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Stowarzyszenie Archiwici Pó³nocy i Regionalny Orodek Kultury
w Olecku zapraszaj¹ na

VIII ZAJAZD
BARDÓW

27-28 lutego 2009 r.
Program zamieszczamy na s. 6.

2 mln 850 tysiêcy

... bêdzie kosztowa³ remont i modernizacja placu przed Regionalnym Orodkiem
Kultury MG. Warunek na rozpoczêcie
prac jest jeden. Roboty rozpoczn¹ siê
wtedy, jeli uda siê pozyskaæ na tê modernizacjê fundusze unijne. Planowane
dofinansowanie z Unii to prawie 2 miliony z³otych.
Gmina z³o¿y wniosek na realizacjê
projektu wspólnie z dystryktem litewskim
Alytus, gdzie strona litewska bêdzie strona
wiod¹c¹.
(M)

Umorzenie
po¿yczki

Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olszynie rozpatrzy³
pozytywnie wniosek Urzêdu Miejskiego
w Olecku o umorzenie czêci po¿yczki
zaci¹gniêtej w 2003 roku na zadanie Ochrona bioró¿norodnoci fauny i flory wystêpuj¹cej w dorzeczu rzeki Lega i jeziora Oleckie Wielkie
14 stycznia podpisana zosta³a umowa, w której umorzenie po¿yczki w wysokoci 14.987 z³ zostanie przez gminê
przeznaczone na budowê instalacji deszczowej na ul. Zamostowej. FOiGW
umarza po¿yczkê tylko wtedy, jeli ca³oæ umorzenia zostanie przeznaczona na
inwestycjê zwi¹zan¹ z ochrona rodowiska.
(M)

Cena 1,40 z³
WARTO

PRZECZYTAÆ

* Pomoc uchwa³¹  s. 3.
* Plan pracy Rady Miejskiej na 2009r.
 s. 3.
* Pomóg³ zatrzymaæ nietrzewego kierowcê  s. 4.
* Wywiad z Krystyn¹ Wiszniewsk¹
 Naczelnikiem Wydzia³u Edukacji,
Kultury, Sportu i Promocji Starostwa
Powiatowego  s. 5.
* Program VIII Zajazdu Bardów  s. 6.
* Dyplom z marzeñ coraz bli¿ej  s. 8.
* Australijska opowieæ  s. 9.
* Dzieñ Babci i Dzieñ Dziadka
 s. 10.
* Inwestycje drogowe w powiecie
oleckim  s. 12.
* Romuald Stankiewicz  Starosta
Olecki w 25. rocznicê mierci (cz. 2)
 s. 18.
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MARKET BUDOWLANY
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CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V4702)

Tel. (87) 520 44 46

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

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

CENTRUM HANDLOWE

ZAPRASZAMY

tel.(087) 520 36 92

(V2004)

(K1901)

Super Taxi
- tel. (087) 520 20 00
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

 17 stycznia o 10.25 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ w ¯ydach wodê
z zalanej piwnicy domu mieszkalnego.
 17 stycznia o 15.17 trzy zastêpy JRG
PSP w Zatykach zabezpiecza³y miejsce i usuwa³y skutki wypadku kolejowego.
 17 stycznia o 16.43 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ skutki kolizji z jezdni ul.
Tunelowej.
 21 stycznia o 12.36 dwa zastêpy JRG
PSP zabezpiecza³y mieszkanie w budynku wielorodzinnym przy ul. 1 Maja.
W mieszkaniu ulatnia³ siê gaz.
 22 stycznia o 14.51 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ martwego ³abêdzia z brzegu
rzeki przy ul. Partyzantów.
 22 stycznia o 21.14 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ wodê z zalanego mieszkania przy placu Wolnoci.
 23 stycznia o 11.00 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ na l¹dowisku szpitalnym l¹dowanie i start mig³owca ratowniczego.
 25 stycznia o 14.44 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 29 stycznia o 19.27 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ przy placu Wolnoci ulatniaj¹cy siê w mieszkaniu tlenek wêgla.
 30 stycznia o 0.44 jeden zastêp JRG
PSP ratowa³ pasa pogryzionego przez
inne psy.
Informacji udzieli³
sekcyjny Piotr Gabru

Radny Jan Fabczak

... podczas ostatniej Sesji RM zg³osi³
propozycjê, aby gmina spowodowa³a, by
pacjenci mogli zapisywaæ siê do lekarza
telefonicznie. Przy tej fali zachorowañ
spêdzenie trzech czy czterech godzin w
przychodni przez ludzi starszych czy te¿
dzieci jest w XXI wieku nieporozumieniem. Wprowadzenie takiej zasady usprawni znacznie przyjmowanie pacjentów oraz
poprawi samo funkcjonowanie placówki  stwierdzi³ radny.
(opracowanie BMB)

Redakcja

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

w godzinach 1200 -1700
(we wtorek nieczynna)

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Radna Gra¿yna
Obuchowska

... zg³osi³a podczas obrad sesji RM, ¿eby
gmina wygospodarowa³a pieni¹dze na
opiekê okulistyczn¹ nad dzieæmi z gimnazjów i szkó³ podstawowych.
... mieszkañcy powiatu borykaj¹ siê
z us³ugami okulistycznymi. Kolejka na
badania jest d³uga. W chwili obecnej
osoby do badañ zapisywane s¹ na czerwiec. Du¿e kolejki s¹ równie¿ w ociennych powiatach. Proszê aby Szanowna
Rada rozwa¿y³a wniosek i zabezpieczy³a
na ten cel pieni¹dze. Chodzi o to, aby w
tym roku dzieci przebadaæ chocia¿ raz.
¯yjemy w epoce komputeryzacji, a komputery pozytywnie nie wp³ywaj¹ na
wzrok.  stwierdzi³a.
(opracowa³ BMB)

DY¯URY APTEK

 03-08.02.2009r., ul. Kolejowa 15
 09-15.02.2009r., ul. 11-go Listopada 9

Pobór krwi

- 5 lutego 2009r.
(Pobór odbywa³ siê bêdzie w Starostwie
Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32
od godz. 8.15)
(V4002)

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
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ZAPRASZAMY!
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Radny Jaros³aw
Bagieñski

... z³o¿y³ wniosek, aby Januszowi Panasewiczowi
nadaæ medal Zas³u¿ony dla
Olecka.
Uwa¿am, ¿e jest to najbardziej rozpoznawalna postaæ z Olecka w ca³ym
kraju. W ka¿dym wywiadzie podkrela z
jakiego miasta pochodzi. Tak¿e na swojej debiutanckiej p³ycie ma jeden utwór,
który nazywa siê Olecko  stwierdzi³
radny.
(opracowa³ BMB)

Ulica Cisowa

5 stycznia zosta³ rozstrzygniêty przetarg na budowê ulicy Cisowej. Budowa
bêdzie kosztowa³a 165 tysiêcy z³otych.
Budow¹ zostanie objêta ta czêæ ulicy,
która stanowi w³asnoæ gminy. Prace maj¹
zostaæ ukoñczone 29 maja.
(M)

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:

 Krystyna Chajêcka
 Artur Dêbowski
 Alicja Jaszczanin
 Jarzy Makal
 Zenon Ró¿ycki
 Marzena G. W³odarska
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

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

Uwaga! Prosimy Pani¹ Alicjê Jaszczanin i Teresê £ukaszewicz o odebranie
wylosowanych upominków konkursowych.

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

!
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Pomoc uchwa³¹
Radni podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej podjêli uchwa³ê, dziêki której
gmina bêdzie mog³a udzieliæ nieoprocentowanej po¿yczki wspólnocie budynku
przy ul. Kolejowej, w którym ostatnio
sp³on¹³ dach.
Ta czêæ obrad by³a najd³u¿sza. Burmistrz Wac³aw Olszewski apelowa³ do
radnych o podjêcie uchwa³y. Zaznaczy³
w swym wyst¹pieniu, ¿e tylko w ten
sposób bêdzie mo¿na udzieliæ po¿yczki.
Obiekcje radnych nie dotyczy³y samego celu, ale tego, ¿eby uchwa³ê rozszerzyæ i w razie potrzeby obj¹æ j¹ inne wypadki losowe. Prawdopodobnie w wyniku podjêcia tej uchwa³y powstanie w
naszej gminie co na kszta³t funduszu
kryzysowego. Burmistrz, jak i radni, z³o¿yli deklaracjê, ¿e podejmuj¹c uchwa³ê
dotycz¹c¹ tylko konkretnego przypadku w najbli¿szym czasie podejm¹ pracê

Remont

Trwa remont jedenastu sal lekcyjnych
w Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika. Prace maja zostaæ ukoñczone 27
lutego.
(M)

nad stworzeniem takiego aktu prawnego, dziêki któremu bêdzie mo¿na wspomóc mieszkañców gminy Olecko poszkodowanych w innych wypadkach losowych. Maksymalna kwota po¿yczki ma
wynieæ 150 tysiêcy z³otych.
Przyznanie po¿yczki wi¹¿e siê jednak
z pewnymi warunkami. Wspólnoty lub
inni poszkodowani bêd¹ musieli udzieliæ odpowiednich zabezpieczeñ, aby nasze wspólne pieni¹dze nie zosta³y zmarnowane.
Burmistrz zakwestionowa³ równie¿
pomys³ jednego z radnych, który apelowa³, aby tê po¿yczkê oprocentowaæ.
Wac³aw Olszewski stwierdzi³, ¿e brak oprocentowania dla gminy nie stanowi zbytniego obci¹¿enia, za dla ludzi, którzy
(na przyk³ad) stracili dach nad g³ow¹,
jest obci¹¿eniem ponad miarê. Stwierdzi³,
¿e gmina w takich przypadkach powinna pomóc, a nie czerpaæ zyski.
(opracowa³ BMB)

Plan pracy Rady
Miejskiej na 2009r.

