przyrodê i wygrzaæ siê jesieni¹ w saunie.
Wêdruj¹ca
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Biegi prze³ajowe
Z³oto i srebro rodzeñstwa Olszewskich w Biegach Prze³ajowych
Tegoroczne jesienne Mistrzostwa Polski LZS w Biegach Prze³ajowych odby³y siê na terenie województwa warmiñsko-mazurskiego, a konkretnie w E³ku na
trasach zlokalizowanych w lesie na tzw.
¯abim oczku.
W tej edycji wystartowa³o ponad 500
uczestników reprezentuj¹cych dziewiêæ województw. Urozmaicone, o zmiennej konfiguracji trasy, w sposób naturalny czyni³y selekcjê na trasie crossu w ka¿dym
biegu. Tylko najwytrwalsi i charakterni
zawodnicy plasowali siê w czo³ówce.
Nasi biegacze, reprezentuj¹cy Klub
Czarni Olecko, spisali siê bardzo dobrze.
W biegu ch³opców klas V-VI na dystan-

sie 800 metrów niespodziankê  i to du¿¹
 sprawi³ Radek Olszewski, który po bardzo emocjonuj¹cej walce zwyciê¿y³ w tej
kategorii wiekowej, zdobywaj¹c dla naszych
barw z³oty medal. Pokona³ zawodnika z woj.
wielkopolskiego (Ostrów Wielkopolska)
Kamila Malickiego, który bieg przegra³ na
ostatnich metrach.
Drugi medal  srebrny  zdoby³a jego
rodzona siostra Ola Olszewska, przegrywaj¹c nieznacznie z reprezentantk¹ Ostrowii
Mazowieckiej Martyn¹ Wardaszko na
dystansie 1500 m w kategorii m³odziczek
(klasy II-III gimnazjum). Du¿ym plusem
by³ fakt, ¿e Ola pokona³a dobr¹ zawodniczkê z Kaliningradu (Rosja).
W koñcówce sezonu sportowego
dobrze wypad³y pozosta³e zawodniczki z
Olecka. Ma³gorzata Szpunar w biegu g³ównym na dystansie 4000 m powalczy³a doæ

ambitnie i jak na debiut na tak d³ugim
dystansie, miejsce ósme pozwala optymistycznie prognozowaæ starty w przysz³ym sezonie sportowym.
Juniorki m³odsze startowa³y na dystansie 2000 m. W tym biegu nasz klub reprezentowa³y dwie zawodniczki  Anna
Szpunar i Karolina Domañska. Na mecie
tego biegu w czo³ówce plasowa³y siê medalistki Mistrzostw Polski, niesamowicie
uzdolnione i pracowite dziewczyny. W
koñcowym rezultacie Anna Szpunar przybieg³a na metê na dziewi¹tej pozycji,a tu¿
za ni¹ uplasowa³a siê Karolina Domañska.
Podopieczni trenera Romualda Wojnowskiego tegoroczne starty zakoñcz¹
udzia³em w Ogólnopolskich Biegach Niepodleg³oci, które odbêd¹ siê 30 padziernika
br. w Soko³ach.
Gratulujemy pomylnych startów. (w)

Pi³ka no¿na

Junior m³odszy Czarni Olecko MISTRZEM JESIENI!

W sobotê 10 padziernika 2009r. junior m³odszy Czarni Olecko zakoñczy³
rozgrywki ligowe rundy jesiennej.
W ostatnim swoim meczu, na wyjedzie
w E£ku, nasi zawodnicy zmierzyli siê
z tamtejszym zespo³em Ron¹ 03 E£k.
Podopieczni Adama Wyszyñskiego
sk³adzie: Marcin Grygo (bramkarz), Igor
Sych, Krzysztof Rytwiñski, Krzysztof
Marczuk, Adrian Obuchowski, Tomasz
Koz³owski, Kamil Dobrzyñ, Micha³
Grudziñski, Dawid Szusta, Kamil Masalski, £ukasz Wir¿yñski zremisowali
1:1. Bramkê dla Czarnych Olecko zdoby³ Dawid Szusta.

Nasi pi³karze w tej rundzie zajêli pewne, uczciwie zas³u¿one, I miejsce w lidze
okrêgowej. Podziêkowania zawodnikom za wielki trud, zapa³ oraz serce, jakie w³o¿yli
w osi¹gniêcie tego sukcesu. Gratulacje równie¿ trenerowi.
G.O.

