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Obwodnica
Olecka
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie wy³oni³a w pierwszej
fazie przetargu 10 firm, które bêd¹ mia³y
prawo z³o¿yæ konkretne oferty i kosztorysy na budowê obwodnicy. W pierwszej
fazie udzia³ wziê³o 19 przedsiêbiorstw.
Prawdopodobnie ju¿ w marcu rozpocznie siê budowa. Zakoñczenie budowy planowane jest za na koniec 2011
roku.
O szczegó³ach budowy
obwodnicy czytaj na s. 2.

WARTO PRZECZYTAÆ

Dukat Olecki

W nadchodz¹cym tygodniu burmistrz
Wac³aw Olszewski formalnie podpisze
w Mennicy Polskiej odbiór dukatów lokalnych wydanych z okazji 450. Rocznicy Lokacji Olecka. Ca³y nak³ad pozostanie jednak w depozycie Mennicy,
a¿ do czasu ich formalnego wprowadzenia na rynek.
Redakcja przypomina, ¿e dukaty nazywaæ siê bêd¹ legi i dystrybucja ich
rozpocznie siê w lipcu 2010 roku. (m)

* Zatrzymano sprawców rozboju
 s.4.
* II Targi Organizacji Pozarz¹dowych w Olecku  s. 7.
* Kraina mego dzieciñstwa  podsumowanie projektu  s. 8.
* Wczoraj przedszkolaki, dzisiaj
pierwszaki  s. 9.
* 95. urodziny Eleonory Stankiewicz  s. 10-11.
* Serwis Powiatowy nr 12  s. 12-13.
* Plebiscyt na najpopularniejszego sportowca i trenera powiatu
oleckiego w 2009 roku  s. 18.

(K134019)

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 501-611-961
Teresa Popko

Aleje Lipowe 1b

M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V60903)

19-400 Olecko

Konkurs!
- kup zabawki - wype³nij kupon
- wygraj atrakcyjna nagrodê
Dzia³ zabawek zaprasza!

MARKET BUDOWLANY

JU¯ W SPRZEDA¯Y!
NOWA KOLEKCJA KARNISZY
DZIECIÊCYCH DISNEY AUTA
A TAK¯E: SZEROKI WYBÓR ASORTYMENTU
DREWNIANYCH WYROBÓW KUCHENNYCH
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

(V58705)

ZPHU IMPULS

(V59804)

Rys. Waldemar Rukæ

(V65601)
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ODBLASKI MOG¥
URATOWAÆ CI ¯YCIE !!!

C.d. ze s. 1.

Obwodnica
Olecka

Obwodnica zaczynaæ siê bêdzie zaraz za jeziorem w Sedrankach, przechodziæ
przez tory kolejowe, mijaæ jezioro
Walulika, przecinaæ drogê do Gi¿ycka
pomiêdzy szpitalem na Jakach, a nowym osiedlem, przecinaæ drogê do
wiêtajna i wychodziæ na drogê krajow¹ przed zakrêtem i zjazdem w dó³ przed
skrzy¿owaniem w Kukowie.
Obwodnica, jeli chodzi o organizacjê ruchu, bêdzie jedn¹ z najnowoczeniejszych w Polsce. Bêdzie to droga trzypasmowa: dwa pasy w jednym
kierunku i jeden w przeciwnym. Na ka¿dym skrzy¿owaniu rodkowy pas ruchu
bêdzie zmienia³ kierunek. Wszystkie pasy
ruchu bêd¹ oddzielone barierk¹ bez
mo¿liwoci zawracania. Zawrócenie bêdzie
mo¿liwe dopiero na skrzy¿owaniu. Chodzi
w tym rozwi¹zaniu o p³ynnoæ ruchu
oraz mo¿liwoæ wyprzedzania.
Obwodnica bêdzie mia³a d³ugoæ 8,5
kilometra. Obwodnica bêdzie mia³a równie¿ dwa niezale¿ne, wisz¹ce przejcia
dla dzikich zwierz¹t. Obwodnica bêdzie
mia³a szeæ wiaduktów i trzy estakady.
Skrzy¿owania z drogami gminnymi bêd¹
niezale¿ne, czyli jeli bêdzie siê krzy¿owaæ z drog¹ gminn¹, droga bêdzie
sz³a jak dawniej, a obwodnica bêdzie
przebiegaæ nad ni¹ lub po ni¹. Natomiast skrzy¿owania z drog¹ na Gi¿ycko i do wiêtajna bêd¹ typowe, gdzie
pierwszeñstwo przejazdu bêd¹ mia³y pojazdy jad¹ce obwodnic¹. Ca³a obwodnica bêdzie owietlona. Koszt budowy
obwodnicy to oko³o 200 milionów z³otych. Ostateczne koszty ustali przetarg.
System technologiczny, przy pomocy którego zostanie zrealizowana
budowa, zostanie zastosowany w Polsce
tylko przy budowie dwóch obwodnic.
Podobne rozwi¹zania stosuje siê w
Szwecji.
Opracowa³ B. Marek Borawski

MORENA

(L16004)

KOPALNIA KRUSZYWA

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

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

Wraz z nadejciem okresu zimowego na naszych drogach pogorszy³y siê
warunki drogowe. Szczególnie nara¿eni
na udzia³ w zdarzeniach drogowych s¹
piesi oraz rowerzyci. Policjanci apeluj¹ i zachêcaj¹ do u¿ywania wszelkich
elementów odblaskowych, które zwiêkszaj¹ nasz¹ widocznoæ na drodze.
Nowy trend w modzie! B¹d widoczny na drodze! to tytu³ kampanii,
któr¹ warmiñsko-mazurscy policjanci
kieruj¹ do wszystkich pieszych. Szybko
zapadaj¹cy zmierzch powoduje, ¿e i ludzie s¹ bardziej zmêczeni, mniej kolorowi, tym samym mniej widoczni. A przecie¿ ka¿dy cz³owiek jest inny, wyj¹tkowy, nieprzeciêtny. Na jezdni - wybiegu
¿ycia, pieszym pozwalaj¹ na to odblaskowe elementy, dziêki którym ka¿dy,
kto ich u¿ywa b³yszczy i przyci¹ga uwagê,
jak modele na wybiegu. Kolorowy i widoczny pieszy zawsze te¿ spotka siê z
aplauzem kierowców - drogowej publicznoci.

Plewki

6 listopada w Olsztynie gmina Olecko
podpisa³a z Zarz¹dem Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego umowê o przyznaniu pomocy w ramach dzia³ania
Odnowa i rozwój wsi, objêtego PROW
na lata 2007-2013 na realizacjê projektu Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposa¿enie wietlicy wiejskiej w Plewkach w wysokoci 184.644
z³otych, stanowi¹cej nie wiêcej ni¿ 75%
wydatków kwalifikowanych inwestycji.
(um-wf)

DY¯URY APTEK
*
*
*
*
*
*
*
*

8.12.2009r., pl. Wolnoci 25
9.12.2009r., pl. Wolnoci 7B
10.12.2009r., ul. Zielona 35
11.12.2009r., ul. Sk³adowa 6
12.12.2009r., ul. Zielona 37
13.12.2009r., ul. Kolejowa 15
14.12.2009r., pl. Wolnoci 25
15.12.2009r., pl. Wolnoci 7B

Redakcja

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

w godzinach 12 00-1700

Prawo o ruchu drogowym stanowi, ¿e
dziecko w wieku do 15 lat, poruszaj¹ce
siê po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest zobowi¹zane u¿ywaæ
elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Do
tego zapisu nikogo nie trzeba przekonywaæ, warto jednak namówiæ dzieci, aby
nosi³y odblaski, nawet jeli przepisy tego
nie wymagaj¹, czyli najlepiej przez ca³¹
jesieñ, zimê i wczesn¹ wiosnê, zarówno
w dzieñ, jak i po zmierzchu. Nie tylko
poza obszarem zabudowanym, ale wszêdzie, gdzie siê poruszaj¹. Zwyczaj ten powinien dotyczyæ wszystkich pieszych, niezale¿nie od wieku i obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Kredyt
d³ugoterminowy

W dniu 24 listopada br. w Urzêdzie
Miejskim rozstrzygniêto przetarg na
udzielenie kredytu d³ugoterminowego w
kwocie 1.500.000 z³otych. W prowadzonym postêpowaniu z³o¿ono trzy oferty.
Najkorzystniejsz¹ z³o¿y³ bank ING Bank
l¹ski S.A. oddzia³ w Lublinie, Zespó³
Doradców Klienta Korporacyjnego w
Bia³ymstoku proponuj¹c oprocentowanie kredytu wg stopy WIBOR 1M plus
mar¿a sta³a banku 1,48% bez prowizji
zwi¹zanej z unieruchomieniem i obs³ug¹ kredytu. Po up³ywie terminu na
wnoszenie protestów, czyli 4 grudnia
br. (pod warunkiem braku protestów) z
wybranym wykonawc¹ zostanie podpisana umowa na udzielenie kredytu.
(um-wf)

Infolinia dla osób
bezdomnych

Do 31 marca 2010 r. w Wojewódzkim Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego funkcjonuje bezp³atna ca³odobowa infolinia dla osób bezdomnych.
Pod numerem telefonu

0 800 165 320

osoby zainteresowane mog¹ uzyskaæ
informacjê na temat miejsc noclegowych, jad³odajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej,
prawnej i medycznej na terenie ca³ego województwa warmiñsko-mazurskiego.
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OLECKI TERMINARZ

Piêæset piêædziesi¹t trzy osoby otrzyma³y pozytywn¹ decyzjê o przyznaniu stypendium szkolnego.

Stypendia szkolne

We wrzeniu br. do tutejszego urzêdu miejskiego wp³ynê³o 578 wniosków o przyznanie tego wiadczenia. W grudniu wyp³acone zostan¹ stypendia szkolne za okres minionych
trzech miesiêcy, tj. za: wrzesieñ, padziernik i listopad.
Miesiêczna wysokoæ stypendium uzale¿niona jest od dochodu
na cz³onka rodziny i waha siê od 84 do 100 z³.
Warto dodaæ,¿e próg dochodu na cz³onka rodziny wynika z ustawy o pomocy spo³ecznej i nie móg³ przekroczyæ
351 z³ netto na osobê.
Obowi¹zek wyp³acania stypendiów szkolnych wynika z
ustawy o systemie owiaty. W 2008 r. wykorzystalimy dotacjê celow¹ z bud¿etu pañstwa w wysokoci 350 341,89 z³.
W br. otrzymalimy na ten cel 387 452 z³.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

Akcyza za olej dla rolników

Wojewoda Warmiñsko-Mazurski decyzj¹ przyzna³ dotacjê
na zwrot czêci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokoci 205.751,49 z³otego. Zapotrzebowanie gminy na ten cel to kwota 290.766,81 z³otego, wobec
czego zabrak³o 85.015,32 z³otego.
Jest to zadanie zlecone i w ca³oci finansowane z bud¿etu
pañstwa. Minister finansów odpowiadaj¹c na zg³aszane pytania
poinformowa³, ¿e przekazanie brakuj¹cych rodków mog³oby
nast¹piæ w tym roku jedynie w ramach nowej rezerwy na zobowi¹zania Skarbu Pañstwa. Jednak¿e stan bud¿etu pañstwa nie
stwarza podstaw do stwierdzenia, ¿e rodki zostan¹ wygospodarowane do koñca 2009 roku, wiêc istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e brakuj¹ce rodki wp³yn¹ w przysz³ym roku. (um-wf)

Projekt bud¿etu

WYPRZEDA¯ MEBLI U¯YWANYCH
ul. Kopernika 10 (piwnica)
www.meble-zachodnie.eu

(V54830)

Na podstawie ustawy o samorz¹dzie gminnym i ustawy o
finansach publicznych 13 listopada przes³ano do regionalnej
Izby Obrachunkowej w Olsztynie projekt bud¿etu gminy Olecko
na 2010 rok, a drugi egzemplarz projektu z³o¿ono w biurze
Rady Gminy.
(um-wf)

WYPRZEDA¯ CEBUL KWIATOWYCH

Zapraszamy od 1 grudnia do zakupu choinek
i ozdób wi¹tecznych.