(uchwa³a RM z grudnia 2008 roku)
* kwiecieñ  analiza sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za 2008 rok,
* maj  utrzymanie i sposób finansowanie dróg,
* czerwiec  funkcjonowanie spó³ek
gminnych,
* wrzesieñ  analiza inwestycji w zakresie dofinansowania ze rodków unijnych,
* padziernik  funkcjonowanie placówek owiatowych,
* listopad  Bezpieczne Miasto Olecko,
* grudzieñ  uchwalenie bud¿etu gminy
na 2010 rok.

Sesja Rady Miejskiej

29 stycznia odby³a siê pierwsza w tym
roku sesja Rady Miejskiej. Podjêto 8
uchwa³. Zatwierdzono m.in. zmiany w
bud¿ecie gminy. Sesja trwa³a od 13.00
przez ponad dwie godziny. By³o obecnych 18 radnych.
(M)

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria
Pub Piwnica, plac Wolnoci 24
 Grafika Jolanty Grabowskiej, Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
 Staroobrzêdowcy z Wojnowa - fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria JazzClub Galeria w Gi¿ycku
2 lutego (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
10.00  16.00  ferie w ROK MG
11.00  Sposób na rekina (animacja,
bilet 3 z³)  kino
3 lutego (wtorek)
10.00  17.00  ferie w ROK MG
11.00  Sposób na rekina, film  Kino
ROK MG
4 lutego (roda)
10.00  16.00  ferie w ROK MG
5 lutego (czwartek)
8.15  akcja honorowego poboru krwi,
Starostwo , ul. Kolejowa 32
11.00  17.00  ferie w ROK MG
11.00  Magiczna kostka (animacja, bilet 3 z³)  kino
6 lutego (pi¹tek)
10.00  16.00  ferie w ROK MG
15.00  Smocze wzgórze (animacja, bilet
3 z³)  kino
17:00  Zmierzch  film, kino
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod
ABC (wejcie od ul. Cichej)
19.15  Zawodowcy  film, kino
7 lutego (sobota)
10.00  turniej siatkówki 4-osobowej,
hala LO
15.00  Smocze wzgórze (animacja, bilet
3 z³)  kino
17:00  Zmierzch  film, kino
19.15  Zawodowcy  film, kino
8 lutego (niedziela)
15.00  Smocze wzgórze (animacja, bilet
3 z³)  kino
17:00  Zmierzch  film, kino
19.15  Zawodowcy  film, kino
9 lutego (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
10.00  16.00  ferie w ROK MG

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

(K27805)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(K27905)

"
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Nagrodzeni uczniowie

W latach 2004-2008 Starosta Olecki przyzna³ 17 stypendiów uczniom szkó³ ponadgimnazjalnych za wysokie wyniki w
nauce, osi¹gniêcia literackie i sportowe. £¹cznie w tym okresie przyznano 33 000 z³. W ostatnim roku by³o to 9 000 z³, a na
2009 r. Rada Powiatu zabezpieczy³a na ten cel 15 000 z³.
Stypendium Starosty na wniosek dyrektorów szkó³ otrzymali uczniowie:
Ø Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. J. Kochanowskiego:
- Joanna Jurkiewicz,
- Katarzyna Walendzewicz,
- Magdalena Krzywicka,
- Renata Sowul,
- Cezary Kaczyñski;
Ø Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych:
- Mariola Omilian,
- Micha³ Kaszkiel,
- Marta Grudziñska,
- Agnieszka Niedziejko,
- Urszula Skrocka;
Ø Zespo³u Szkó³ Technicznych:
- Urszula Chrzanowska,
- Urszula Garniewska (otrzyma³a stypendium w 2005 i
2006 roku),
- Anna Woroniecka,
- Natalia Nieszczerzewska.
Ponadto w 2008 r. przyznano stypendium Paulinie Jachimskiej
za szczególne osi¹gniêcia literackie, a Mateuszowi Danilewiczowi za wybitne wyniki sportowe w miêdzynarodowych
walkach Karate Kyokushin.
A. Turowska

Podatniku!

Je¿eli chcesz otrzymaæ zwrot nadp³aty z zeznania rocznego w miarê szybko i bez ¿adnych dodatkowych op³at, z³ó¿ w
urzêdzie skarbowym zg³oszenie aktualizacyjne:
- NIP-3  osoby fizyczne nie prowadz¹ce samodzielnie dzia³alnoci gospodarczej,
- NIP-1  osoby prowadz¹ce samodzielnie dzia³alnoæ gospodarcz¹
- aktualny numer rachunku bankowego (dostosowany do
wymogów bankowoci elektronicznej  26 znaków),
- aktualne dane adresowe.
Nadp³aty zwracane bêd¹ najpóniej w ci¹gu 3 m-cy od
daty z³o¿enia zeznania:
- przelewem na rachunek bankowy podatnika (najszybszy
zwrot nadp³aty),
- przekazem pocztowym (po pomniejszeniu o koszty zwrotu art. 77b §4 Ordynacji Podatkowej),
- gotówk¹ w kasie banku.
Powy¿sze zg³oszenia nale¿y sk³adaæ w US Olecko pokój
nr 4 (parter) lub w Punkcie Obs³ugi Podatników w Go³dapi.
Kwoty podatku wykazane w zeznaniu za 2008 r. nale¿y
wp³acaæ do 30 kwietnia 2009 r. na rachunek bankowy w
NBP 0/0 Olsztyn nr 81 1010 1397 0010 4922 2300 0000
***
Zeznania na podatek dochodowy od osób fizycznych za
2008 r. przyjmowane s¹ w pokoju nr 8 w siedzibie Urzêdu
Skarbowego: Olecko, ul. Wojska Polskiego 7
w dniach: poniedzia³ek, roda, czwartek, pi¹tek w godz.
7:15-15.00 oraz wtorek w godz. 7:15-18:00. Informacje udzielane s¹ pod nr tel. (087) 520 30 22 wew. 131, 150.
Wzory formularzy zeznañ wraz z objanieniami umieszczone s¹ na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:
www.mofnet.gov.pl

Pomóg³ zatrzymaæ
nietrzewego kierowcê

Oko³o godziny 1.00 w nocy w dniu 29.01.2009 r. patrol
policji zosta³ skierowany przez oficera dy¿urnego na ulicê
Kociuszki w Olecku. Zg³aszaj¹cy jad¹c swoim samochodem
zauwa¿y³ dziwnie jad¹ce osobowe Renault. Auto jecha³o z
w³¹czonymi wiat³ami drogowymi co jaki czas zmienianymi
na wiat³a mijania. Zaniepokojony mê¿czyzna spisa³ numery
rejestracyjne samochodu. Nastêpnie zosta³ zatrzymany przez
kierowcê Renault, poniewa¿ zdenerwowa³o go, ¿e kto za nim
jedzie. Podczas krótkiej wymiany zdañ mieszkaniec Olecka
wyczu³ od kierowcy Renault zapach alkoholu i natychmiast
zadzwoni³ na policjê. Do chwili zatrzymania Renaulta przez
funkcjonariuszy jecha³ za pijanym kierowc¹. Policjanci zbadali stan trzewoci i okaza³o siê, ¿e feralny kierowca, Zdzis³aw G., 49-letni olecczanin, mia³ prawie dwa promile alkoholu w organizmie.
Dziêki czujnoci kierowcy, który powiadomi³ policjê, tym
razem uda³o siê unikn¹æ tragedii i skoñczy³o siê tylko na konsekwencjach prawnych. Za jazdê na podwójnym gazie Zdzis³awowi G. grozi do 2 lat pozbawienia wolnoci i utrata prawa
jazdy nawet na 10 lat.