Pi³ka rêczna
13.10.09 r. w hali sportowej ZST w Olecku
odby³y siê Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS Gimnazjów w pi³ce rêcznej. Organizatorem by³ MOSiR Olecko, a zawody sêdziowa³ Dariusz Dwilewski.
Do turnieju przyst¹pi³y nastêpuj¹ce
szko³y: Publiczne Gimnazjum Wieliczki, Gimnazjum nr 2 w Olecku i Gimnazjum nr 1 w
Olecku.

Wyniki dziewcz¹t
Gim. 2 Olecko - Gim. 1 Olecko
12:5
PG Wieliczki - Gim. 1 Olecko
8:5
PG Wieliczki - Gim. 2 Olecko
3:6
Wyniki ch³opców
Gim. 2 Olecko - Gim. 1 Olecko
13:3
PG Wieliczki - Gim. 1 Olecko
17:6
PG Wieliczki - Gim. 2 Olecko
8:8
Koñcowa kolejnoæ (dziewczêta)
1. PG Wieliczki (opiekun Karol Warsewicz)
4 pkt, 14:8
2. Gim. 2 Olecko (opiekun Alina Kalinow-
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Szacunek do przesz³oci jest niemal skandaliczn¹ cech¹,
jak jest grona dla PO i SLD. To jest bastion, którego nie
mo¿na tak ³atwo zaj¹æ.
Nie wiem, jak dalej bêdzie siê toczy³ ten proces demokratyzacji, który bardziej przypomina znan¹ z czasów budowy
realnego socjalizmu zasadê kontrolowania wszystkiego przez
przewodni¹ si³ê narodu. Dzi to ju¿ jaka paranoja by w³adza

ska) 2 pkt, 15:11
3. Gim. 1 Olecko (opiekun Marek Stankonowicz) 0 pkt, 10:20
Koñcowa kolejnoæ (ch³opcy)
1. PG Wieliczki (opiekun Tomasz Karniej) 3
pkt, 25:14
2. Gim. 2 Olecko (opiekun Maciej Mularczyk) 3 pkt, 21:11
3. Gim. 1 Olecko (opiekun Marek Stankonowicz) 0 pkt, 9:30
Ogó³em w zawodach startowa³o 60 zawodników, w tym 30 dziewcz¹t.

DZIEÑ 372

Dokoñczenie ze s. 20.
nazywa³a demokracj¹ blokowanie wszelkich mo¿liwoci kontroli jej poczynañ, a kontrolerzy mog¹ wylecieæ na bruk za
utratê zaufania przez kontrolowanych. Wicemarsza³ek Niesio³owski kiedy powiedzia³, ¿e PiS przypomina swoimi dzia³aniami czasy Wies³awa Gomu³ki. Muszê jednak przyznaæ, ¿e to,
co dzieje siê obecnie bardziej przypomina czasy stalinizmu...
Do poczytania za Tydzieñ...
PAC

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel./fax (0-87) 520 02 30, tel kom. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek
Borawski. Dy¿ur redakcyjny: rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-1700. Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Waldemara Rukcia

Witam ponownie Pañstwa po ca³ym
tygodniu. Wiele siê wydarzy³o na tym
wiecie przez tych parê dni. Jak ju¿ wiele razy pisa³em, to polityka jest zabawna... ale ostatnio robi siê coraz zabawniej. Mnie jednak niepokoj¹ pewne sprawy.
Jak siê przygl¹dam rozwojowi naszej
demokracji, to zastanawiam siê, czemu
nasi intelektualici do tej pory nie napisali ¿adnej petycji, ¿adnego listu, czy tak
w ogóle protestu, ¿e demokracja jest
zagro¿ona? Jak mówi dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, to kiedy zbli¿alimy
siê do demokracji po³udniowo-amerykañskiej, a od 2 lat stawiamy coraz wiêksze
kroki w stronê demokracji z Rosji. Mo¿e
u nas nie dojdzie do fizycznego niszczenia opozycji i strzelania do niepokornych dziennikarzy, ale obecna w³adza z
poparciem spo³ecznym zbli¿onym do tego
z Rosji zamienia siê w to, czemu bardzo
by chcia³a zaprzeczaæ. Jak us³ysza³em
wczoraj z ust cz³owieka z rz¹du, ¿e CBA
ma zaj¹æ siê tym, do czego by³a stworzona: do ³apania bandytów i z³odziei 
to przez moment mia³em wra¿enie, ¿e kto
ze mnie kpi. CBA by³a stworzona do kontroli korupcji we w³adzy, bo tu powstaje
najwiêcej przestêpstw korupcyjnych. Skierowanie CBA do cigania przestêpców i
z³odziei prowadzi do degradacji tej s³u¿by w kierunku jej likwidacji. Po co ma
dublowaæ siê z ABW i CB wykonuj¹c
te same zadania? Zwolnienie Mariusza
Kamiñskiego, choæ poparte g³osami PO,
PSL i SLD zaczyna budziæ coraz wiêcej
w¹tpliwoci nawet wród dawnych kry-