Centrum Ogrodowe, ul. Rzenicka 6

PORCELANA
www.tocada.pl
Du¿y wybór serwisów 12-osobowych, serwisy
6-osobowe, galanteria sto³owa, liczne dodatki.
19-400 Olecko, Kopernika 10 (piêtro),
tel. 724-993-906

(V65901)

AUTOMYJNIA
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(V54410)

NAJTANIEJ W MIECIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON ............................ 3,69 z³
Pb95......................... 4,22 z³
PB98 ........................ 4,42 z³
LPG .......................... 2,02 z³
Olej opa³owy............ 2,39 z³ (powy¿ej 1000 litrów)

Zapraszamy od 800 do 1800

(K19801)

(V56306)

WYSTAWY STA£E
 40. rocznica debiutu literackiego Wac³awa Klejmonta 
wystawa, Biblioteka Pedagogiczna, ul. Armii Krajowej
 Wyprawa do Peru i Boliwii  Andrzej Malinowski, wystawa, Biblioteka Pedagogiczna, ul. Armii Krajowej
 Powiat olecki w dokumentach 1945  1946, wystawa w
siedzibie Stowarzyszenia Zamek, plac Zamkowy
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac
Wolnoci 24
 Wystawa malarstwa Krzysztofa Pasztu³y, Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
7 grudnia (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
9.00  Powiatowa Liga Halowej Pi³ki No¿nej Ch³opców (szko³y
podstawowe), hala w Wieliczkach
10 grudnia (czwartek)
9.00  Miêdzypowiatowa Liga Pi³ki Siatkowej Dziewcz¹t
Szkó³ Gimnazjalnych (szko³y podstawowe), hala w Wieliczkach
11 grudnia (piatek)
9.00  Powiatowa Liga Halowej Pi³ki No¿nej Ch³opców (gimnazja), hala w Wieliczkach
9.10  zg³oszenia i zapisy do szachowego Miko³ajkowego
Turnieju Juniorów, Gimanzjum nr 2,, ul. S³owiañska 1
17.00  Ksiê¿yc w nowiu, film  kino Mazur
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC
19.30  Ksiê¿yc w nowiu, film  kino Mazur
12 grudnia (sobota)
17.00  Ksiê¿yc w nowiu, film  kino Mazur
19.30  Ksiê¿yc w nowiu, film  kino Mazur
13 grudnia (niedziela)
17.00  Ksiê¿yc w nowiu, film  kino Mazur
19.30  Ksiê¿yc w nowiu, film  kino Mazur
14 grudnia (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego

(V54410)

4

Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 49 (621)

Wypadek ko³o Dunajka

30.11.2009r ok. godz. 8.00 na drodze wojewódzkiej nr
655 pomiêdzy Dunajkiem i Wronkami dosz³o do wypadku
drogowego. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, i¿ kieruj¹ca samochodem osobowym 52-letnia mieszkanka gminy Olecko
na prostym odcinku drogi wpad³a w polizg, na mokrej nawierzchni straci³a panowanie nad pojazdem, zjecha³a na pobocze i uderzy³a lewym bokiem samochodu w drzewo. W
wyniku tego zdarzenia kieruj¹ca i pasa¿er zostali hospitalizowani w szpitalu w Gi¿ycku. Stan poszkodowanej kobiety
jest bardzo ciê¿ki, w zwi¹zku z czym zosta³a przewieziona
do szpitala w Kêtrzynie. Z informacji uzyskanych o lekarzy
ustalono , ¿e posiada wielonarz¹dowe obra¿enia i jest nieprzytomna. Policjanci wyjaniaj¹ okolicznoci wypadku.
m³. asp. Tomasz Jeglinski, KPP Olecko

Policjanci wyjaniaj¹ okolicznoci
miertelnego wypadku
W pi¹tek 27 listopada na drodze krajowej nr 65 w miejscowoci Golubki dosz³o do tragicznego wypadku drogowego. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, i¿ kieruj¹cy samochodem
osobowym jad¹c w kierunku Kowal Oleckich nie dostosowa³
prêdkoci do warunków drogowych, w wyniku czego na prostym odcinku drogi zjecha³ na lewe pobocze, a nastêpnie do
przydro¿nego rowu. Pojazd dachowa³ i uderzy³ w drzewo. W
wyniku zdarzenia 19-letni pasa¿er poniós³ mieræ na miejscu,
a kolejne trzy osoby zosta³y hospitalizowane w szpitalach w
E³ku i Suwa³kach. Z informacji uzyskanych od lekarzy dy¿uruj¹cych ustalono, ¿e kierowca, 19-letni mieszkaniec gminy
Kowale Oleckie, dozna³ rozleg³ych ran g³owy, posiada uszkodzenie
krêgos³upa. Pobrano od niego krew celem zbadania na zawartoæ alkoholu w organizmie. Ponadto dwie 20-letnie pasa¿erki, które przewieziono do szpitala wojskowego w E³ku,
dozna³y powa¿nych obra¿eñ cia³a. Jedna z nich dozna³a z³amania obojczyka, z³amania mostka, ¿eber, obrzêku mózgu,
st³uczenia p³uc oraz z³amania koci przedramienia. Druga
poszkodowana dozna³a z³amania wyrostka krêgos³upa, zwichniêcia
stawu biodrowego, otwartego z³amania stawu skokowego oraz
otwartego z³amania koci ródrêcza. Policjanci pracuj¹cy na
miejscu wypadku pod nadzorem prokuratora przeprowadzili
oglêdziny miejsca. Pojazd zosta³ zabezpieczony na parkingu
policyjnym. Policjanci przeprowadz¹ ledztwo w sprawie
wypadku, które ma wyjaniæ przyczynê i okolicznoci.

Fot. Archiwum KPP w Olecku.
Zaledwie kilku dni potrzebowali oleccy policjanci, aby
zatrzymaæ dwóch sprawców rozboju.

Zatrzymano
sprawców rozboju

Do zdarzenia dosz³o 24 listopada na ul. Targowej w Olecku.
Wtedy to, ok. godz. 19.15, na wracaj¹ca do domu kobietê
napad³o dwóch sprawców. Napastnicy byli bezwzglêdni dla
swojej ofiary. Przewrócili kobietê na ziemie, kopnêli a nastêpnie okradli. Pokrzywdzona straci³a damsk¹ torebkê z pieniêdzmi i telefonem komórkowym. £¹cznie wartoæ utraconego mienia oszacowano na blisko 900 z³otych. Poszkodowana powiadomi³a o ca³ym zdarzeniu policjê. Funkcjonariusze pracuj¹cy nad ta spraw¹ szybko wpadli na trop sprawców. W ci¹gu kilku dni kryminalni zatrzymali sprawców i
przedstawili zarzuty. Karol B. i jego wspólnik Patryk F.
przyznali siê do winy. M³ody wiek sprawców zadecydowa³
o tym, ¿e policjanci nie wnioskowali o zastosowanie wobec
nich tymczasowego aresztowania. Teraz Karol B. odpowie
przed s¹dem, grozi mu kara nawet do 12 lat pozbawienia
wolnoci. Natomiast nieletni Patryk F odpowie przed s¹dem
rodzinnymi dla nieletnich.
m³. asp. Tomasz Jeglinski, KPP Olecko
Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V50009)

GRÜNLAND

Fot. Archiwum KPP w Olecku.

Wypadek na trasie
Filipów-Drozdowo

28 listopada 2009r ok. godz. 7.30 dosz³o do kolejnego
zdarzenia drogowego na trasie Filipów-Drozdowo w Gminie
Kowale Oleckie. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e kieruj¹cy
samochodem osobowym marki Ford po pokonaniu zakrêtu w
lew¹ stronê wpad³ w polizg, straci³ panowanie nad pojazdem i zjecha³ do przydro¿nego rowu, gdzie auto dachowa³o.
W wyniku zdarzenia pasa¿erka z ogólnymi pot³uczenia cia³a
trafi³a do szpitala w Suwa³kach.
Do tego wypadku jecha³a karetka pogotowia z Suwa³k.
Kierowca karetki wpad³ w polizg i nastêpnie pojazd uprzywilejowany wjecha³ do przydro¿nego rowu po lewej stronie
drogi. W wyniku tego zdarzenia sanitariusz oraz kierowca
karetki zostali przewiezieni do szpitala w Suwa³kach. Oboje
pozostali na obserwacji na oddziale chirurgii. Kierowca karetki by³ trzewy.
m³. asp. Tomasz Jeglinski, KPP Olecko
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POWIATOWY
URZ¥D PRACY
W OLECKU
BIURO PROJEKTU
ul. Armii Krajowej 30
tel. (87) 5202533, 5203078, fax (87) 5202746

Szanowni Pañstwo!
Z dniem 16 listopada 2009 r. Powiatowy Urz¹d
Pracy w Olecku rozpocz¹³ realizacjê projektu pod
nazw¹ MO¯E BYÆ LEPIEJ wspó³finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Projektodawc¹
jest Powiat Olecki.
W ramach projektu udzielone bêd¹ DOTACJE
wraz ze wsparciem pomostowym, a tak¿e realizowane bêd¹ BEZP£ATNE SZKOLENIA ZAWODOWE oraz zajêcia z psychologiem, doradc¹
zawodowych i porednikiem pracy skierowane
do osób bezrobotnych z powiatu oleckiego, z którymi rozwi¹zano stosunek pracy w okresie ostatnich 6 m-cy.