Pobi³, bo nie wpuci³ go
do mieszkania

Oleccy policjanci zatrzymali 18-letniego Patryka B. M³odzieniec dotkliwie pobi³ 48-letniego mieszkañca Olecka za
to, ¿e ten nie chcia³ go wpuciæ do mieszkania. Poszkodowany ze z³amanym nosem zosta³ odwieziony do szpitala.
Sprawca trafi³ do policyjnego aresztu i ju¿ us³ysza³ zarzut
uszkodzenia cia³a. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolnoci.
Do zdarzenia dosz³o 25 stycznia oko³o godziny 20.00 w
Olecku. Patryk B. wspólnie z m³odszymi kolegami przyszed³
pod drzwi 48-letniego mieszkañca Olecka. Mê¿czyzna widz¹c, ¿e jego nieproszeni gocie s¹ pijani, nie wpuci³ ich
do mieszkania. Zdenerwowa³o to Patryka, który uderzy³ go
kilkakrotnie g³ow¹ oraz piêci¹ w twarz. Policjanci zatrzymali do wyjanienia wszystkich trzech podejrzanych. W trakcie
przes³uchania Patryk B. przyzna³ siê, ¿e bi³ 48-latka. Ponadto funkcjonariusze znaleli przy nim telefon komórkowy, jak
siê okaza³o kradziony. Zatrzymany wyjani³, ¿e dwa miesi¹ce temu ukrad³ komórkê w jednej ze szkó³. Patryk B. us³ysza³ ju¿ zarzut uszkodzenia cia³a zagro¿ony kar¹ do 5 lat
pozbawienia wolnoci

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V3104)

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

#
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Wywiad z Krystyn¹ Wiszniewsk¹
 Naczelnikiem Wydzia³u Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w
Olecku  przeprowadzi³ Bogus³aw
M. Borawski

Nasze wywiady

BMB: - Radni zarzucili Zarz¹dowi
Powiatu, ¿e nie opracowa³ Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych oraz wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i m³odzie¿y.
KW:  Taki Program mo¿na utworzyæ  ale to tylko jeden z wielu sposobów wyrównywania szans edukacyjnych
m³odzie¿y z ma³ych miast i wsi. Bardzo
mocno wspieramy wszystkich naszych
uczniów  tych uzdolnionych i mniej
zdolnych. Dziêki projektom zapewniamy ogromn¹ iloæ zajêæ pozalekcyjnych.
Tylko na ten cel pozyskalimy ponad
milion z³otych. S¹ to rodki unijne, pochodz¹ce g³ównie z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
BMB:  MILION Z£OTYCH  to
wszystko na ten rok szkolny?
KW:  Przede wszystkim na lata 2009
 2010. Niektóre projekty siêgaj¹ roku
2012. Uczniowie do dyspozycji maj¹ tysi¹ce godzin pozalekcyjnych. S¹ to zajêcia obejmuj¹ce dodatkowe godziny z
jêzyka rosyjskiego, francuskiego, niemieckiego, angielskiego. Równie¿ nauczyciele otrzymuj¹ dodatkowe wynagrodzenie. Zajêcia te maj¹ rozbudzaæ zainteresowania uczniów uzdolnionych i nie
tylko.
BMB:  Czy zajêcia dotycz¹ tylko
nauki jêzyków obcych?
KW:  Nie tylko! Dodatkowe zajêcia s¹ prowadzone z fizyki, chemii, geografii. W Liceum Ogólnokszta³c¹cym powsta³ dyskusyjny klub filmowy. W ramach zajêæ m³odzie¿ pojedzie do Czech
i wemie udzia³ w zajêciach podobnego
klubu, ma te¿ nakrêciæ swój w³asny film
w angielskiej wersji jêzykowej. Zajêcia
pozalekcyjne maj¹ te¿ pomóc w przygotowaniu do matury i wyborze kierunku dalszego kszta³cenia.
BMB:  Czyli wszechstronny rozwój i pog³êbianie wiedzy?
KW:  Tak. Dodatkowe zajêcia maj¹
taki cel. Np. w LO powsta³ SZOK (Szkolny Orodek Kariery). W ramach zajêæ
tego klubu rozwijane s¹ kompetencje
menad¿erskie m³odzie¿y. Ju¿ od lutego
bêdzie realizowany w szko³ach zawodowych (ZST, ZSLiZ i OSW) ogromny
projekt dotycz¹cy jêzyków obcych.

Powiat Olecki pozyska³ dotacjê 245.307
z³, tj. 87,25% dofinansowania ze rodków UE na dodatkowe zajêcia, które
bêd¹ prowadzone w 2009 i 2010 r. W
ramach projektu Drugi jêzyk to pierwszorzêdna sprawa szko³y zostan¹ doposa¿one w specjalistyczny sprzêt, m.in.
dwie pracownie jêzykowe Lektor 16,
projektor multimedialny, sprzêt nag³aniaj¹cy, ksi¹¿ki itp. Pozyskalimy, bêd¹c partnerami Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, du¿¹ dotacjê - 287
663 z³, (100% dofinansowania) na realizacjê programu Archimedes w ZST
i ZSLiZ. M³odzie¿ bêdzie mia³a dodatkowo zajêcia z biologii, geografii, matematyki, fizyki  ogólnie rzecz bior¹c
wszystkich przedmiotów dotycz¹cych
nauk cis³ych. Uczniowie maj¹ te¿ zapewnione dodatkowe zajêcia z informatyki
oraz zajêcia sportowe.
BMB:  To du¿o, ale czy jest jeszcze co, co mo¿na zaliczyæ jako wspieranie m³odzie¿y?
KW:  Do ubieg³ego roku by³y zabezpieczone w powiecie rodki finansowe na przyznawanie stypendiów Starosty za wybitne osi¹gniêcia w nauce.
Okrelone by³y zasady przyznawania.
Przyznano 17 stypendiów. W tym roku
zabezpieczylimy ju¿ pieni¹dze w bud¿etach szkó³. Jest ich wiêcej. Podzielono na szko³y 15 tysiêcy z³. Bêd¹ to
stypendia za wybitne osi¹gniêcia w nauce
i sporcie.
BMB:  To uczniów wspiera te¿ szko³a?
KW:  Tak. Poza tym, najlepsi z naszych szkó³ co roku otrzymuj¹ stypendium Prezesa Rady Ministrów.
BMB:  A czy m³odzie¿ objêta jest
pomoc¹ finansow¹?
KW:  Oczywicie. Tzw. stypendium

socjalne  otrzymuje 357 uczniów naszych szkó³, tj. oko³o 23%.
BMB:  Ale wróæmy do zarzutów
radnych  braku Lokalnego programu wspierania dzieci i m³odzie¿y uzdolnionej oraz wyrównywania szans edukacyjnych.
KW:  Ustawa o systemie owiaty
mówi, ¿e samorz¹d mo¿e tworzyæ lokalne czy regionalne programy wyrównywania szans edukacyjnych oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i m³odzie¿y, i ¿e mo¿e przeznaczaæ rodki finansowe do szkó³ na stypendia  przyznawane przez dyrektora. Nie jest to
obligatoryjne. Nie musimy tego robiæ.
Z tego wzglêdu, ¿e nasza m³odzie¿ ma
na rok szkolny 2009/2010 zabezpieczone ogromne iloci godzin pozalekcyjnych, wg dyrektorów szkó³ jest ich
dosyæ, doszlimy do przekonania, ¿e nie
nale¿y jeszcze tworzyæ nastêpnego programu dotycz¹cego tego samego wsparcia. Na taki program nale¿y zabezpieczyæ dodatkowe rodki finansowe.
BMB:  Wiêc o to g³ównie posz³o?
KW:  Mylê, ¿e to tylko nieporozumienie, które nale¿y po prostu wyjaniæ.
BMB:  Ile pieniêdzy powiat móg³by przeznaczyæ do dyspozycji m³odzie¿y, gdyby taki program zosta³ stworzony?
KW:  O kwocie zadecydowa³aby
Rada Powiatu.
BMB:  Czy to móg³by byæ milion
z³otych? Czy Powiat staæ na wydanie
takich pieniêdzy, gdyby nie pozyska³
ich z Unii?
KW:  Na pewno nie! Nie mamy takich rodków. ¯adnego samorz¹du na
to nie staæ.
BMB:  Dziêkuje za rozmowê.

$

Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 5 (577)

VIII ZAJAZD BARDÓW

27-28 lutego 2009 r.
Ponadto, podczas trwania imprezy bêPROGRAM
dzie mo¿na ogl¹daæ materia³y filmowe i
czyli rozk³ad jazdy...
fotograficzne z poprzednich edycji Za-

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

KONKURS O LAD

a jednak po nas co zostanie...
Jest to konkurs przeznaczony dla
m³odszej (sta¿em, nie wiekiem) generacji piewaj¹cych autorów. Na podstawie nades³anych zg³oszeñ zaprosimy do
uczestnictwa w Zajedzie Bardów najbardziej interesuj¹cych wykonawców, wiêc
na nasz¹ imprezê przyje¿d¿acie ju¿ jako
laureaci, bez niepotrzebnego stresu i
atmosfery wycigów. Jedyn¹ nagrod¹
bêdzie presti¿ i mo¿liwoæ wystêpu wród
kamieni milowych tego nurtu, reklama
w rodkach masowego przekazu, oraz
profesjonalne nagranie z koncertu bêd¹ce wietnym materia³em demo, otwie-

jazdu Bardów, oraz degustowaæ regionalne potrawy - wszystko w klubie Cooltura, piêtro ni¿ej, pod scen¹, na której bêd¹ wystêpowaæ artyci.
PROJEKCJE FILMOWE
W klubie Cooltura emitowane bêd¹
materia³y dokumentalne powiêcone
Zajazdowi Bardów.
WYSTAWA
Wystawa fotografii dokumentuj¹cej
poprzednie edycje Zajazdu Bardów 
Klub Cooltura.