tyków szefa CBA. Oczywicie nikt nie
przyzna, ¿e jest to b³¹d. Dziennikarze do
tej pory pisz¹cy przeciw CBA s¹ zadowoleni, ale nawet wród nich czasem pojawia siê pytanie, czy wszystko teraz gra.
Jak s³yszê, ¿e CBA to tak jak inne s³u¿by powinny dzia³aæ po cichu i bez rozg³osu  to miaæ mi siê chce. To nie jest
s³u¿ba, która ma dzia³aæ w cieniu! Jej
dzia³anie ma byæ widoczne, jaskrawe, trzeba
to czuæ i mieæ wiadomoæ, ¿e czuwaj¹.
W³anie nag³onianie spraw prowadzonych przez CBA powinno dzia³aæ na
wyobraniê. W Nowym Jorku w³anie tak
dzia³a³y s³u¿by antykorupcyjne: g³ono,
z hukiem, TV, radio, media! Dzi nowy
pe³ni¹cy obowi¹zki szef CBA ma wiadomoæ: s¹ granice twojej pracy  inaczej stracisz zaufanie. Bo w³adza musi
mieæ zaufanie... A jak traci zaufanie do
Ciebie  to lecisz! Jaki czas temu w sejmie
przesz³a ustawa o kontroli NIK przez Sejm,
a konkretnie marsza³ka sejmu. Jak siê nie
spodoba kontrola NIK, to przy braku
zaufania do niepochlebnych wyników
pracy kontrolerów bêdzie mo¿na ich skontrolowaæ i w razie czego zapobiec przez
swoich zaufanych kontroluj¹cych kontrolerów z³ym wynikom kontroli. Znowu
mo¿e okazaæ siê, ¿e kto straci zaufanie
do NIK i pozbêd¹ siê tych, przez których to zaufanie upad³o. Teraz przyjdzie
czas na wszelkie komisje rewizyjne i kontrolne. Nie spodobaj¹ siê wyniki kontroli? To siê zmieni kontrolerów na takich, których praca bêdzie odpowiada³a
kontrolowanym.
Sol¹ w oku pozostaj¹ jeszcze takie
trzyliterówki jak IPN i MPW. Jest wiele

pomys³ów, jak to poddaæ kontroli niezale¿nych fachowców. Parê miesiêcy temu
chciano usadziæ IPN za ksi¹¿kê, któr¹
napisa³ m³ody cz³owiek zwany Zyzakiem.
Czyta³em tê lekturê i nie chcê byæ tak
delikatny jak np. pan Gontarczyk, który
bra³ udzia³ w dyskusji z ww. autorem.
Ta pozycja to gniot. Tê ksi¹¿kê móg³
napisaæ byle kto, kieruj¹c siê tylko chêci¹ dokopania komu. Bo to taka moda i
sposób bycia m³odych ludzi (zawsze tak
by³o, od wieków, ¿e m³oda gwardia
chcia³a dokopywaæ starym wiarusom). Jest
tylko kwestia jedna i bezdyskusyjna: takie
ksi¹¿ki maj¹ prawo bytu na rynku i nie
nale¿y wkraczaæ na cie¿kê odbierania
wolnoci s³owa. Wa³êsa, choæ nie jest
moim obecnym idolem, bo jestem mocno zwi¹zany z t¹ postaci¹ sprzed 20 lat,
nawet jak zas³uguje obecnie na mo¿liwoæ krytyki jego osoby  to nale¿y te¿
szanowaæ tych, co rzeczywicie go krytykuj¹ i nie przypisywaæ im ³¹czników z
takimi dzie³ami. O ksi¹¿ce Zyzaka wspomnia³em, bo za jej pomoc¹ chciano za³atwiæ IPN. Atakuj¹cy wyszli na durnia,
choæ zaprzyjanione media tego nie pokaza³y. IPN nie mia³ nic wspólnego z
tym dzie³em. Po prostu ten styl bardziej pasuje do brukowca ni¿ do opracowañ naukowych tego instytutu. Na
razie IPNowi dali spokój...
Sen z powiek spêdza te¿ inna trzyliterówka: MPW  Muzeum Powstania
Warszawskiego. Sukces tej placówki do
dzi dnia odbija siê czkawk¹ dla obecnej Prezydent Warszawy i wielu dzia³aczy z PO i SLD.
Dokoñczenie na s. 19.