Proponujemy Pañstwu
udzia³ w nastêpuj¹cych szkoleniach:

1. Operator suszarni drewna
2. Spawanie Metod¹ MAG i TIG
3. Sprzedawca  magazynier z obs³ug¹ wózków wid³owych
4. Ma³a przedsiêbiorczoæ (dla osób zainteresowanych otrzymaniem dotacji).
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Pani¹ Ma³gorzat¹ Marszelewsk¹ w Biurze Projektu,
które mieci siê w siedzibie Powiatowego Urzêdu
Pracy w Olecku ul. Armii Krajowej 30, tel. 520
30 78 wew. 230
Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII
 Regionalne kadry gospodarki
Dzia³anie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiêbiorstw w regionie
Poddzia³anie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
Projekt Mo¿e byæ lepiej wspó³finansowany jest ze rodków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Napastnik zatrzymany

Pod koniec listopada br. na ul. Nocznickiego w Olecku m³ody mê¿czyzna podbieg³ do wracaj¹cej z zakupów starszej kobiety i wyrwa³ jej torebkê. 58-letnia mieszkanka Olecka straci³a
telefon komórkowy, portfel z pieniêdzmi i okulary. Wed³ug relacji pokrzywdzonej sprawca podbieg³ do niej z ty³u, si³¹ wyrwa³ torebkê i uciek³. Policjanci pracuj¹cy nad t¹ spraw¹ wytypowali dwóch podejrzanych. Jednego z nich funkcjonariusze
zatrzymali. Okaza³o siê, ¿e z³odziejem jest 16-latek, który teraz
odpowie przed s¹dem rodzinnym i nieletnich.
m³.asp. Tomasz Jegliñski
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Sprawcy kradzie¿y zatrzymani

Do zdarzenia dosz³o 16 listopada ok. godziny 20.00 w
Olecku. Do jednego ze sklepów zoologicznych wesz³o trzech
m³odych mê¿czyzn. Drzwi w sklepie by³y uszkodzone, co znacznie
u³atwi³o z³odziejom wejcie do rodka. Sprawcy ukradli ze
sklepu dwie klatki, w których znajdowa³o siê piêæ królików.
Ponadto skradziono piêæ obro¿y, dwie smycze i karmê dla
zwierz¹t. Ju¿ nastêpnego dnia policjanci odnaleli dwie klatki
z królikami, które kto pozostawi³ na klatkach schodowych.
Nastêpnie w wyniku pracy operacyjnej policjantów wydzia³u
kryminalnego zatrzymano dwóch m³odych mê¿czyzn, mieszkañców Olecka. W trakcie przes³uchañ przyznali siê do kradzie¿y i wskazali trzeciego sprawcê. Teraz Marek B., Marcin
£. i Rafa³ K za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowiedz¹ przed s¹dem. Za kradzie¿ cudzej rzeczy grozi im kara
pozbawienia wolnoci do lat 5.
m³. asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Nie daj szansy AIDS

 to has³o corocznego konkursu wiedzy o HIV/AIDS skierowanego do uczniów szkó³ gimnazjalnych. W tym roku miêdzyszkolne rozgrywki m³odzie¿y powiatu oleckiego odby³y
siê ju¿ po raz ósmy. Pierwszego grudnia w siedzibie Zespo³u
Szkó³ w Olecku mia³ miejsce fina³ konkursu, w którym wziê³o
udzia³ 20 osób z 7 gimnazjów. Uczniowie sprawdzali swoj¹
wiedzê oceniaj¹c prawdziwoæ podanych stwierdzeñ oraz szacuj¹c
stopieñ nara¿enia na zaka¿enie HIV w ró¿nych sytuacjach.
Komisja konkursowa sk³adaj¹ca siê z przedstawicielek oleckiej
stacji
sanitarnej
i medycyny szkolnej NZOZ SZKOL-MED w Olecku przyzna³a 3 nagrody g³ówne za zajêcie miejsc od I do III oraz 7
wyró¿nieñ. Upominki przygotowano równie¿ pozosta³ym uczestnikom konkursu.
Miejscem pierwszym uhonorowana zosta³a Agata Krupiñska z Publicznego Gimnazjum w Kowalach Oleckich, drugim Beata Kaczyñska z Zespo³u Szkó³ w Olecku, za trzecim Tomasz Domel z Zespo³u Szkó³ w Babkach Oleckich.
Wyró¿nienia otrzymali uczniowie z Gimnazjum nr 2 im.
M. Kopernika w Olecku, Zespo³u Szkó³ w Babkach Oleckich,
Publicznego Gimnazjum w Kowalach Oleckich oraz Gimnazjum z Oddzia³ami Integracyjnymi w Kijewie.
Nagrodzenie uczestników rywalizacji mo¿liwe by³o dziêki
wsparciu finansowemu Zespo³u Szkó³ w Olecku (wspó³organizatora konkursu), Starostwa Powiatowego w Olecku, Urzêdu Miejskiego w Olecku oraz Urzêdu Gminy Kowale Oleckie. Fundatorom nagród serdecznie dziêkujemy.
Imienna lista osób nagrodzonych znajduje siê na stronie
www.bip.visacom.pl/psse_olecko.

Obchody XXII Miêdzynarodowego
Dnia Walki z Ubóstwem

W ramach obchodzonego dnia 17 padziernika Miêdzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem w roku bie¿¹cym Starostwo Powiatowe w Olecku i Parafialny Zespó³ Caritas
przy Parafii NMP Królowej Polski w Olecku wspólnie podjêli dzia³ania pod tradycyjnym has³em DU¯O ROBIMY
OSOBNO, ZRÓBMY JESZCZE WIÊCEJ WSPÓLNIE.
W wyniku których zorganizowano zbiórkê. Zebrana ¿ywnoæ oraz zabawki uzyskane od Darczyñców zosta³y przekazane w miesi¹cu listopadzie 2009 r. dla 40 rodzin z terenu powiatu oleckiego.
Wszystkim Darczyñcom, którzy w³¹czyli siê w tak wa¿n¹ akcjê sk³adamy serdeczne podziêkowania.
Stanis³aw L. Ramotowski  Starosta Olecki
Joanna Jankowska  Prezes Parafialnego Zespo³u
Caritas przy Parafii NMP Królowej Polski w Olecku

W trosce o zdrowie kobiet

20 listopada 2009r. w Urzêdzie Marsza³kowskim odby³a
siê konferencja pod honorowym patronatem Jacka Protasa,
Marsza³ka Województwa Warmiñsko-Mazurskiego
pn. W trosce o zdrowie kobiet na Warmii i Mazurach 
wspó³praca samorz¹du terytorialnego, zadania na przysz³oæ. Z g³ównymi za³o¿eniami Programu Profilaktyki Raka
Szyjki Macicy zapozna³ zebranych samorz¹dowców  Andrzej Zakrzewski  dyrektor Warmiñsko-Mazurskiego Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ w Olsztynie. Za Beata Ostrzycka
 kierownik Wojewódzkiego Orodka Koordynuj¹cego Populacyjny Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w Olsztynie omówi³a zadania samorz¹du terytorialnego w zakresie
podejmowanych dzia³añ nakierowanych na profilaktykê zdrowotn¹
kobiet, przedstawi³a propozycjê wspó³pracy w zakresie tego¿
programu. Za dobry przyk³ad podjêtych dzia³añ przez samorz¹dy poda³a m. in. powiat olecki. Dziêki prowadzonej w
ci¹gu kilku miesiêcy kampanii informacyjnej zachêci³ kobiety do wykonania badania cytologicznego i uzyska³ przez te
dzia³ania wynik ponad 39%.
Halina E. Kasicka

wi¹teczne ozdoby uliczne

Od kilku dni w wi¹teczny nastrój wprowadzaj¹ nas nie
tylko aran¿acje sklepów ale równie¿ ozdoby uliczne. W³anie w zwi¹zku z przystrajaniem miasta oraz z wymian¹ nie
wiec¹cych opraw zdarza siê, ¿e w ci¹gu dnia w³¹czone s¹
latarnie.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Owiata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Do tego zdarzenia drogowego dosz³o w dniu
3 grudnia br. na skrzy¿owaniu ulic Go³dapskiej
i Moniuszki. Fot. Boles³aw S³omkowski.
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Pozarz¹dówka integruje siê na ca³ego

II Targi Organizacji
Pozarz¹dowych w Olecku
Po raz pierwszy bra³em udzia³ w dwudniowych Targach Organizacji Pozarz¹dowych w ramach projektu wiat organizacji pozarz¹dowych w subregionie
EGO, jakie w dniach 27-28 listopada
zorganizowa³a w Olecku Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej. Uczestniczy³y w
niej g³ównie NGOS-y, które bra³y udzia³
w szkoleniu przeprowadzonym przez

odrzucony.
W poprzednim sk³adzie zosta³ te¿
wybrany ponownie sk³ad osobowy Powiatowej Rady Organizacji Pozarz¹dowych naszego powiatu.
Po obiedzie w restauracji Astra,
gdzie odbywa³y siê targi, zosta³ podsumowany konkurs na pisanie projektów
na dotacje z samorz¹du lokalnego, og³o-

FRZO we wrzeniu br. w Olecku i Starych Juchach przy udziale NGOS z trzech
powiatów subregionu EGO: e³ckiego, go³dapskiego i oleckiego.
Tragi otworzy³ Przewodnicz¹cy Rady
FRZO, burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski. Imprezie towarzyszy³y stoiska
promocyjne wystawione przez uczestników targów.
Po otwarciu targów rozpoczê³y siê
dwie konferencje robocze, oddzielnie dla
powiatu oleckiego oraz e³ckiego i go³dapskiego. Na konferencji oleckiej wicestarosta olecki Maria Dzienisiewicz
zachêci³a do dyskusji na temat wspó³pracy NGOS-ów z samorz¹dem powiatowym. Prosi³a te¿ o wiêksze zainteresowanie dotacjami powiatowymi.
Uczestnicy otrzymali informacje na temat wydatkowania funduszy w kwocie
20 tys. z³ w 2009 r. z bud¿etu powiatu
dla NGOS-ów. Prowadz¹cy dyskusjê
Janusz Hendzel zaproponowa³ dosyæ radykalne posuniêcie, które mia³oby polegaæ na wykrelaniu z rejestru stowarzyszeñ, które nie wykazuj¹ aktywnoci. Jego wniosek na szczêcie zosta³

szony przez fundacjê. Wziê³o w nim udzia³
siedem organizacji, przy czym tylko szeæ
spe³nia³o wymogi formalne. Trzyosobowe
jury wy³oni³o zwyciêzców konkursu,
którymi zostali: LOT Olecko, Stowarzyszenie Pomocy Spo³ecznej i Ochro-

ny Zdrowia im. wiêtego £ukasza z Olecka
oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy.
Póniej twórcy i pracownicy fundacji z udzia³em goci targów hucznie
obchodzili jubileusz piêciolecia dzia³ania fundacji. Nie zabrak³o przy tym piêknego tortu.
W czêci artystycznej, przed kolacj¹, swój pokaz przedstawi³ zespó³ GOK
w Starych Juchach i zespó³ piewaczy
ze wiêtajna Pokolenie.
Nastêpnego dnia targów 13 NGOSów przedstawi³o w³asne pokazy dobrych
praktyk w formie pokazów multimedialanych, podsumowano prace targów.
Dariusz Josiewicz
Stowarzyszenie
Otwarte Drzwi w Olecku
(za rok obchodzimy 10 lat istnienia)

Fot. Boles³aw So³omkowski
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Podsumowanie projektu
KRAINA MEGO DZIECIÑSTWA
W niedzielê, 29 listopada 2009 r., w Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Szczecinkach odby³o siê uroczyste podsumowanie projektu Kraina mego dzieciñstwa. Realizacja projektu
by³a dofinansowana ze rodków Programu Dzia³aj Lokalnie
VI Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoci realizowanego przez Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Go³dapskiego Funduszu Lokalnego, Gminy Go³dap i Fundacji
Wspierania Przedsiêbiorczoci Regionalnej.