ATRAKCJE KULINARNE
Wspania³e wyroby wêdliniarskie, pieczywo, itp... - prosto z regionalnej, mazurskiej kuchni. Szczêliwie powracamy
do dawnej tradycji  wszystko (oprócz
napojów) w cenie karnetu.
BILETY
Bilet na jeden dzieñ - cena 20 z³. Karnet
na dwa dni - 30 z³. Rezerwacji mo¿na
dokonywaæ telefonicznie, przez e-mail lub
faks w sekretariacie Regionalnego Orodka
Kultury Mazury Garbate w Olecku.

raj¹cym drogi wszelakie.
Preferowane bêd¹ wykonania autorskie. Zakwalifikowani na podstawie zg³oszeñ (nagranie audio  15 minut na dowolnym noniku, krótka notka biograficzna) laureaci bêd¹ zobowi¹zani do wykonania co najmniej 30 minut programu,
w tym co najmniej 20 minut piosenek z
w³asnym tekstem lub muzyk¹.
Niedopuszczalne jest piewanie tekstów z kartki i u¿ywanie wszelkich form
sztucznego akompaniamentu (pó³playbacki itp.)!
Zg³oszenia mo¿na nadsy³aæ drog¹ tradycyjn¹, jednak ze wzglêdu na niewielk¹ iloæ czasu, sugerujemy drogê elek-

troniczn¹, czyli e-mail z za³¹cznikami lub
wskazuj¹cym odnonikiem.
Zg³oszenia mo¿na nadsy³aæ do 13
lutego 2009 r. pod adres:
Stowarzyszenie Archiwici Pó³nocy
19-420 Kowale Oleckie
ul. Kociuszki 16/5
tel. (0*87) 523 82 78
e-mail: zajazd@andryszczyk.com
Uczestnikom zapewniamy zwrot kosztów podró¿y w wys. 250 z³ (bez wzglêdu na iloæ osób w zespole i poniesione koszty), nocleg, wy¿ywienie przy biesiadnym stole, dobr¹ zabawê, nagrany
materia³ i jego emisjê w rodkach masowego przekazu.

O krok
od nieszczêcia

W dniu 21 stycznia br. Dy¿urny stra¿y
po¿arnej otrzyma³ informacjê o ulatniaj¹cym siê gazie w jednym z mieszkañ w
budynku przy ul. 1 Maja.
Stra¿acy wywa¿yli drzwi do mieszkania i zastali w nim pi¹cego w fotelu
mê¿czyznê. W kuchni by³ w³¹czony gaz,
a palnik nie pali³ siê.

Fot. Boles³aw S³omkowski
Natychmiast wy³¹czono gaz, zosta³y otwarte wszystkie okna i sprawdzono stan mê¿czyzny, któremu na szczêcie nic siê nie sta³o.
Dziêki czujnoci s¹siadów nie dosz³o do tragedii, jak¹ jest wybuch gazu w domu mieszkalnym.
BOS

%
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Dyplom z marzeñ

Dyplom z marzeñ coraz bli¿ej

Olecka Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoci, której misj¹
jest dzia³anie na rzecz rozwoju lokalnego i odnowy wsi, w
ramach swoich celów statutowych prowadzi od dwóch lat
dzia³alnoæ stypendialn¹. Jej koordynatorem jest wspó³pracuj¹ca z fundacj¹ pani Edyta Koczot. Uczestnicz¹c w programie
stypendiów pomostowych Dyplom z marzeñ, OFRP objê³a do
tej pory opiek¹ 21 studentów I roku uczelni pañstwowych.

ry Mazury Garbate , Tygodnik Olecki, Studio Reklamy
BIS. Niezbêdnych rekwizytów u¿yczyli: Marysia Or³owska
oraz w³aciciele sklepu Gaja i Pubu Piwnica. Poczêstunek przygotowa³ Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku.
Pomimo pónej pory uczestnicy dopisali i w doskona³ych
nastrojach licytowano zawziêcie. Aukcja wzbogaci³a fundusz
stypendialny OFRP o kwotê 2770 z³otych.
Zarz¹d Fundacji serdecznie dziêkuje wszystkim, którzy wsparli
akcjê budowy funduszu stypendialnego i zachêca do dalszej
wspó³pracy.
W pi¹tek, 23 stycznia, w Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa w Regionalnym Orodku Kultury w Olecku
odby³a siê I Aukcja Oleckiej Fundacji
Rozwoju Przedsiêbiorczoci na rzecz funduszu stypendialnego w ramach programu
Dyplom z marzeñ. Aukcjê prowadzi³ Wies³aw B. Bo³tryk, znany artysta uprawiaj¹cy rozmaite dziedziny sztuki, m.in. rysunek satyryczny i rzebê w drewnie, w³aciciel galerii Pracownia Grafiki i Rzeby, od 3 lat wspó³pracuj¹cy z OFRP.
Na cel aukcji swoje prace przekazali sympatyzuj¹cy z galeri¹ i fundacj¹ artyci, a
w³oski dom mody Marios podarowa³ kilka
modeli z najnowszej kolekcji. Aukcjê obj¹³
patronatem Burmistrz Olecka pan Wac³aw Olszewski, który dokona³ uroczystego otwarcia. W organizacjê aukcji zaanga¿owali siê: Bank Gospodarki ¯ywnociowej, Regionalny Orodek KultuJu¿ teraz w siedzibie OFRP rozpoczyna siê gromadzenie
przedmiotów na kolej¹ aukcjê. Okazuje siê, ¿e taka forma
pozyskiwania rodków jest zarówno skuteczna, jak i przyjemna. Oczywicie ca³y czas mo¿na te¿ wp³acaæ pieni¹dze na
fundusz stypendialny na konto Fundacji.
Ania Cichowicz

Budujemy fundusz stypendialny.
Jeli mo¿esz  pomó¿!
Olecka Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoci
19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 5
Nr rachunku bankowego:
80 1020 4724 0000 3002 0043 8341
Tel. 87 5201817

'
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Australijska
opowieæ
W dniu 16 stycznia 2004 na zaproszenie Gimnazjalnego Klubu Europejskiego
Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika
w Olecku gocilimy pana Andrzeja
Malinowskiego, podró¿nika i dyrektora
Zespo³u Szkó³ w Judzikach.

Pi¹tkowe spotkanie powiêcone by³o
wakacyjnej podró¿y do Australii. Z wielkim
zainteresowaniem gimnazjalici wys³uchali
opowieci o rodowisku przyrodniczogeograficznym, ¿yciu i zwyczajach pier-

wotnych mieszkañców  Aborygenów.
Nasz goæ przedstawi³ równie¿ bardzo
ciekawy rys historyczny Australii powi¹zany z Polsk¹: australijskie eksploracje
Paw³a Edmunda Strzeleckiego w XIX wieku
oraz emigracjê polsk¹ w XX wieku.
Dodatkowo pan Malinowski przygotowa³ pokaz przedmiotów charakterystycznych dla tego fascynuj¹cego kontynentu.
Na zakoñczenie prelekcji olecki globtroter dokona³ losowania, w wyniku którego podstawkê z autentycznym aborygeñskim malowid³em otrzyma³a Agata
Kowalska z II B. Natomiast album fotograficzny 100 najpiêkniejszych miast
wiata, ufundowany przez sklepik
uczniowski Gimnazjum nr 2, trafi³ do Marii
Gojlik z klasy IIF.

Spotkanie z panem Andrzejem Malinowskim by³o ¿yw¹
i niezapomnian¹ lekcj¹ geografii, historii, kultury i sztuki.
Wojciech Jegliñski
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Dzieñ Babci i Dzieñ Dziadka

Niech od Ba³tyku, a¿ do stóp Tatr
¯yj¹ nam Babcie i Dziadkowie - Sto Lat!
Jak to dobrze usi¹æ na kolanach
Dziadka i wtuliæ siê w ramiona kochaj¹cej Babci....

Babcia  to s³owo wszystkim dzieciom i doros³ym kojarzy siê z ciep³em,
dobroci¹ i m¹droci¹. To ukochana osoba,
która potrafi nas zrozumieæ, przytuli, jeli mamy k³opoty i wyt³umaczy, ¿e nie
ma siê czym martwiæ. Babcia nigdy siê
nie gniewa, nawet gdy co porz¹dnie przeskrobiemy. To ona wciska w ma³¹ r¹czkê to co najsmaczniejsze, ona potrafi
najlepiej wys³uchaæ cierpliwie zwierzeñ i
marzeñ rodz¹cych siê w ma³ych g³ówkach. To Babcia najskuteczniej ukoi ³zy.
Dziadek  tak¿e daje nam swoj¹ mi³oæ.
Jestemy zas³uchani, kiedy zaczyna snuæ
opowieci o dawnych latach. Cieszymy
siê, gdy uczy nas, jak postêpowaæ w ¿yciu.
Zawsze cieszy siê z naszych sukcesów i
pomaga, gdy co nam siê nie udaje.
wiêta Babci i Dziadka pojawi³y siê
w polskim kalendarzu ponad trzydzieci
lat temu, trudno jednak okreliæ dok³adn¹ datê i przyczynê ich powstania. W
Polsce wiêta te obchodzone s¹ g³ównie w przedszkolach i szko³ach podstawowych. Dni te celebrowane s¹ tak¿e w
innych krajach, m.in. w Bu³garii, Anglii,
Francji, Brazylii, choæ nie wszêdzie wypadaj¹ tak samo.
Mimo, ¿e styczeñ jest zimowym miesi¹cem, pe³nym ch³odnych dni, s¹ takie
dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy
ka¿demu robi siê cieplej na sercu, bo
przecie¿ jest to wiêto naszych kochanych babæ i dziadków. W przedszkolu z

Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku zapraszanie babæ i dziadków na uroczystoæ z okazji ich wiêta jest tradycj¹
na sta³e wpisan¹ w repertuar imprez przedszkolnych. wiêto Babci i Dziadka to dzieñ

niezwyk³y, nie tylko dla dzieci, ale przede
wszystkim dla dziadków. To dzieñ pe³en umiechów, wzruszeñ, ³ez, radoci.
Przedszkolaki wita³y swoich drogich
goci w odwiêtnie przygotowanych
salach, w których sta³y stoliki nakryte
bia³ymi obrusami, na których sta³o du¿o
s³odkoci. By³o sporo miechu przy siadaniu na malutkich krzese³kach naszych
milusiñskich. Dzieci przygotowa³y specjalny program artystyczny. Ka¿da z grup
zaprezentowa³a wspania³e przedstawieFot. Archiwum Przedszkola

nie, po obejrzeniu którego niejednej babci
(i dziadkowi zreszt¹ te¿) ³ezka krêci³a siê
w oku. Dzieci recytowa³y wiersze, piewa³y piosenki, a na koniec wrêczy³y swoim
ukochanym babciom i dziadkom w³asnorêcznie przygotowane laurki. Dziadkowie
mogli prze¿ywaæ tak¿e nastrój bo¿onarodzeniowy, bo najm³odsza grupa dzieci
zaprezentowa³a jase³ka pod tytu³em ,,Kolêdnicy. Dzieci bardzo siê stara³y, aby
przedstawienie by³o udane.
Szanowni gocie nagrodzili ich trud
ogromnymi brawami, a po wystêpie pochwa³om nie by³o koñca.
Tak¿e oddzia³ przedszkolny mieszcz¹cy siê w Szkole Podstawowej nr 1 przygotowa³ specjalny program artystyczny
dla babæ i dziadków.
Na zakoñczenie wystêpów wszystkie dzieci, z³o¿y³y swoim babciom i dziadziusiom ¿yczenia oraz wrêczy³y, wczeniej przygotowane w przedszkolu pod
okiem nauczycielek przepiêkne laurki. Przy
herbatce i ciasteczku, z wnukami na
kolanach, dziadkowie zaczêli wspominaæ:
jak to niedawno posy³ali swoje dzieci do
przedszkola (czêsto w³anie tego) a ju¿
chodz¹ tu ich wnukowie. Wytworzy³a siê
przesympatyczna atmosfera wród goci, dzieci i gospodarzy.
Niestety, wszystko co dobre podobno
szybko siê koñczy i tak Ci, którzy jeszcze pracuj¹, poszli do pracy, którzy ju¿
nie  do domu piec s³odkoci dla wnuków na ich przyjêcie w swoich domach.
To by³ naprawdê wyj¹tkowy dzieñ,
pe³en umiechu, radoci i dumy. Szczêliwe i rozpromienione twarze babæ i
dziadków po raz kolejny ukaza³y nam,
nauczycielom, ¿e nasza praca jest bardzo potrzebna, a dzieci to nasz wspólny
skarb.
Zofia Sad³owska
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(31)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

Jining  Chiny, 29.07.2007 r. Bia³ych widz¹ tylko w telewizji
Trudno by³o spaæ, ale za to by³o doæ ciep³o. Nasze poduszki wypchane s¹ grochem (chyba), wiêc zamiast nich, pod
g³ow¹ mielimy swoje bluzki. Po godzinie 9. opucilimy to
miejsce. Tomek siê zawzi¹³ i przez ca³y czas pobytu w tej
norze nie korzysta³ z WC  dziwiê siê, ¿e wytrzyma³ a¿ tak
d³ugo?!

Pomnik w parku.

Jining.
Niedaleko by³ hotel Jin Taj. Na szczêcie przyjmuj¹ w nim
cudzoziemców. Recepcjonistka zna³a kilka pytañ po angielsku; z odpowiedziami by³o ju¿ gorzej. Zap³acilimy 300 juanów (chyba z kaucj¹), wype³nilimy jaki druk i dostalimy
doæ du¿y pokój, jak na chiñskie warunki. Nie moglimy wejæ
od razu do pokoju, bo jedna z kobiet go sprz¹ta³a. Poprosi³a,
bymy poczekali u niej w kantorku. I znów niespodzianka.
Pani trochê wiêcej zna³a angielski od tej recepcjonistki, ale i
tak na poziomie ni¿ej ni¿ podstawowy. Ale dobre i to. Niestety, musia³em u¿yæ rozmówek polsko-chiñskich.
Wziêlimy prysznic, trochê odpoczêlimy i poszlimy zwiedzaæ
to 4. milionowe, pe³ne smogu miasto. Oczywicie wszyscy
siê nam przygl¹dali, ogl¹dali siê za nami, a kiedy zaszlimy do
supermarketu, kasjerki i inne kobiety z obs³ugi nie mog³y od
nas oderwaæ oczu. Nie dlatego, ¿e im siê podobalimy, ale ¿e
nasze pojawienie siê by³o sensacj¹. Bia³ych widz¹ pewnie tylko
w telewizji. Ogólnie Jining jest piêknym i zadbanym miastem.
Bylimy w parku, sk¹d rozlega siê widok na panoramê
miasta i gdzie znajduj¹ siê pomniki dwóch tygrysów i inne,
przypominaj¹ce, ¿e komunizm jeszcze istnieje i ma siê dobrze.
Od 1949 roku kontrolê nad pañstwem sprawuje Komunistyczna Partia Chin, najwiêksze ugrupowanie partyjne na wiecie,
licz¹ce ponad 70 milionów cz³onków. Coraz wiêksz¹ liczbê z
nich stanowi¹ mê¿czyni z wy¿szym wykszta³ceniem, poniewa¿ za cz³onkostwo dostaj¹ oni wysokie wynagrodzenia. Autorytatywna w strukturze i ideologii KPCh dominuje w rz¹dzie. W coraz szybciej postêpuj¹cym procesie liberalizacji Chin,
rosn¹, szczególnie w sferze gospodarczej, wp³ywy ludzi i organizacji niepowi¹zanych z parti¹. Niemniej jednak we wszystkich
wa¿nych instytucjach rz¹dowych ChRL pracuj¹ urzêdnicy
sprawuj¹cy kontrolê nad przestrzeganiem doktryny partyjnej.
Kontrola partii jest najwiêksza w miastach, gdzie skupia siê

dzia³alnoæ gospodarcza, przemys³owa oraz kulturalna, ale
przybiera nieco l¿ejsz¹ formê na terenach wiejskich zamieszkanych przez wiêkszoæ ludnoci (70%).
W drodze powrotnej zajrzelimy do kawiarenki internetowej. Napis na zewn¹trz by³ po angielsku: INTERNET BAR. W
rodku zdezorientowani Chiñczycy  na nasz widok. Po chwili siê ju¿ oswoili z nasz¹ obecnoci¹. Oczywicie Chiñczycy
g³ono rozmawiali, palili papierosy i spluwali na pod³ogê.
Zajrzelimy tak¿e na dworzec kolejowy, ¿eby siê zorientowaæ, sk¹d bêdziemy odje¿d¿aæ i jak to bêdzie wygl¹daæ. Ju¿
wiemy  nie najlepiej.
Nasz pokój zamykamy zatrzaskuj¹c drzwi. Nie mamy klucza. Za ka¿dym razem trzeba szukaæ parterowej i prosiæ, ¿eby
je otworzy³a.
Wieczorem siê zachmurzy³o.
C.d.n.

Dwa tygrysy w parku.
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Inwestycje drogowe
w powiecie oleckim
W zwi¹zku ze zmian¹ procedury aplikacyjnej powiat nie
otrzyma³ dofinansowania z tzw. Schetynówki na projekt z³o¿ony w 2008 roku. Jednak dziêki zawarciu porozumienia technicznego o podziale rodków na poszczególne powiaty i gminy podczas listopadowego Konwentu Starostów fundusze na
powiatowe drogi nie przepadn¹. O niewykorzystane w danym
roku rodki samorz¹dy bêd¹ ubiega³y siê w kolejnych konkursach. Dlatego te¿ zaktualizowano plan inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w 2009 i 2010 roku.
Ju¿ wiosn¹ rozpocznie siê przebudowa drogi powiatowej
Olecko-Krupin-Szczecinki na d³ugoci 1,12 km. Zostanie tak¿e
przebudowana droga i wykonana nawierzchnia bitumiczna na
odcinku od Niedwiedzkich do Wilkas o d³ugoci 1,4 km. Dla
poprawy bezpieczeñstwa podjête bêd¹ prace zwi¹zane z przebudow¹ chodników przy Placu Wolnoci. Od budynku Plac
Wolnoci 2 w kierunku ulicy Cichej, od ulicy Stromej do Jeziornej oraz chodnik przy ul. Jeziornej w Olecku. W miejsce
zniszczonych p³ytek betonowych zostanie u³o¿ony polbruk,
zostan¹ wymienione krawê¿niki i betonowe obrze¿a oraz zrobione podjazdy dla niepe³nosprawnych i rowerzystów.
To nie jedyne dzia³ania maj¹ce zwiêkszyæ poziom bezpieczeñstwa. Zmor¹ polskich dróg jest
miêdzy innymi brak chodników,
a niebezpieczne pobocza staj¹ siê
przyczyn¹ wielu tragicznych wypadków. Dlatego zosta³y przewidziane prace zwi¹zane z regulacj¹ poboczy, popraw¹ widocznoci
dróg dziêki wycince krzewów. W
wiêtajnie zostanie przebudowany
i wy³o¿ony polbrukiem chodnik w ci¹gu drogi powiatowej
Olecko-wiêtajno-Dunajek. Jeszcze w tym roku, w zwi¹zku z budow¹ nowego przejcia pieszego w nasypie kolejowym w s¹siedztwie wiaduktu kolejowego,
zostanie przebudowywany chodnik przy ulicy Szosa wiêtajno.
Poprawiane bêdzie równie¿ oznakowanie dróg, a w ramach projektu Znakowanie turystyczne
Warmii i Mazur na terenie powiatu zostanie ustawionych 18
nowych znaków turystycznych.
Bêd¹ one promowa³y najwa¿niejsze
obiekty turystyczne i krajobrazowe naszego powiatu i regionu.
Zgodnie z Wieloletnim Planem
Inwestycyjnym Powiat stara siê
o rodki zewnêtrzne na realizacjê
inwestycji drogowych. Projekt na
przebudowê drogi powiatowej nr
1940N dr kraj nr 65 (Kukowo)Zatyki-Kijewo na d³ugoci 6,7 km
z³o¿ony do Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury
jest poddawany koñcowej ocenie
merytorycznej. £¹czna wartoæ pro-