Celem projektu by³o przywrócenie wiêzi lokalnych i poczucia zakorzenienia mieszkañców wsi Szczecinki, D¹browskie, Pieñki, Krupin i Raczki Wielkie poprzez wspólne dzia³ania edukacyjne zwi¹zane z poznaniem lokalnej historii, kultury, tradycji i sztuki. Uczestnikami by³o 95 mieszkañców parafii, w tym najaktywniejszymi uczestnikami by³y dzieci i m³odzie¿.
W ramach projektu zorganizowalimy integracyjne spotkania z historykiem i starszymi ludmi oraz wyjazd edukacyjny po najpiêkniejszych zak¹tkach Polski pó³nocno-wschodniej.
Przeprowadzilimy warsztaty fotograficzno-informatyczne
i tradycji kulinarnej. W Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych
Zamek odby³ siê wyk³ad skierowany do dzieci i m³odzie¿y
na temat historii regionu po³¹czony ze zwiedzaniem Muzeum Historyczno-Regionalnego. Na
integracyjnej wystawie zaprezentowalimy bogat¹ dokumentacjê fotograficzn¹, prezentacjê z realizacji projektu, a tak¿e wrêczylimy nagrody
w konkursie fotograficznym.
Projekt, który zrealizowalimy
odwo³ywa³ siê do dziedzictwa przesz³oci, który jest zaklêty w budynkach i miejscach, ale te¿ tego, który
nosz¹ w sobie ludzie. Najcenniejsze
w tym dzia³aniu by³o to, ¿e zdobyta
wiedza sta³a siê, zw³aszcza dla dzieci
i m³odzie¿y, wa¿nym dowiadczeniem,
a poznanie historii ¿ycia innych mieszkañców parafii oraz tradycji regionu pozwoli³a na lepsze poznanie
Krainy ich Dzieciñstwa  powiedzia³ ks. Dariusz Smoleñski, proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej

pw. w. Stanis³awa Bpa i Mêczennika w Szczecinkach.
Jeszcze raz serdecznie dziêkujemy za pomoc w realizacji
projektu Panu Zbigniewowi Mieruñskiemu  prezesowi Go³dapskiego Funduszu Lokalnego, Markowi Góryñskiemu i
Oleckiemu Stowarzyszeniu Aktywnych Zamek, Lucynie
Goik ze Stowarzyszenia ¯ytkiejmska Struga, Józefowi Kunickiemu, Powiatowi Oleckiemu, Wac³awowi Sapieha i Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Szczecinkach oraz wszystkim sponsorom.
H. Bogdañska
Wspó³realizator projektu
Fot. Boles³aw S³omkowski
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Wczoraj przedszkolaki, dzisiaj pierwszaki
20 listopada 2009r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku odby³a siê uroczystoæ
lubowania i pasowania uczniów klas
pierwszych: kl. Ia (wych. Teresa Grzymkowska), kl. Ib (wych. Beata Suliñska), kl. Ic (wych. El¿bieta Suchanek)
i kl. Id (wych. Maria Ewko).

piosenkach.
Ocena p. dyrektor za jakoæ wykonania zadañ by³a najwy¿sza.
Po sprawnym zdaniu egzaminu przyszed³ czas na najwa¿niejszy moment uroczystoci  lubowanie przed sztandarem i pasowanie na ucznia przez panie
dyrektor: Eligiê Bañkowsk¹ i Ewê £ap-

Bohaterowie uroczystoci przybyli
tanecznym krokiem w rytmie marsza Klap,
klap do odwiêtnie przybranej sali,
wype³nionej po brzegi najmilsz¹ dzieciom
publicznoci¹  ich rodzinami. Najbli¿si
niecierpliwie wypatrywali swoich pociech
wród zacnego i eleganckiego t³umu i 
o ile by³o to tylko mo¿liwe  nie spuszczali z nich oczu. Podnios³oci chwili i
studenckiego uroku dodawa³y dzieciom
granatowe birety.
Przygotowania do tak wa¿nego wydarzenia trwa³y bardzo d³ugo, niemal
od pocz¹tku roku szkolnego. Na zajêciach dzieci uczy³y siê piosenek, powtarza³y wiersze, zdobywa³y ró¿ne umiejêtnoci. Ciê¿ka praca zaowocowa³a!
Pierwszaki znakomicie wykaza³y siê
wiedz¹ geograficzno-przyrodnicz¹, matematyczn¹ i polonistyczn¹. Bez trudu
przebrnê³y przez krainê ruchu drogowego i krainê grzecznoci. Udowodni³y, ¿e znaj¹ patrona szko³y, której chc¹
byæ uczniami, a jego bohaterowie literaccy nie s¹ im obcy. Niezwyk³e umiejêtnoci muzyczne zaprezentowa³y w
weso³ych i pozytywnie nastrajaj¹cych

szys. Dotyk prawdziwego miecza rycerskiego w ramiê przyprawia³ ka¿de dziecko
o dreszczyk emocji.
I o ile przed sprawdzianem z twarzy
dzieci emanowa³o zdenerwowanie i niepokój, to w chwilê potem zagoci³a ra-

doæ i duma powodowane faktem przyjêcia ich do spo³ecznoci uczniowskiej
Szko³y Podstawowej nr 1 im. Henryka
Sienkiewicza w Olecku.
S³owa, którymi lubowa³y dzieci, potwierdzone zosta³y symbolicznym odciniêciem palca w kronice szko³y przez
reprezentacje klas. Pami¹tkowy dyplom
natomiast nie pozwoli im zapomnieæ o
obietnicy.
Nowi pe³noprawni uczniowie zostali
hojnie obdarowani upominkami i mnóstwem ciep³ych s³ów otuchy, pochwa³y
i szczerych ¿yczeñ przez p. dyrektor Eligiê Bañkowsk¹ i przyby³ych na uroczystoæ goci: przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej p. Karola Sobczaka, proboszcza Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego ksiêdza Mariana Salamona, przewodnicz¹c¹ Rady Rodziców p. Irenê Milewsk¹ oraz przedstawicielkê starszych
kole¿anek i kolegów Magdalenê Backiel.
Po z³o¿eniu swoim paniom wychowawczyniom szczerych podziêkowañ za
trud w³o¿ony w przygotowanie tak piêknej
uroczystoci, dzieci uda³y siê na zas³u¿ony poczêstunek.
Uroczystoæ lubowania b³yskotliwie
prowadzona przez p. Halinê Matwiejczyk
przebieg³a w mi³ej, sympatycznej atmosferze i z pewnoci¹ wzbudzi³a wiele pozytywnych emocji u wszystkich zaanga¿owanych w to wa¿ne szkolne wydarzenie.
RenataFot.
Bogdan,
Wojciech
Ewa Ciechanowska
£apszys
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95. urodziny Eleonory Stankiewicz

Nasza Mama Ela urodzi³a siê daleko
st¹d, w Piotrogrodzie. Tak nazwano Sankt
Petersburg po wybuchu pierwszej wojny
wiatowej. Mama przysz³a na wiat w
stolicy imperium rosyjskiego w polskiej
rodzinie lekarza Ignacego Lewickiego.
Dziadek Ignacy pochodzi³ z malowniczej Ziemi Wileñskiej, nad s³yn¹cym z
rozleg³ych panoram, ogromnym Jeziorem
Narocz, gdzie we wsi Bojary jego ojciec
Andrzej Lewicki posiada³ ziemiê i drewniany dom. Dziadkowi Ignacemu los
sprzyja³, jako poddany cara trafi³ do wojska
i wraz z armi¹ carsk¹ na wojnê rosyjsko-japoñsk¹ do Mand¿urii. Na tej wojnie, pomimo klêski Rosji, zas³u¿y³ siê,
wiêc skierowano go do Petersburga i tam
na pocz¹tek otrzyma³ pracê felczera i mieszkanie w carskim szpitalu Aleksandrowskaja Bolnica.
Matka naszej Mamy Eli, Józefa z domu
Marcinkiewicz, pochodzi³a z rodziny,
która z Polesia (z miejscowoci £uniniec ko³o Piñska), przenios³a siê do
Witebska, miasta m³odoci Marka Chagalla. W rozbudowuj¹cym siê wêle
kolejowym jej ojciec Franciszek otrzyma³ pracê, a po kilku latach zosta³ cz³onkiem
dyrekcji kolei w Witebsku. Do zapoznania siê Ignacego z Józef¹ dosz³o przypadkiem w poci¹gu, gdzie przysz³y ma³¿onek, wród pasa¿erów rozmawiaj¹cych
rusiñskim narzeczem, zauwa¿y³ pannê
mówi¹c¹ czysto po polsku. Zamarzy³a
mu siê taka ¿ona-Polka i dopi¹³ swego.
Wziêli lub w witebskim kociele w.
Barbary
w
1908
r.
i Józefê zabra³ do Petersburga.
Tam w³anie 13 grudnia 1914 przy-

sz³a na wiat Eliczka, jak nazywano nasz¹ Mamê, a wczeniej, w 1911 r., urodzi³ siê brat Alek (Alojzy Lewicki, przysz³y
architekt powiatowy w latach odbudowy
Olecka ze zniszczeñ wojennych, spoczywaj¹cy na cmentarzu komunalnym). Z
czasów szczêliwego, dostatniego dzieciñstwa w Petersburgu, wakacji pod opiek¹
bony nad brzegiem Ba³tyku w Finlandii,
w pamiêci Mamy pozosta³o tylko jedno
straszliwe prze¿ycie. Przyszpitalny dom
doktora Lewickiego by³ rodzajem pawilonu willowego, ciany pokoju dzieciêcego by³y nietypowe, bo okr¹g³e. Miêdzy ³ó¿kiem a pó³okr¹g³¹ cian¹ powstawa³a
dziura, do której starszy braciszek Alek,
z upodobaniem spycha³ czteroletni¹ dziewczynkê.
Rewolucja padziernikowa star³a wszystko z powierzchni ziemi. Ignacy Lewicki
wobec trudnych prze¿yæ, mêki przetrwania, g³odu, pomimo ¿e by³ Polakiem, móg³
mieæ w Piotrogrodzie byt zapewniony, bo
mia³ pozycjê, a na lekarzy by³o du¿e zapotrzebowanie. Jednak po dowiadczeniu
rewolucji orzek³, ¿e z ¿adnymi sowietami pracowa³ nie bêdzie. I nakaza³ ¿onie
pakowaæ siê do wyjazdu do Polski. Okaza³o siê, ¿e dawne carskie banki s¹ niewyp³acalne i wszystkie gromadzone w z³ocie
oszczêdnoci, ca³y maj¹tek, przepad³ bezpowrotnie. Na pocz¹tku lat 20-tych rodzina Lewickich znalaz³a siê na ziemiach
polskich i mog³a zamieszkaæ tylko w rybackim domku, który Dziadek Ignacy utrzymywa³ na wakacyjne przyjazdy do kraju
ojczystego.
Przenosiny do Wornian w województwie wileñskim odmieni³y na lepsze kon-

Eleonora Stankiewicz z rodzin¹: ojcem Ignacym Lewickim, mê¿em Romualdem Stankiewiczem, bratem Alojzym Lewickim i jego przysz³¹ ¿on¹ Jowit¹.
Wilno, lata 40-te.