jektu to 6.209.591 z³.
Obecnie Powiatowy Zarz¹d Dróg w Olecku opracowuje
kolejne projekty o 70 % dofinansowania inwestycji w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z poddzia³ania Infrastruktura drogowa warunkuj¹ca rozwój lokalny. Do
4 lutego projekty zostan¹ z³o¿one w Urzêdzie Marsza³kowskim w Olsztynie. Pierwszy z nich dotyczy przebudowy ulic
w Olecku: Grunwaldzkiej, Kociuszki, Norwida, D¹browskiej,
Mazurskiej, Zamkowej, Placu Zamkowego. Wartoæ inwestycji 6.700.000 z³, ³¹czna d³ugoæ przebudowywanych ulic to
2,526 km.
Drugi projekt to Przebudowa drogi powiatowej nr 1826N
Kukowo-Zajdy-Dudki o d³ugoci 3,2 km oraz drogi powiatowej nr 1901N Gi¿e-Dudki-G¹ski (odcinek Gi¿e-Dudki) o d³ugoci 1,5 km. £¹czna wartoæ inwestycji to 5.540.000 z³.
Powiat Olecki zrealizuje za³o¿one inwestycje z pozyskanych i w³asnych rodków, a tak¿e na mocy umów o dofinansowanie wspólnych zamierzeñ z samorz¹dami gminnymi Olecko, wiêtajno i Wieliczki. Zak³adana wartoæ wszystkich inwestycji to ponad 19 mln z³otych i obejmie wykonanie 16,5
km dróg. Ostateczna wartoæ inwestycji zostanie ustalona w
wyniku postêpowañ przetargowych.
Edward Adamczyk
Sekretarz Powiatu

!
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Komentarze i refleksje
Niebawem powstanie Sejmowa Komisja ledcza do sprawy Olewnika. Politycy ustalaj¹ jeszcze jej wielkoæ (4 osoby
czy 7) oraz sk³ad personalny i zakres jej prac, ale powstanie
komisji jest ju¿ przes¹dzone.
Mo¿na wiêc siê spodziewaæ niebawem, ¿e w teleog³upiaczu bêdziemy mieli kolejny medialny show, polityczny show.
Nie bezie on s³u¿y³ wyjanieniu sprawy Krzysztofa, na co
liczy rodzina Olewników i czêæ naiwnej opinii publicznej. W
polskich realiach jeszcze ¿adna z dotychczasowych komisji
ledczych niczego nie wyjani³a. Nawet os³awiona Komisja
ds. Rywina nie ustali³a jednej prawdy, a kilka prawd i dopiero
wiêkszoæ sejmowa wybiera³a prawdê polityczn¹.
Butelier PiS-u, Jacek Kurski, nawet nie ukrywa czego spodziewa siê po pracach Komisji  przetasowania na scenie
politycznej. Przynajmniej szczerze powiedziane, bo tylko naiwni mog¹ s¹dziæ, ¿e chodzi o co innego.
Pozostawiaj¹c jednak na boku zastrze¿enie polityczne i
reasumuj¹c przebieg porwania, uwiêzienia i zabójstwo Krzysztofa
Olewnika oraz póniejszego kilkuletniego ledztwa prowadzonego
przez prokuraturê mo¿na postawiæ pytania. Dodajê, ¿e opieram siê wy³¹cznie na doniesieniach medialnych i moje pytania bêd¹ rodzajem hipotez, ale tak samo prawdopodobnych,
(V4102)

 nie tylko polityczne
Grzegorz Kudrzycki

jak hipotezy innych. I tak:
a) dlaczego Krzysztofa trzymano jeszcze wiele miesiêcy po
wp³aceniu okupu? Zwykle bandyci po otrzymaniu okupu
zwalniaj¹ swoj¹ ofiarê, b¹d j¹ zabijaj¹, a Krzysztof by³ dalej trzymany. Mo¿e chodzi³o o co wiêcej? Mo¿e chodzi³o o
przejêcie Zak³adów Miêsnych prowadzonych przez rodzinê
Olewnika przez miejscowy klan biznesmenów-polityków-urzêdników, powiatowy klan?
b) gdzie siê podzia³o 200 tys. EURO z wp³aconego okupu?
c) komu zale¿a³o na tak nieudolnie prowadzonym ledztwie i
dlaczego pope³niono tyle b³êdów?
d) czego bali siê bezporedni sprawcy, ¿e jeden po drugim
pope³niali samobójstwa i czy by³y to samobójstwa?.
Jacek Kurski z prac Komisji chce zrobiæ polityczny show,
który ma uderzaæ w centrum w³adzy, w Platformê Obywatelsk¹. Ja s¹dzê, a raczej stawiam hipotezê, ¿e ta sprawa nie ma
wiele wspólnego z centrum w³adzy. To sprawa lokalnej, powiatowej grupy przestêpczej, z tym, ¿e znamy tylko jej bezporednich wykonawców, tzw. ¯o³nierzy, a nie znamy oficerówdowódców. Ci zwykle s¹ w cieniu i prowadz¹ na pozór legalne biznesy lub zajmuj¹ wa¿ne urzêdnicze stanowiska. Taki
klan towarzysko-biznesowy, a chodzi jak zwykle o pieni¹dze,
wielkie pieni¹dze. Przypominam, ¿e takie klany towarzyskobiznesowe mog¹ byæ w wielu gminach i powiatach. Maj¹ dostêp do informacji, dziêki czemu wygrywaj¹ najbardziej intratne, lokalne przetargi. Do brudnej roboty maj¹ drobnych rzezimieszków i gangsterów, do os³ony swoich niezbyt legalnych
interesów maj¹ prokuratorów, sêdziów, urzêdników bankowych,
skarbowych b¹d samorz¹dowych. Czasem to widaæ w programach Pani Jaworowicz Sprawa dla reportera, jak sprawne i skuteczne s¹ takie klany, które wykorzystuj¹ luki prawne
lub naginaj¹c prawo doprowadzaj¹ dobre firmy do bankructwa i przejmuj¹ ich maj¹tek niemal za bezcen.
Wracaj¹c do sejmowych komisji ledczych, które s¹ cia³ami politycznymi i ze swej natury s³u¿¹ raczej politycznym rozgrywkom, a nie dochodzeniu prawd, wnioskowa³bym o maksymalne odpolitycznienie takiej komisji. Mo¿e niech to bêdzie
komisja nie sk³adaj¹ca siê z sejmowych polityków, a komisja
powo³ywana przez Sejm, ale z fachowców, autorytetów prawniczych, ludzi znanych jako prawi i niez³omni. Mogliby to byæ
byli sêdziowie Trybuna³u, byli rzecznicy praw cz³owieka, autorytety, którzy kariery polityczne maj¹ ju¿ za sob¹. Wiem
jednak, niestety, ¿e s¹ to tylko marzenia. Politycy zrobi¹ tak
jak dotychczas i czeka nas kolejne polityczne widowisko i
bezporednie transmisje w teleog³upiaczu.

"
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AUTO-MOTO

Agencja Kredytowa KORZYCIK

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
K903

T anie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,

V6601

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V26907)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

Krupin 14A

V1705

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

AUTO - CZÊCI - SPRZEDAM

AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka,
tel. 0-87-520-01-21 K913
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V3224
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-0111 K27416
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V6611
* Fiat CC, 1994, gara¿owany, tel. 0-511-077-313 K1601
* Mercedes 124, 2,5D, 1991, tel. 0-513-054-401 V305
* Olep Astra Combi, 1,7TD, wersja ciê¿arowa, odpis vat, 1999,
11.900 z³otych, tel. 0-609-144-600, 0-513-012-024
V1605
* Opel Corsa, 1,5TD, 1999, tel. 0-508-097-660 V315
* VW Multivan, 2,5TDI, 2006, pe³na opcja, 85 tysiêcy z³otych, tel. 886-304-221
V325
* VW Passat Combi, 2001, 1,9TDI, 24 500 z³otych, tel. 0-605144-976
V1625

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA
* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. K27506
* DART  turnieje (pi¹tki), Bar Pod ABC

K403

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

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 1000-0 00, pt-so  od 1000 do 200

(V76208)

V72410

(V76418)

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

US£UGI

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V4602
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L11709

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L103
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V76308
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L203
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (087) 520-22-07. V2504
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250

D@RKOMP

K1305

Przemys³aw Atkielski

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

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

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

V5401

* fundusze inwestycyjne OFE, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa
Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V3603
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel. (087)
520-05-15.
V1804
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V76008
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50

V5301

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L11907
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V75109
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47

K1103
V5201

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V3503
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L602
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 0-602-117-509. ZAPRASZAMY

(V4802)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

(V4202)

SERWIS OGUMIENIA

V27406

(V4402)

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

(K28005)

tel. (087) 520-01-89

(K28105)

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

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

(V75609)

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
K3204

ul. Kolejowa 31

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

V4302

* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
V3010
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V3403

US£UGI

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

* Meble zachodnie: skórzane, komody, segmenty, wyroby z
mosi¹dzu, lustra, ul. Kopernika, tel. 0-608-146-978 V2305
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91

V6501
K27815

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. K27306
* przeprowadzki, transport, tel. 0-880-017-569

K26409

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V1905)

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

* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V2024

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K703)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V2909
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V72210
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L10815
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27223e
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1552d
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L12005

(K27705)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
CZYNNE CA£¥ DOBÊ

* stary motocykl, tel. 0-602-235-182

Firma rekomendowana przez Polsk¹ Izbê
Przedsiêbiorców Bran¿y Pogrzebowej (PIPBP)

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

PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32
V76218

* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421
L3338
* praca sezonowa w Niemczech, tel. 0-89-761-17-92, 0-602781-424
K603
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
K28015
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L10518
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V76228
SPRZEDAM

* 30% przecena obuwia zimowego, Agat, plac Wolnoci 13
V5211
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
K27915
* brama gara¿owa uchylna + automatyka + piloty, tel. 0-509746-264
V3214
* dawna szko³a, Markowskie, tel. 0-510-189-301
Va102
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V2014
* dom w zabudowie bliniaczej 110 m.kw. + gara¿ + altana murowana, Olecko, dzia³ka 669 m.kw., tel. 0-785-557-007 K1501
* dzia³kê budowlan¹, Mo¿ne, tel. 0-510-189-301
Va202
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, tel. 0-87-520-26-12
Va302
* dzia³kê na Ruczaju z murowan¹ altan¹, ogrodzon¹ odsprzedam, tel. 0-502-264-901
V7001
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V72230
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-12
Va402
* mieszkanie 50 m.kw., dzia³ka 15 arów, 4 kilometry od Olecka, tel. 0-87-523-87-42, 0-511-660-176
K1402
* mieszkanie dwupokojowe 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V6511
* notebook, promocja, superceny, du¿y wybór, Hit-Tech,
tel. 0-87-520-05-15
V1814
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 K27825
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 V1915
* sprzedam mieszkania jednopokojowe 33m2
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732

(V76108)

WYNAJEM
* do wynajêcia lokal handlowo-us³ugowy, 40 m.kw., ul. Kasprowicza, tel. 0-605-602-269
K1202
* lokal do wynajêcia, ul. Targowa 12, tel. 0-508-945-732 K1801
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V72220

WYWÓZ MIECI
(K21218)

K27835

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K803
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V77217

Za³atwiamy wszelkie formalnoci.

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

KUPIÊ

(V72710)

biurowe, kuchenne,
garderoby, dzieciêce

(V27008)

MEBLE

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

INNE
* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 0-609720-913 po 18.00
L303

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku

26 93390006 0000 0006 6992 0001

$
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Kocham. Reagujê.
Od 17 grudnia 2008r. do obywateli skierowana zosta³a
kolejna ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Kocham. Reagujê. Przedsiêwziêcie stanowi kontynuacjê akcji
pn. Kocham. Nie bijê., która realizowana by³a w ramach
rz¹dowego programu ograniczania przestêpczoci i aspo³ecznych zachowañ Razem bezpieczniej, Krajowego Programu
Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie.
Dzia³ania podejmowane w ramach akcji Kocham. Reagujê., podobnie jak w przypadku kampanii Kocham. Nie bijê.,
maj¹ na celu m.in. zwiêkszenie spo³ecznego zaanga¿owania w
sprawy zwi¹zane z przeciwdzia³aniem przemocy w rodzinie,
ze szczególnym uwzglêdnieniem reagowania na przemoc wobec dzieci, ale równie¿ poszerzenie poziomu wiedzy obywateli na temat przemocy domowej oraz podniesienie profesjonalizmu dzia³ania s³u¿b na rzecz szeroko rozumianego przeciwdzia³ania i zwalczania przemocy w rodzinie.
Nieod³¹czny element kampanii Kocham. Reagujê. stanowi telefon zaufania dla ofiar dotkniêtych przemoc¹ (0 801
109 801)
Dodatkowo na rzecz kampanii pracuj¹ równie¿ operatorzy
ogólnopolskiego telefonu zaufania dla dzieci i m³odzie¿y 116
111, którzy wspó³pracuj¹ z jednostkami Policji .

Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepe³nosprawnych i Osób
Wspieraj¹cych przy Warsztacie Terapii Zajêciowej w Olecku
prowadzi kompleksow¹ rehabilitacjê uczestników WTZ w
Olecku
Przeka¿ swój 1% podatku
na rzecz naszej organizacji
po¿ytku publicznego
K R S 0000182142
Umiech na twarzy i radoæ
z ¿ycia osoby niepe³nosprawnej
bêdzie podziêkowaniem.

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich
(K27605)

Centrum Rolin Ozdobnych

Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09
(K4502)

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

Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane,
ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowanie, sprzêt, integracja z P³atnikiem, wdro¿enia, wszystko
w siedzibie klienta. NOWOÆ: WYDAJEMY CERTYFIKAT
W JEDEN DZIEÑ ROBOCZY
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
(K26701)
(K26707)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

2

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

%
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Kalendarz imion

3 lutego
Joanny, Rychezy, Ryksy, Telimeny
B³a¿eja, Hipolita, Laurencjusza, Oskara,
Sobies³awa, Stefana, Uniemys³a, Wawrzyñca
4 lutego
Danuty, Dany, Izydy, Joanny, Marii,
Weroniki, Witos³awy
Andrzeja, Gilberta, Jana, Józefa, Kornela, Mariusza, Teofila, Witos³awa
5 lutego
Adelajdy, Agaty, Agi, Agnieszki, Gabrieli, Sulis³awy
Albina, Filipa, Gabriela, Izydora, Jakuba, Justyniana, Paw³a, Piotra, Strze¿ys³awa, Strzy¿ys³awa, Sulis³awa
6 lutego
Amandy, Angeli, Bogdany, Doroty,
Kseni

Angela, Antoniego, Bogdana, Bohdana, Paw³a, Romana, Tytusa
7 lutego
Antoniny, Eugenii, Julianny, Karimy,
Koriny, Ryszardy, Wilhelminy
Antoniego, Jana, Juliana, Rajmunda,
Romana, Romualda, Ryszarda, Sulis³awa, Teodora, Wilhelma
8 lutego
Aleksandry, Honoraty, Ireny, Irminy,
Irmy, Sylwii, ¯akliny
Aleksandra, Gniewomira, Hieronima,
Honorata, Jana, Lucjusza, Piotra, Sebastiana
9 lutego
Apolonii, Bernardy, Eryki, Sabiny
Bernarda, Borys³awa, Cyryla, Donata,
Eryka, Gorzys³awa, Mariana, Nikifora,
Rajmunda, Rajnolda

W³adys³aw ¯eleñski

Star¹ bañ wed³ug powieci Józefa
I. Kraszewskiego. W³adys³aw ¯eleñski
by³ absolwentem praskiego i paryskiego konserwatorium. Przez pewien czas
by³ profesorem harmonii w Instytucie Muzycznym w Warszawie. Póniej osiedli³
siê w Krakowie, gdzie jego staraniem
powsta³o Konserwatorium Krakowskie.
Oprócz oper ¯eleñski napisa³ te¿ bardzo popularna uwerturê orkiestrow¹ W
Tatrach, uwa¿an¹ dzi za najbardziej
wartociowy z jego utworów, a tak¿e ponad
100 pieni, 2 symfonie, utwory kameralne i chóralne.

Kompozytor W³adys³aw ¯eleñski (1837
 1921), ojciec znakomitego t³umacza i
krytyka literackiego Tadeusza Boya-¯eleñskiego, zas³yn¹³ jako autor muzyki
operowej, do której libretta dostarcza³y
mu utwory s³ynnych pisarzy i poetów.
W 1885 skomponowa³ Konrada Wallenroda, a w kilka lat póniej Goplanê (na motywach Balladyny Juliusza
S³owackiego). W 1907 skomponowa³

Babka lancetowata

Babka ronie na poboczach, ha³dach
gruzu, a nawet niekiedy pomiêdzy kostkami bruku. Charakteryzuje siê liæmi w
kszta³cie lancetu i uwieñczon¹ kwiatami
³odyg¹, która mo¿e mieæ nawet 50 cm
d³ugoci. Ten chwast, wszêdzie przez
nas napotykany, mo¿e zdzia³aæ cuda w
leczeniu dróg oddechowych. Szczególnie koj¹co wp³ywa na suchy g³êboki
kaszel.