Dedykowane mojej Mamie.

dycjê rodziny Lewickich. Przyby³a z Rosji
rodzina wros³a szybko w spo³ecznoæ
podwileñskiego miasteczka, dziel¹c wspólne
losy mieszkañcow do 1945 r., o czym
wiele wspomnieñ zachowa³a serdecznie
zaprzyjaniona z nasz¹ Mam¹, droga pani
Jadwiga Szyjkowska. W Wornianach
odnajêto po³owê domu u rodziny p.
W³adys³awa ¯urowskiego, kolegi i towarzysza lat szkolnych naszej Mamy Eli.
W³adek, syn w³acicieli, asystowa³ urodziwej s¹siadce, przynosz¹c jej najpiêkniejsze jab³ka z ich ogrodu. Dziadek Ignacy
rozwija³ coraz szersz¹ praktykê lekarsk¹
i wkrótce rozpocz¹³ budowê w³asnego
domu ko³o kocio³a. Babcia Józefa mia³a te¿ du¿o zajêæ jako akuszerka. Dziadkowie wiedzieli jak¹ wartoæ ma kszta³cenie dzieci. Tote¿ po szkole powszechnej
w Wornianach (w której Ela by³a uczennic¹ Jadwigi Dryllowej, o której w Olecku
pamiêæ nie wygas³a), energiczna i zdecydowana Babcia Józefa, podjê³a decyzjê i nie uleg³a przeciwieñstwom i niedostatkom rodków, a¿eby córkê skierowaæ z prowincjonalnego miasteczka do
s³ynnego Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Wilnie.
Nast¹pi³ bogaty edukacyjnie i barwny w prze¿ycia, choæ nie³atwy, gimnazjalny okres ¿ycia naszej Mamy. Zawi¹zane na ca³e ¿ycie przyjanie, z odwiedzaj¹cymi do ostatnich chwil Olecko
kole¿ankami Mamy od Orzeszkówek,
Hank¹ ze S³upska, Giesi¹ z Wroc³awia i
Iren¹ z Olsztyna. By³a taka szko³a, taki
tytu³ nosi wydana (1987) w Londynie
monografia, która dokumentuje dzia³alnoæ tego legendarnego gimnazjum. Mama
tam tak¿e figuruje w spisach absolwentów. Po maturze wybór by³ prosty, a rodzice
z Wornian gor¹co popierali: studia na
Uniwersytecie Stefana Batorego. Sk¹d
wybór wydzia³u prawa dla m³odej dziewczyny? Trudno to dzisiaj rozstrzygn¹æ.
W ka¿dym razie wybór tego kierunku
utrwalony zosta³ przyjani¹ ze studentem prawa starszym o rok na studiach,
Romualdem Stankiewiczem, pochodz¹cym z wileñskiej od pokoleñ rodziny.
Wspólne studia, wspólna szczêliwa m³odoæ, przygody i praca w rozwijaj¹cej
siê Rozg³oni Wileñskiej Polskiego Radia, s³yn¹cej z realizacji nowej formy
radiowej, jak¹ wtedy by³o s³uchowisko.
Zatrudnianych do wspó³pracy kolegów i
kole¿anki Romuald organizuje w zespole pod nazw¹ Rom-Ela.
Zaraz po studiach, które Tata Romuald koñczy w 1936 r., a Mama Ela uzyskuje dyplom rok póniej, nasi przyszli
rodzice bior¹ lub przed cudownym ob-
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razem Matki Boskiej Ostrobramskiej w
Bo¿e Narodzenie 1937 r. W podró¿
polubn¹ udaj¹ siê do portów skandynawskich, z Gdyni luksusowym statkiem
MS Pi³sudskim, chlub¹ floty Rzeczypospolitej. Do dzisiaj przechowujemy
album pe³en intryguj¹cych zdjêæ obcych
miast, nieznanej architektury i norweskich fiordów.
Aby odci¹¿yæ rodziców w Wornianach i staæ siê bardziej niezale¿n¹, Eleonora wyst¹pi³a na studiach o stypendium pañstwowe. Nie by³o to trudne 
kto mia³ dobre wyniki studiów, móg³ na
USB takie stypendium otrzymaæ. Pod jednym warunkiem, ¿e po dyplomie odpracuje stypendium w administracji pañstwowej. W 1937 r. Mama zosta³a skierowana do pracy jako zastêpca dyrektora w
Ubezpieczalni Pañstwowej w Brzeciu
nad Bugiem, naturalnie rodzice wyjechali
razem. By³ to pogodny okres dobrej pracy
i niezapomnianych wypraw kajakowych
z biegiem Bugu. Wybuch wojny, w który nikt wczeniej nie chcia³ uwierzyæ,
postawi³ wszystkich w pogotowiu.
Tylko przytomnoæ umys³u, przewidywania i upór babci Lewickiej umo¿liwi³y ucieczkê jej dzieciom przed frontem. Na wiadomoæ o wybuchu wojny i
bombardowaniu Warszawy Pani Lewicka, jak zwracano siê do niej z szacun-

Legitymacja studencka USB Eleonory Lewickiej, Wilno, rok akad. 1936/37.
kiem, wezwa³a krewnego Komara, kaza³a mu zaprzêgaæ konie i jechaæ po córuniê Eliczkê, ...dok¹d? do Brzecia! I tak
siê sta³o, furka przez lasy i bezdro¿a dotar³a do odleg³ego bez ma³a o dwiecie
kilometrów Brzecia. Za³adowano na wóz
ca³y dobytek m³odych Stankiewiczów i
ruszono z powrotem do Wornian, i to
przez zielon¹ granicê Republiki Bia³oruskiej. Opatrznoæ czuwa³a, bo pomi-

mo ogólnego poruszenia i niepokoju, a
na szczêcie by³o to jeszcze przed 17
wrzenia 1939 r., przed napaci¹ armii
sowieckiej na ziemie polskie, uciekinierzy przedarli siê przez coraz bardziej zat³oczone drogi i szczêliwie dotarli do
rodzinnego domu w Wornianach.
Wspomnienia zanotowa³ syn,
Jerzy Stankiewicz
(Olecko-Kraków)

Studenci i profesorowie Wydzia³u Prawa USB na dziedziñcu Piotra Skargi, przed g³ównym wejciem do uniwerstytetu,
rozdanie dyplomów w 1937 r. Eleonora Lewicka siedzi w pierwszym rzêdzie, czwarta od prawej strony. Nie publikowane
zdjêcia ze zbiorów rodziny Stankiewiczów.
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Kowale Oleckie
Olecko
wiêtajno
Wieliczki

Nr 12/2009

Jednostka organizacyjna Powiatu Oleckiego
POWIATOWY URZ¥D PRACY
19-400 Olecko, ul. Armii Krajowej 30,
tel. 0-87 5203078, 0-87 5202533, fax 0-87 5202746
e-mail: biuro@pup.olecko.pl, http://pup.olecko.pl
W wyniku zmian w ramach terenowej administracji pañstwowej z dniem
1.09.1990 r. utworzono Urzêdy Rejonowe, w których funkcjonowa³y podleg³e im Rejonowe Biura Pracy. Od
1.01.1993 r. Rejonowe Biuro Pracy w
Olecku zosta³o wydzielone z Urzêdu
Rejonowego i podporz¹dkowane jedynie Wojewódzkiemu Urzêdowi Pracy w
Suwa³kach. Jednoczenie przemianowano
je na Rejonowy Urz¹d Pracy. Kierownikiem zosta³a Helena Sad³owska.
Wraz z reform¹ administracyjn¹ pañstwa 1 stycznia 1999 r., urz¹d zmieni³
swoj¹ nazwê na Powiatowy Urz¹d Pracy

w Olecku, a nastêpnie od 1.01.2000 r.
sta³ siê, w ramach powiatowej administracji zespolonej, jednostk¹ organizacyjn¹ Starostwa Powiatowego w Olecku. W 2000 roku utworzono równie¿
Filiê Powiatowego Urzêdu Pracy w
Go³dapi, która funkcjonowa³a do koñca 2001 r.
Obecnie Powiatowy Urz¹d Pracy w
Olecku realizuje zadania w zakresie
przeciwdzia³ania bezrobociu oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
w oparciu ustawê z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dyrektorem PUP
w Olecku jest mgr Celina Górska, która
od 1.09.1993 r. objê³a urz¹d. W okresie istnienia powiatu olecko-go³dapskiego
pe³ni³a równie¿ funkcjê Dyrektora PUP

w Go³dapi.
Obecnie w Urzêdzie Pracy zatrudnionych jest 35 osób. Realizuj¹ one
zadania z zakresu organizacji powiatowego rynku pracy. wiadcz¹ us³ugi pracodawcom prezentuj¹c i szkol¹c odpowiednich pracowników. Obs³uguj¹ osoby
bezrobotne prowadz¹c porednictwo pracy,
doradztwo zawodowe, szkolenia, organizuj¹c prace interwencyjne i roboty
publiczne, sta¿e oraz udzielaj¹ dotacji
na podjêcie w³asnej dzia³alnoci gospodarczej. Jest to naszym nadrzêdnym celem.
Wyp³ata wiadczeñ z tytu³u bezrobocia
i prowadzenie ubezpieczenia spo³ecznego bezrobotnych oraz cz³onków ich rodzin jest zadaniem
towarzysz¹cym.
Wg stanu na dzieñ 31.10.2009
r. w PUP Olecko zarejestrowanych jest 2.965 osób, w tym 1.503
kobiety. Jedynie 21,7% posiada prawo do zasi³ku. 1.861 osób
to mieszkañcy wsi.
W 2009 roku na dzia³ania
aktywizacyjne przeznaczylimy
9.291.800 z³ kieruj¹c pomoc do
oko³o 1.200 bezrobotnych. Kwotê
3.018.600 otrzymalimy z roz-

dzielnika bud¿etu pañstwa, natomiast
pozosta³e rodki pozyskalimy przygotowuj¹c ró¿nego rodzaju programy. Szczególnie cieszy nas fakt, i¿ od kilku lat
systematycznie ronie liczba przedsiêwziêæ gospodarczych uruchomionych przy
wsparciu o dotacjê z Funduszu Pracy
przeznaczon¹ na podjêcie w³asnej dzia³alnoci  w roku 2008 by³o to 115 dotacji,
a w roku 2009 udzielimy ich minimum
150.
PUP Olecko realizuj¹c swoje zadania wspó³pracuje z licznymi instytucjami z otoczenia, tj. jednostkami szkol¹cymi, ZUS, US, samorz¹dami gminnymi, orodkami pomocy spo³ecznej.
Wp³yw kryzysu na olecki rynek pracy,
mierzony liczb¹ bezrobotnych, wykaza³
wzrost o 467 osób (X 2008  2.498; X
2009  2.965). Trudno jednoznacznie
stwierdziæ, i¿ by³a to jedyna przyczyna
wzrostu bezrobocia. Niemniej wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom osób, które
w ostatnich 6 miesi¹cach straci³y pracê, rozpoczêlimy od grudnia 2009 r.
realizacjê projektu z dzia³u 8.1.2. POKL
na ogóln¹ kwotê 701.175 z³. Bezrobotni bêd¹ mogli zmieniæ swoje kwalifikacje w formie szkoleñ lub podj¹æ w³asn¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹ oraz ewentualnie otrzymaæ dodatki motywacyjne jeli
podejm¹ zatrudnienie z wynagrodzeniem
ni¿szym ni¿ u dotychczasowego pracodawcy.
Celina Górska
Dyrektor Powiatowego
Urzêdu Pracy w Olecku
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Najlepsza Przedsiêbiorcza Nauczycielka
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e Teresa Woniak z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w Olecku
zosta³a Najlepsz¹ Nauczycielk¹ Przedsiêbiorczoci w 2009 r. w województwie warmiñsko-mazurskim w kategorii
szko³a ponadgimnazjalna.
Wyniki zosta³y og³oszone podczas
uroczystej Gali Klubu Przedsiêbiorczych
Nauczycieli IMPULS 2009, która odby³a siê w Teatrze Kamienica Emiliana
Kamiñskiego w Warszawie. Na uroczystoæ, prowadzon¹ przez Andrzeja Grabowskiego, przyby³o wielu nauczycieli
i uczniów z ca³ej Polski.
Ta nagroda jest dla mnie du¿ym
zaskoczeniem. Nie spodziewa³am siê jej.
To bardzo mi³e wyró¿nienie, które mobilizuje do dalszej pracy. Moja praca

zosta³a zauwa¿ona i doceniona  mówi
Teresa Woniak.  Z pewnoci¹ sukcesu nie by³oby bez m³odzie¿y. Chêtnie
bierze ona udzia³ w ró¿nych projektach
organizowanych przez Narodowy Bank
Polski i Fundacjê M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoci. Uczniowie naszej szko³y
bardzo aktywnie uczestnicz¹ w Dniu
Przedsiêbiorczoci. Zajêli czo³owe miejsca
w takich projektach jak Zarz¹dzanie
Firm¹, Olimpiada Przedsiêbiorczoci,
Moje Finanse z Klasy do Klasy czy
Ekonomia w Szkole.
Serdecznie gratulujemy wyró¿nienia.
¯yczymy wielu sukcesów zawodowych
oraz kolejnych pomys³ów na przedsiêbiorcze inicjatywy i dzia³ania.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

Medalici
Komisji Edukacji Narodowej

Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Olecku.
Na ³amach Serwisu Powiatowego jeszcze raz serdecznie
gratulujemy tegorocznym laureatom Medalu Komisji Edukacji Narodowej, którymi zostali: Beata Stypu³kowska  dyrektor Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku,
Leszek Olszewski  dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Jana Kochanowskiego w Olecku, Marzanna PojawaGrajewska  wicedyrektor Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku oraz Anna Pogorzelska  doradca metodyczny Mazurskiego Orodka Doskonalenia Nauczycieli w
E³ku, nauczyciel Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku.
Medale przyznane s¹ przez Ministra Edukacji za szczególne zas³ugi dla owiaty i wychowania.
Wszystkim nagrodzonym Pedagogom ¿yczymy dalszych
sukcesów zawodowych oraz satysfakcji p³yn¹cej z podejmowania nowych przedsiêwziêæ edukacyjnych!
H. Bogdañska, www.powiat.olecko.pl

Przygotuj danie
z oleckiego sera ¿ó³tego

Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku przy
wspó³pracy Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej w Olecku
oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej serdecznie zaprasza do wziêcia udzia³u w konkursie na danie z
oleckiego sera ¿ó³tego.
Mog¹ wzi¹æ w nim udzia³ osoby zamieszka³e na terenie
regionu Warmii, Mazur i Suwalszczyzny  uczniowie szkó³
ponadgimnazjalnych, przedstawiciele stowarzyszeñ, osoby
prowadz¹ce gospodarstwa agroturystyczne oraz wszyscy chêtni.
Celem konkursu jest opracowanie nowej receptury dañ w
oparciu o dojrzewaj¹cy ser ¿ó³ty typu holenderskiego produkowany przez Okrêgow¹ Spó³dzielniê Mleczarsk¹ w Olecku. Mo¿e to byæ przystawka, zupa, danie g³ówne albo deser.
Olecki ser ¿ó³ty cieszy siê du¿ym zainteresowaniem klientów
ze wzglêdu na jego znakomity smak. Organizatorzy chc¹,
aby potrawy przedstawione w konkursie, by³y serwowane w
oleckich i mazurskich restauracjach jako typowe warmiñsko-mazurskie dania regionalne. Niech Olecki Ser ¯ó³ty stanie siê produktem, który koniecznie trzeba spróbowaæ odwiedzaj¹c Warmiê i Mazury.
Szczegó³owe informacje o konkursie wraz z regulaminem znajduj¹ siê na stronie www.zsliz.olecko.pl i www.powiat.olecko.pl
Kartê zg³oszenia wraz z przepisem na potrawê nale¿y przes³aæ
do 4 stycznia 2010 r. na adres: zsliz@zsliz.olecko.pl lub listem: Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku, ul.
Go³dapska 29, 19-400 Olecko.
Zapraszamy wszystkich chêtnych do udzia³u w konkursie. Udzia³ w nim bêdzie niezapomnianym prze¿yciem i stworzy
mo¿liwoæ wymiany dowiadczeñ kulinarnych.
Do wygrania cenne nagrody.
Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl

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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AUTO-MOTO

V36326

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
K18706
V59305

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V65701)

Krupin 14A

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68. V53510
* Elipsa  hotel, restauracja, bar, SYLWESTER 2009,
ul. Letnia 15, tel. 87-520-29-77
K19912
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (87) 520 15 78
V59704
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-25-16
(V62002)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

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

* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 660 122 049

L16702

* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V56327
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 87-520-43-73 V63502
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 87-520-22-13
L17101
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31

(K16910)

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (87) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 1000-0 00, pt-so  od 1000 do 200

K18506

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V18806
ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V61003)

L17001

V58505
K19107
L16303

* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47 V58605
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 87-520-31-70 L16204
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. (87) 520-22-47 V43501
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. V57706

MEBLE ZACHODNIE
ul. Kopernika 10 (piwnica)
Nowa dostawa ozdób
i dekoracji wi¹tecznych
Serdecznie zapraszamy
tel. 608-146-978
www.meble-zachodnie.eu

* mikropo¿yczki 0%, tel. (87) 520-18-17

PUB PIWNICA

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

V58805

(V57806)

* Audi A8, 3,7 Qatro, 1996, B/LPG, fool opcja, tel. 503804-741
V65721
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K19413
* BMW 528, gaz, 1996, czarny metalik, 20.000 z³otych, tel.
609-144-600
V54719
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
K18716
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-52012-88
V59315
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 V65731
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501611-961
V59824
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961 V59814
* Opel Vectra HB, 2,5B, 1996/1997, tel. 783-962-666 V59325
* opony zimowe 15:195:65, tel. 508-644-429
L16901
* Suzuki Grand Vitara, 1,6B, 2007, 13.000 km przebiegu,
jeden w³aciciel, 66.000 z³otych, tel. 784-566-665 V54729
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
V65711

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

(V54809)

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

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

Przemys³aw Atkielski

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

(V57906)

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

US£UGI

D@RKOMP

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

tel. 503 804 741; 512 217 654

* super zespó³ muzyczny, tel. 666-706-100

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07. V2548

V19005

* Obróbki blacharskie na zamówienie, tel. 501 818 834
V62203
* OC i AC, atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci
cywilnej przedsiêbiorców i firm, te. 603-100-524, tel. 87520-46-76
V56107

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

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

(V59604)

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

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L114908
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 87-520-15-30
L17201
* BHP i PPO¯, SKLEP, ul. Grunwaldzka 16A (wejcie od
strony rzeki), tel. (87) 520 17 89
V56607
(V54709)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K19403

V54419

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (87) 520-26-93. V52510

US£UGI

15

Tygodnik Olecki/rok 2009/nr 49 (621)

* remontowo-budowlane, CEKOLOWANIE, malowanie,
tel. 507-231-684
K20101
* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 665-095424, www.tocada.pl
V65921
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V60923

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K747)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961 V478214
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(V53710)
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
L16602
* Taxi Z, tel. 87-520-12-12
K13519
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885
L16503

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V54909)

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

Za³atwiamy wszelkie formalnoci.

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

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

(V61902)

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)

(K19702)

Anna £ozowska
WYWÓZ MIECI
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 601-094-364

INNE
* artyku³y zoologiczne WYPRZEDA¯ 30%, ¯uczek, ul.
Rzenicka 4
V60803
* przystojny, kawaler, 197/100, matrymonialne, uczciwy,
wysportowany, wykszta³cony, w³asne mieszkanie, pani ³adna, 25-45, sta³y zwi¹zek, rodzina, mi³oæ, Olecko okolica,
SMS nie odbieram, powa¿ne, tel. 519-773-924
K20002
KUPIÊ
* silnik zaburtowy, minimum 59KW, tel. 602-235-182
* stary motocykl, tel. 602-235-182

*
*
*

KOMPUTER INTELX2/2GB RAM/
500GB... ZA 999Z£;
MONITOR 23" FULLHD HDMI 36 M-CY GW... ZA 730Z£
ZAPRASZAMY PL. WOLNOCI 6C
(V56317)
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608146-978
V54819
* mieszkania, dzia³ki, domy, WGN Nieruchomoci, tel. 510189-301
V65803
* mieszkanie 64 m.kw., centrum, tel. 601-152-460
V61303
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V54429
* porcelana polska, du¿y wybór, ul. Kopernika 10 (piêtro),
tel. 665-095-424, www.tocada.pl
V65911
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
V54819
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603L16104
* SIANO W DUZYCH BELACH, TEL. 721-587-468 K19603
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V54619
* tanio sprzedam domek, dzia³ka 30 arów, Golubki, krajówka, tel. 505-296-433
K20301
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K847
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87520-22-33
V61712
WYNAJEM

 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe

(V54609)

*

SPRZEDAM
ci¹gnik C330, stan bdb, silnik Mercedes 124 3D, tel. 87523-99-63
K20401
deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V60913
dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426 V57816
dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402
K18905

V54448
V54438

PRACA
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756
L16403
* zatrudniê piekarza z Olecka do pizzerii, tel. 509-839-995 V62012

* do wynajêcia lokal handlowy, tel. 604-557-693
V50029
* do wynajêcia pomieszczenie 8 m.kw., parter, Kamienna
1A, tel. 602-354-963
K20202
* kosmetyczka podnajmie lokal dla fryzjerki, 26 m.kw., ul.
Kamienna 1, tel. 602-354-963
V63512
* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 604-557-693
V50019
* poszukujê lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 505036-183
L16802
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

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

(V55508)

EKOTV mietnik. Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Orodek
Galeria Wies³awa
czynny
codziennie
w godz. 800-1600

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczêcie
B. Bo³tryka.
kursu

tel. 520-23-36

(K16510)

(V61802)

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA
Na nadcinienie i korzonki

W polskiej medycynie ludowej wywar z pó³
szklanki ziarniaków owsa zalanych 2 szklankami wody wrz¹cej, pity po pó³ szklanki rano i wieczorem, stosowano jako lek obni¿aj¹cy cinienie krwi. Napary z ziela (s³oma z ziarnkami i k³osami) dodane do
k¹pieli stosowano przy bólach korzonków nerwowych.
Ten lek popularny by³ w okolicach górskich. Tam¿e
ziarniaki pra¿one z niewielk¹ domieszk¹ wody, po jej
odparowaniu, wk³adano do woreczka lnianego i przyk³adano do cia³a, by usun¹æ bóle korzonków nerwowych.

Kuracje winkiem z aloesu

Aloes przygotowuje siê najczêciej w formie winka.
A oto receptura pochodz¹ca od ks. Podbielskiego: aloes powinien mieæ 3,5-5 lat, wtedy jego wartoæ leczni-

cza jest znacznie wiêksza. Na 5 dni przed zerwaniem nie
podlewaæ go. Rolinê zrywaæ w ciemnym miejscu, za wszystkie
czynnoci najlepiej wykonywaæ przy czerwonym wietle,
by nie powodowaæ spadku iloci substancji biologicznie
czynnych wspomagaj¹cych organizm.
150 g aloesu mielimy w maszynce. Mo¿na te¿ wykonaæ
tê czynnoæ  dok³adnie zmia¿d¿yæ silnie rozbijaj¹c licie.
Potem dodajemy 25 dag lekko podgrzanego miodu i pó³
butelki czerwonego wina o mocy 6-11% alkoholu, najlepiej
domowej roboty. Mieszaninê przelewamy do butelki z ciemnego
szk³a. Owijamy dodatkowo ciemn¹ tkanin¹ i odstawiamy w
ciemne i ch³odne miejsce. Co pewien czas powinnimy butelkê
wstrz¹sn¹æ. Po 5 dniach winko gotowe jest do u¿ytku.
Kuracjê zaczynamy od tego, ¿e przez 5 dni pijamy preparat po ³y¿eczce od herbaty trzy razy dziennie na 2 godziny przed jedzeniem. Potem pijemy trzy razy dziennie przez
3-4 tygodni po ³y¿ce sto³owej. Kuracja winkiem bardzo
szybko pomaga w stanach podgrypowych i grypach. Kurowaæ siê nim mo¿na w rozlicznych dolegliwociach chronicznych,
a tak¿e stosowaæ profilaktycznie.
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Kalendarz imion

Cytaty na ten tydzieñ

8 grudnia (Niepokalane Poczêcie NMP)
Boguwoli, Delfiny, Elfrydy, Marii, Rozmaryny, Wirginii
Abrahama, Delfina, Klemensa, Klementa,
Makarego, Romaryka, Rozmaryna, wiatos³awa, wiatozara, Wirgiliusza, Wirginiusza, Zenona
9 grudnia
Anety, Aniki, Gracji, Izabeli, Joanny,
Leokadii, Lody, Nataszy, Walerii, Wies³awy
Cypriana, Delfina, Gracjana, Grzegorza,
Joachima, Leokadiusza, Wies³awa
10 grudnia (wiatowy Dzieñ Ochrony Praw Cz³owieka)
Danieli, Eulalii, Judyty, Julii, Loretty,
Marii, Radzis³awy
Andrzeja, Bogdana, Bohdana, Brajana,
Daniela, Dawida, Eulaliusza, Eustachego, Eustachiusza, Grzegorza, Mirona
11 grudnia (wiatowy Dzien Astmy)
Biny, Danieli, Danuty, Julii, Sabiny

Artura, Chryzostoma, Damazego, Daniela, Stefana, Waldemara, Wojmierza,
Wojmira
12 grudnia
Adalii, Adelajdy, Ady, Aleksandry,
Dagmary, Dionizji, Joanny
Aleksandra, Gocis³awa, Kaliksta, Konrada, Konstantego, £azarza, Przemys³awa,
Suliwoja
13 grudnia (Rocznica wprowadzenia
stanu wojennego)
Dalidy, Edeltrudy, El¿biety, Julii, Lidy,
Lucjany, Lucji, £ucji, Otylii, Roksany,
W³odzis³awy
Eugeniusza, Juliusza, Lucjana, Piotra,
W³odzimierza, W³odzis³awa, Wyszomira
14 grudnia
Alfredy, Dory, Flory, Liwii, Zoriki, Zoriny
Alfreda, Arseniusza, Gorzys³awa, Izydora, Jana, Paw³a, S³awobora, Spirydiona, Spirydona, Wenancjusza, Wenecjusza

Nasz przepis

MYLIWSKA BROÑ PALNA

3/4 szklanki wody, 1/4 kostki margaryny, 3 czubate ³y¿ki m¹ki, 3 jajka,
15 dag zmielonego ugotowanego miêsa, sól,10 dag s³oniny lub boczku do
okraszenia, majeranek.
W rondelku zagotowujemy wodê z
margaryn¹. Wsypujemy porcjami m¹kê
i rozcieramy drewnian¹ ³y¿k¹ do czasu,
a¿ nie bêdzie grudek, a ciasto stanie siê
szkliste. Wtedy zdejmujemy je z ognia,
przestudzamy i wbijamy po jednym jajku,
ca³y czas mieszaj¹c. Mielone miêso
przyprawione majerankiem dodajemy i
ca³¹ masê wyrabiamy. £y¿k¹ k³adziemy na osolonym wrz¹tku niedu¿e kluski i gotujemy je na ma³ym ogniu do
miêkkoci. Odcedzamy i podajemy polane rumianymi skwarkami ze stopionej s³oniny lub boczku.

Broñ palna to taka rzecz, która strzela,
najczêciej wtedy, kiedy jest nabita i
poci¹gnie siê za spust. Ale zdarza siê,
¿e strzela tak¿e bez poci¹gniêcia spustu, a nawet wtedy, kiedy jest nie nabita. (...) Z grubsza paln¹ broñ myliwsk¹ mo¿na podzieliæ na rutow¹ i
kulow¹. Ze strzelb rutowych strzela siê
 jak sama nazwa wskazuje  rutem
oraz wbrew tej nazwie  nieopancerzonymi kulami o³owianymi, czyli brenekami. Nowoczesne strzelby nabijane
s¹ od ty³u luf, ale jeszcze w pierwszym
dwudziestoleciu naszego* wieku mo¿na by³o spotkaæ staro¿ytne mordercze
machiny z pojedyncza luf¹, nabijane od
przodu, podobne do karabinów napoleoñskiej piechoty.
Janusz Meissner
* pisane w wieku XX



Kluski miêsne po olecku

Chrzan z jab³kami

S³oik chrzanu, 2 winne jab³ka, ma³y
s³oik majonezu, 2 ³y¿ki dobrej mietany, cukier.
Jab³ka myjemy, drylujemy i ucieramy na drobno wraz ze skórk¹. Mieszamy z chrzanem, majonezem i mietan¹.
Doprawiamy do smaku cukrem.

Maja Berezowska

... s³ynna polska karykaturzystka
zosta³a w czasie II wojny wiatowej
osadzona w obozie koncentracyjnym
Ravensbrück w odwecie za publikacjê
przed wojn¹ serii karykatur Hitlera.

F kupiê

K³opot prasy polega na tym, ¿e nic
co normalne, nie jest interesuj¹ce.
Saul Bellow
Samochód s³u¿bowy jest czym, co
ka¿dy uwa¿a za rzecz zbêdn¹ dopóty,
dopóki sam w nim nie siedzi.
Richard Nixon

PRZYS£OWIA
 Gdy nierych³o liæ opada zima ostra
bywa rada.
 Gdy têga zima nastanie w pierwotka
Adwentu osiemnacie tygodni nie spocznie ani momentu.
 Od £ucji (13 grudnia) licz 12 dni. A
w jakim po sobie toku s³onko we
dnie, pod noc gwiazdy, wiat³em tu¿
po sobie lni, takim bêdzie miesi¹c
ka¿dy, w nadchodz¹cym tobie roku.
 Zima czas ziemi na spoczynek dany.
 wiêta £ucja (13 grudnia) dnia przykróca.
 Jak przed Wili¹ z dachu ciecze, zima
d³ugo siê powlecze.
 Jeli w grudniu czêsto dmucha, to w
marcu i kwietniu plucha.
 Dobra zima, dobre lato.
 Suchy grudzieñ, sucha wiosna i suche lato.
 Póna zima d³ugo trzyma.

Wojsko

- Czemu ten pluton tak krzywo stoi?!?
 pieni siê kapral.
- Bo ziemia jest okr¹g³a  mówi jeden z
¿o³nierzy.
- Kto to powiedzia³ ?!?
- Kopernik.
- Kopernik wyst¹p!
- Przecie¿ umar³.
- Czemu nikt mi o tym nie zameldowa³?

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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NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC
POWIATU OLECKIEGO 2009

Zachêcamy wszystkich mieszkañców Ziemi Oleckiej (i nie
tylko) do wziêcia udzia³u w Plebiscycie na najpopularniejszego sportowca i trenera powiatu oleckiego 2009 roku.
Poni¿ej przedstawiamy listê nominowanych do tytu³u.
Oczywicie ka¿dy kibic mo¿e tê listê uzupe³niæ o w³asne
kandydatury. I tylko od Was, Drodzy Pañstwo, zale¿eæ bêdzie kto znajdzie siê na tej licie i kto wygra Plebiscyt.
G³osowaæ bêdzie mo¿na tylko na specjalnych kuponach,
zamieszczanych co 7 dni w ,,Tygodniku Oleckim. Ka¿da
osoba g³osuje tylko raz i mo¿e na jednym kuponie zaznaczyæ
piêciu najlepszych (wg w³asnego uznania) sportowców i jednego trenera. Na kuponie nale¿y podaæ swój nr pesel lub nr
legitymacji szkolnej i oczywicie podpisaæ w³asnorêcznie swoim
nazwiskiem.
W g³osowaniu wezm¹ udzia³ tylko oryginalne i podpisane
kupony. Ponadto ka¿dy kupon wemie udzia³ w losowaniu
cennych nagród!
Lista nominowanych sportowców:
1. Ewa Boguszewska (tenis sto³owy)
2. Mateusz Danilewicz (karate kyokushin)
3. Karolina Domañska (biegi rednie)
4. Rados³aw G¹siorowski (pi³ka no¿na)
5. Joanna Grzyb (szachy)
6. Kamil Gryglas (szachy)
7. Marta Gryglas (szachy)
8. Kornel Interewicz (sport nies³ysz¹cych)
9. Micha³ Januszko (sport nies³ysz¹cych)

KARTA DO G£OSOWANIA

10. Robert Karniej (tenis sto³owy)
11. Dariusz Koz³owski (bryd¿ sportowy)
12. Leszek Krasiñski (sport nies³ysz¹cych)
13. Paulina Maciejewska (tenis sto³owy)
14. Justyna Miszczak (taekwondo)
15. Maurycy Miszczak (taekwondo)
16. Bartosz Nieszczerzewski (karate kyokushin)
17. Aleksandra Olszewska (lekkoatletyka)
18. Dominika Olszewska (taekwondo)
19. Rados³aw Olszewski (lekkoatletyka)
20. Dawid Paszkowski (pi³ka no¿na)
21. Paulina Sienkiewicz (karate kyokushin)
22. Kamil Szarnecki (pi³ka no¿na)
23. Przemys³aw Szlaszyñski (lekkoatletyka)
24. Ma³gorzata Szpunar (lekkoatletyka)
25. Waldemar wirydowicz (pi³ka siatkowa)
26. Szymon Wrzyszcz (pi³ka siatkowa)
27. Adam Wyszyñski (pi³ka no¿na)
Lista nominowanych trenerów:
1. Marzena Jasiñska (tenis sto³owy)
2. Dorota Miszczak (taekwondo)
3. Tomasz Miszczak (taekwondo)
4. Wojciech Rejterada (karate kyokushin)
5. Karol Sobczak (pi³ka no¿na)
6. Romuald Wojnowski (lekkoatletyka)
7. Adam Wyszyñski (pi³ka no¿na)
Kupony nale¿y dostarczaæ osobicie lub korespondencyjnie do redakcji TO przy ul. Zielonej 37 oraz zostawiaæ w
sklepie zoologicznym (obok redakcji).

NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC
POWIATU OLECKIEGO 2009

OG£OSZENIE O PRZETARGU

G³osujê na sportowca (imiê i nazwisko, dyscyplina)
1. ..................................................................................................
2. ..................................................................................................
3. ..................................................................................................
4. ..................................................................................................
5. ..................................................................................................
G³osujê na najlepszego trenera (imiê i nazwisko)
1. ..................................................................................................
.....................................................................................................
(imiê i nazwisko zg³aszaj¹cego

.....................................................................................................
PESEL lub nr legitymacji szkolnej)

.....................................................................................................
(podpis)
Uwaga! Ka¿dy mo¿e g³osowaæ tylko jeden raz. Brane pod
uwagê bêd¹ tylko oryginalne kupony wyciête z Tygodnika
Oleckiego. Kserokopie i innego rodzaju kartki nie bêd¹
brane pod uwagê.

Wszechnica Mazurska w Olecku og³asza
przetarg ofertowy na zbycie nieruchomoci po³o¿onej w Olecku przy ul. Ludowej 1 (dawny Hotel Asystenta);
powierzchnia dzia³ki: 1771 m2; powierzchnia u¿ytkowa budynku: 251 m2. Cena
minimalna brutto: 400 000 z³ (czterysta tysiêcy z³).
Oferty nale¿y sk³adaæ od dnia og³oszenia do dn. 21.12.2009 do godz. 10.00
 osobicie w Rektoracie Uczelni lub
poczt¹ na adres: Wszechnica Mazurska, 19-400 Olecko, Plac Zamkowy 5
z dopiskiem OFERTA.
Informacji udzielamy pod numerem
telefonu 87 520 13 24 od rody do
niedzieli w godz. 800-15 00.
Zastrzega siê prawo odwo³ania przetargu bez podania przyczyn.

(K20002)

19

Tygodnik Olecki/rok 2009/nr 49 (621)

Tenis sto³owy
1.12.2009r. w hali Zespo³u Szkó³ w
Olecku odby³y siê Mistrzostwa Powiatu
SZS w mini siatkówce ,,4 dziewcz¹t
i ch³opców. Zawody sêdziowa³ Dariusz
Karniej. Przyst¹pi³y do nich reprezentacje nastêpuj¹cych szkó³: SP Wieliczki, SP 3 Olecko, SP 1 Olecko i SP 4
Olecko, w kategorii dziewcz¹t oraz SP
3 Olecko, SP 1 Olecko i SP 4 Olecko,
w kategorii ch³opców. Turniej rozegrano systemem: ,,ka¿dy z ka¿dym, do
dwóch wygranych setów.

Koszykówka
3.12.2009r. w hali ZST w Olecku
rozegrano pó³fina³y mistrzostw województwa warmiñsko-mazurskiego SZS
w pi³ce koszykowej dziewcz¹t szkó³
gimnazjalnych. Organizatorami imprezy
byli: MOSiR, POSS, OTSS i UKS Korab. Zawody sêdziowali: Wojciech Pilichowski, Marcin Putra, Krystyna Stasiak i Karolina Sura¿yñska.
Do zawodów przyst¹pi³y reprezentacje szkó³ : Zespó³ Szkó³ nr 1 w Nidzicy,
Zespó³ Szkó³ nr 3 w Nidzicy i Gimnazjum nr 2 w Olecku. Dru¿yny te zagra³y
turniej systemem: ,,ka¿dy z ka¿dym.

Wyniki koñcowe (dziewczêta)
1. SP 4 Olecko (opiekun Ma³gorzata
Micha³owska)
6 pkt 6:2
2. SP 3 Olecko (opiekun Dariusz Dwilewski)
5 pkt 5:3
3. SP Wieliczki (opiekun Karol Warsewicz)
4 pkt 4:5
4. SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof
Zaniewski)
3 pkt 2:6
Wyniki koñcowe (ch³opcy)
1. SP 4 Olecko (opiekun Marek Stankonowicz)
4 pkt 4:2
2. SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof
Dawidziuk)
3 pkt 3:3

KOÑCOWA KOLEJNOÆ
1. ZS nr 1 Nidzica (opiekun Wies³awa
Taradejna)
4 pkt
84:26
2. ZS nr 3 Nidzica (opiekun Beata Wasilewska)
3 pkt
58:56
3. Gim. nr 2 Olecko (opiekun Tomasz
Borowski)
2 pkt
26:86
Wszystkie zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy oraz puchary, ufundowane przez prezes POSS, pani¹ Reginê
Jakubowsk¹. Uhonorowano równie¿ najlepsz¹ zawodniczkê turnieju, któr¹ zosta³a Agnieszka Rutkowska z ZS nr 1
w Nidzicy. Ogó³em w zawodach uczestniczy³o 35 zawodniczek.
(dk)

3. SP 3 Olecko (opiekun Artur Szarnecki)
2 pkt 2:4
Zwyciêskie zespo³y otrzyma³y puchary ufundowane przez prezes POSS,
pani¹ Reginê Jakubowsk¹, a wszystkie
dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy. Ogó³em w zawodach startowa³o 70
zawodników, w tym 40 dziewcz¹t.
Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny dziewcz¹t z SP 4 w Olecku (opiekun Ma³gorzata Micha³owska): Weronika Kasprzak,
Zuzanna Stankonowicz, Anna Torebko,
Marika Grabek, Patrycja Koz³owska,
Aleksandra Wojnowska, Paulina Maciejewska, Agata Ko³odziejska, Martyna
Olszewska.
Sk³ad zwyciêskiej
dru¿yny
ch³opców z SP 4
w Olecku (opiekun
Marek Stankonowicz): Maciej Fieæko, Filip Bobowicz,
Daniel Uliñski,
Piotr Antoniak,
Kamil Piekarski,
Karol Sznurkowski,
Kamil Medycki i
Alan Stadnicki.
(dk)

Szachy
UWAGA

W dniu 12 grudnia o godz. 9.10 mo¿na
sk³adaæ zg³oszenia do szachowego Miko³ajkowego Turnieju Juniorów o
Puchar Pani Dyrektor Gimnazjum nr
2 w Olecku, Gimanzjum nr 2 im.
M. Kopernika, ul. S³owiañska 1. Rozgrywki odbêd¹ siê systemem szwajcarskim na dystansie VII rund, tempo gry
15 minut na zawodnika, turnieje open
oddzielnie dla dziewcz¹t i oddzielnie dla
ch³opców.

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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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 379

I kolejny, bogaty w wydarzenia, tydzieñ za nami. Mnie brakowa³o Pañstwa, a Pañstwo oczywicie zaczêli czytaæ
Tygodnik Olecki od ostatniej strony...
Co ten PAC znowu wymyli³? Bardzo
mi mi³o i witam na tych naszych spotkaniach grupy terapeutycznej, gdzie
bêdziemy prowadzili ze sob¹ dialog. To
znaczy ja napisa³em, a Pañstwo bêdziecie to czytali. Swoje uwagi mo¿na wykrzyczeæ w formie doæ ekspresyjnej przez
okno lub porwaæ gazetê. Podobno ka¿da forma wy¿ycia siê pomaga.
Ja wiem, ¿e Pañstwo uwa¿ajcie mój
wiat za lekko por¹bany. Przecie¿ sonda¿e przeprowadzane co kilka dni uwidaczniaj¹, ¿e podobno nie mam racji, a
ludzie kochaj¹ swój rz¹d, swojego premiera i swoj¹ partiê dla inteligentnych...
A ja nie kocham! Po prostu nie lubiê
byæ taki jak inni i wolê byæ jak dziecko
z bajki Christiana Andersena, które potrafi
dostrzec i powiedzieæ: KRÓL JEST
NAGI! Bo jest! Nie jest to tylko moje
spostrze¿enie, ale zauwa¿aj¹ to ju¿ nawet media do tej pory wspomagaj¹ce
te Cuda-Niewidy! Tylko w tym tygodniu dziennikarze, do tej pory klepi¹cy
po plecach swoich faworytów, tarli oczka
ze zdziwieniem i jak te pieski za tyln¹
szyb¹ samochodów machali g³ówkami!
Na bazie ostatnich SUKSCEÓW PKB
coraz wiêcej ludzi stwierdza ze zdziwieniem, ¿e ³agodne przechodzenie
kryzysu w naszym kraju nie wi¹¿e siê
w ¿aden sposób z prac¹ ekipy rz¹dowej, a szczególnie speca od finansów
Pana R. Chwalenie siê sukcesami mo¿na tu porównaæ do przechwa³ek m³ynarza, ¿e rzeka p³ynie i napêdza ko³o w
jego m³ynie. Nawet ci, co klaskali i bili

brawo dla faktu, ¿e Polska jest wysp¹
na oceanie kryzysu, bardzo czêsto zaczynaj¹ siê pukaæ w czo³o... Komu oni
tak naprawdê gratulowali? Bo tak na
zdrowy ch³opski rozum i wieloletnie
dowiadczenie. Mamy w tym kraju bardzo dziwne tradycje obwo³ywania dziwnych ludzi bohaterami czy mêdrcami.
Zmieni³y nam siê, bardzo dziwnie, zasady uznawania ludzi za autorytety. Dzi
autorytetem mo¿e byæ kto, kto nie rzuca siê w oczy, nie odzywa siê itd. Najlepiej wychodzi siê na tym, ¿e nic siê nie
robi, nic nie mówi... I przy ca³ej sieczce
medialnej zazwyczaj za mêdrców uwa¿amy tych, o których mo¿emy powiedzieæ najmniej. Znacie Pañstwo takich?
Ot, chocia¿by taki pan Cimoszewicz. We
wszelkich sonda¿ach zawsze zajmuje
czo³owe miejsce. Mo¿e byæ prezydentem, premierem, szefem cia³ unijnych!
Cz³owiek-autorytet do wynajêcia. Na czym
tak naprawdê polega moc Cimoszewicza? Na starym ³aciñskim przys³owiu:
Qui bibit, dormit, qui dormit non peccat, qui non peccat sanctus est. Po naszemu to bêdzie: kto pije  pi, kto pi
 nie grzeszy, kto nie grzeszy  jest wiêty.
Na tej samej zasadzie za mêdrca uwa¿amy milczka, a uczciwego  tego, co nic
nie robi. Có¿ takiego zrobi³ pan Cimoszewicz, by zas³u¿yæ sobie na miano
polityka z tak¹ charyzm¹? Jako premier
siê nie sprawdzi³, jako minister sprawiedliwoci by³ nijaki. W zasadzie mo¿na
by go okreliæ mianem: flaki z olejem.
A jednak stale otrzymuje wysokie notowania w sonda¿ach. Od czasów pierwszego startu na fotel prezydenta RP jest
tylko sta³ym kandydatem na jakie stanowiska. Swoje istnienie w polityce zawdziêcza tylko i wy³¹cznie dzia³aniom

na zasadzie kontrastu, bo ludzie potrzebuj¹ mieæ równie¿ prawo wyboru
takich nijakich i bezbarwnych. Dzi za
mêdrca finansów uznawany jest minister Rostkowski. I chyba sam nie rozumie, dlaczego tak siê dzieje, ale jest
gotów iæ w zaparte nawet w stosunku
do swoich kolegów z ministerstwa i rz¹du.
Ju¿ kiedy to pisa³em, ale to jest cz³owiek-zaprzeczenie. Mo¿e to jest nudne, ale chcia³bym przypomnieæ np. to,
¿e przyjêcie okrelonej wysokoci deficytu bud¿etowego mia³o byæ idiotyzmem, którego rz¹d i on, jako minister, nie pope³ni. Mo¿e to byæ z³oliwe, ale naszymi finansami rz¹dzi osoba, któr¹ niekoniecznie mo¿na nazwaæ
m¹drym. Dlaczego? Dokonuj¹c przyjêcia tego, co mia³o byæ idiotyzmem i
idiotyczne, nie sta³o siê tak, ¿e dokona³o siê czynu, który pozwala nazwaæ
to zgodnie z nazw¹ tej cechy? Wiêc
kto rz¹dzi finansami, robi¹c to, co uwa¿a³
za g³upotê?
Nie chce mi siê pisaæ o Komisji
Specjalnej ds. zamiatania pod dywan,
czyli tej od afery hazardowej. Kto
jeszcze wierzy, ¿e ta komisja wyjani
sprawê Mira, Grzecha i Rycha?
W tej chwili cz³onkami komisji s¹ tylko ci, których partia jest zainteresowana zagmatwaniem tej afery. Nic ju¿
nawet nie pomagaj¹ konferencje prasowe. Dziennikarze widz¹ i opisuj¹ coraz
wiêkszy smród, jaki wytwarza siê wokó³ komisji, której cz³onkowie z namaszczenia partii w³adzy robi¹ wszystko,
by nic nie zosta³o wyjanione, a afer¹
by³o to, co dzia³o siê w by³ych rz¹dach.
Do poczytania za tydzieñ.
PAC

Ziemia
poetów

Waldemara Rukcia

Poezja sztambuchowa
Józef Szymanowski (1748-1801)
Anusia ³adna
Anusia ³adna
Gdy siê bawi³a,
Mi³oæ j¹ zdradna
Sobie z³owi³a.
Antek oszczerca
U³o¿y³ minê;
Mówi³ do serca,
Uwiód³ dziewczynê.
Przy krzewiu ró¿y
Buja³a trawa,
Antek by³ ho¿y,
Anusia ¿wawa.