Cytat na ten tydzieñ

Im bardziej szczêliwi ludzie mog¹ byæ, tym bardziej nieszczêliwi s¹.
Paulo Coelho



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

F sprzedam

F wynajmê

F inne

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

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

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

Tatua¿

Wiele znanych osób ma na ciele tatua¿e. Rekordzist¹ pod tym wzglêdem jest
David Beckham, pi³karz Manchesteru
United i Realu Madryt. Na plecach ma
wizerunek ukrzy¿owanej postaci: u góry
i do³u widnej¹ imiona jego synów: Romeo i Broklyn. Na ciele Beckhama mo¿na znaleæ imiê jego ¿ony zapisane z b³êdem
w hindi. Ma te¿ wytatuowan¹ liczbê VII.
Tatua¿ mia³ tak¿e Winston Churchill,
ale by³a to tylko kotwica na ramieniu.
Matka Churchilla mia³a na przegubie
wytatuowanego wê¿a.
Maoryski tatua¿ ma na twarzy Mike
Tayson. Ten sam bokser na prawym ramieniu kaza³ sobie wytatuowaæ portret
Mao Tse-tunga, na lewym tenisisty Arthura Ashe. Brzuch piêciarza zdobi portret
Che Gevary, a na lewym przedramieniu
wytatuowa³ sobie portret drugiej ¿ony
Moniki Turner.

Prawo

... amerykañskiego stanu Arizona zabrania
polowanie na wielb³¹dy.

MATOWANIE SZYB

Zdarza siê czêsto, ¿e siê chce szyby
w oknach uczyniæ nieprzeroczystymi,
aby zakryæ widok zbyt ciekawym s¹siadom do pomieszczeñ, w których z jakich b¹d powodów nie mo¿na za³o¿yæ
firanek. Rozpuszcza siê w tym celu kilka
garci zwyk³ej soli kuchennej w 1/8 l jasnego
piwa, po czym za pomoc¹ pêdzla pokrywa szyby na zewnêtrznej stronie silnie i
równomiernie tym roztworem, po którym
to prostym zabiegu wszelkie przegl¹danie jest uniemo¿liwione, Szyby mo¿na
zmyæ w ka¿dej chwili gor¹c¹ wod¹. (L.A.
Janik, Skarbnica wiedzy, Warszawa, 1939)

Nasz przepis
Zapiekanka z selerów

2 kg selerów, 60 dkg utartego ementalera, pieprz, sól, odrobina cukru,
20 dkg mas³a pokrajanego w kawa³ki, 1,5 szklanki mietany, 2 ³y¿ki posiekanych listków selera
Selery obraæ i sparzyæ wrz¹tkiem,
pokroiæ w cienkie plastry i u³o¿yæ na
dnie naczynia do zapiekania grubo
wysmarowanego mas³em. Warstwy
selerów przesypywaæ utartym serem,
pieprzem, sol¹, odrobin¹ cukru i uk³adaæ na nich kawa³ki mas³a. Ca³oæ zalaæ mietan¹, wierzch posypaæ tart¹ bu³k¹.
Zapiekaæ 30 minut w niezbyt gor¹cym
piekarniku. Podawaæ z pieczeni¹ wieprzow¹, posypane zielenin¹.

&
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Romuald Stankiewicz  Starosta Olecki
w 25. rocznicê mierci (cz. 2)
Nast¹pi³ okres pionierskiej, tytanicznej pracy, wype³nionej entuzjastycznymi zrywami i kolejnymi sukcesami, okres
ju¿ systematycznego przywracania do ¿ycia

ma jednak pewnoci, czy wspomniany
duchowny faktycznie przyjecha³ do Olecka. Wiadomo natomiast, ¿e jeszcze tego
samego roku do parafii przyby³ do dzi-

Wojewoda Stefan Dybowski (po prawej) w domu starosty Romualda
i Eleonory Stankiewiczów (przy ul Kwiatowej 5), 1947 r. Niepublikowane
zdjêcie ze zbiorów rodzinny J. Stankiewicza.
organizmów i instytucji miejskich, rozpoczêty przez wczeniej przyby³ych osadników. Uruchamianie urz¹dzeñ komunalnych: w³asnego generatora elektrycznoci w m³ynie na Ledze (in¿. Hieronim Stasiak i mechanik Pukrop), telefonów, wodoci¹gów, próby oszklenia dziesi¹tek okien
przy braku szk³a. Przejazd pierwszego
poci¹gu z E³ku do Olecka (zawiadowca
stacji Ryszard Wis³ocki z zespo³em), a
nastêpnie uwietnienie otwarcia sta³ej komunikacji specjaln¹ uroczystoci¹ zorganizowan¹ przez starostê z odprawieniem
uroczystej Mszy w. w obecnoci starosty i w³adz powiatu. Budowanie podwalin opieki lekarskiej, z udzia³em doktora
W³adys³awa Rymszy, przywiezionego do
Olecka przez nowego starostê, prowadz¹ce
do szybkiego otwarcia zastêpczego szpitala
z trzydziestoma ³ó¿kach.
Pod koniec 1945 r., spe³niaj¹c ¿yczenie mieszkañców Olecka, starosta Romuald
Stankiewicz zwróci³ siê do Kurii Biskupiej w Olsztynie o przydzielenie ksiêdza
proboszcza, który móg³by obj¹æ nieobsadzon¹ dot¹d parafiê licz¹c¹ ju¿ blisko
10 tys. osób. W odpowiedzi na tê probê Kuria Diecezji Warmiñskiej postanowi³a, ¿e od 18 padziernika 1945 r. skieruje ks. Aleksandra Harusiewicza. Nie

siaj wspominany ks. J. Tomaszewski,
w rzeczywistoci pierwszy proboszcz.
Spe³nia³ on tu pos³ugê do 30 wrzenia
1946r. Fakt starañ starosty o jak najszybsz¹ obecnoc ksiêdza w Olecku
zapisany jest dzisiaj w historii parafii

Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego.
Niektóre z tych zadañ rozpoczête zosta³y ju¿ przez pierwszego starostê Janusza Srzednickiego oraz pierwszego
burmistrza Feliksa Lubierzyñskiego. Jednak¿e trzeba wiedziec, ¿e kadencja pierwszego starosty trwa³a tylko szec miesiêcy, po czym Janusz Srzednicki ust¹pi³ ze stanowiska. Niew¹tpliwie najwiêkszym osi¹gniêciem krótkiej jego kadencji by³o oficjalne przejêcie w³adzy powiatu oleckiego w maju 1945 r. z r¹k ustêpuj¹cego radzieckiego komendanta wojennego.
Niemniej wojska radzieckie zosta³y
jeszcze na terenie powiatu do wrzenia
1945 r. i boryka³ siê z nimi i ich dowództwem jeszcze nastêpny starosta. Podobnie
rzecz siê mia³a z osob¹ Feliksa Lubierzyñskiego, którego wybór na burmistrza
Olecka we wrzeniu 1945 r. nie zosta³
zaakceptowany przez w³adze wojewódzkie
i choæ obowi¹zek pe³nienie funkcji burmistrza zosta³ przed³u¿ony w tajnym g³osowaniu oleckiej Rady Miejskiej (jak pisze Feliks Lubierzyñski w swojej pracy
Ziemie Olecka z bliska i z daleka, wydanej piêc lat po jego mierci w Bia³ymstoku w 1970 r.), sk³ada on rezygnacjê z
tej funkcji w lipcu 1946, a wiêc na stanowisku pozostawa³ przez jedenacie
miesiêcy. Trzeci starosta, nastêpca Romualda Stankiewicza, Stanis³aw Senderecki, który obj¹³ ju¿ w pe³ni upolitycznione stanowisko, pozosta³ na s³u¿bie
do po³owy 1950 r., do utworzenia Prezydium PRN, a wiêc pracowa³ niewiele
ponad rok.
Jerzy Stankiewicz
C.d.n.

Starosta olecki Romuald Stankiewicz na skoczni, wrzesieñ 1947 r. Niepublikowane zdjêcie ze zbiorów rodzinny J. Stankiewicza.
Uwaga: w Olecku zawsze mówi³o siê idziemy na skoczniê a nie na p³ywalniê.

'

Wizyta w Urzêdzie Miejskim
21 stycznia 2009 r. klasa I a Gimnazjum nr 1 w Olecku,
pod opiek¹ p. Jaros³awa Bagieñskiego i p. Jadwigi Zdan,
wyruszy³a na wycieczkê do Urzêdu Miasta w Olecku.
Uczniowie swoj¹ wêdrówkê zaczêli od parteru budynku, potem  przechodz¹c z piêtra na piêtro  poznawali
pracê poszczególnych wydzia³ów.
Podró¿ zakoñczy³a siê w
sali konferencyjnej urzêdu, gdzie
odby³o siê spotkanie z Burmistrzem Wac³awem Olszewskim. W³odarz
opowiada³ m.in.
o historii podzia³u terytorialnego
Polski, roli Urzêdu Stanu Cywilnego, swoich
obowi¹zkach,
gminie Olecko i
inwestycjach za-
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planowanych na najbli¿sze lata.
Wród inwestycji znajd¹ siê: hala widowiskowo-sportowa z
p³ywalni¹, sztuczne lodowisko, rozbudowa stadionu, pole namiotowe i byæ mo¿e renowacja boiska znajduj¹cego siê przy
Zespole Szkó³ w Olecku.
Na koniec uczniowie mogli zadaæ w³asne pytania, b¹d podzieliæ siê opiniami na temat miasta i gminy. Ca³oæ uwieczni³y
wspólne zdjêcia.
Opracowa³: Rafa³ Jurewicz kl. I a

DART
W dniu 18.01.2009r. rozegrano w Olecku Turniej Okrêgowy
Darta. Oto wyniki:
MÊ¯CZYNI:
1. Marciniak Hubert - E³k
2. Dzienisiewicz Wies³aw - Olecko
3. Sura¿yñski Andrzej - Olecko
4. Sztukowski Karol - Suwa³ki
5-6. Niedziejko Miros³aw - Olecko
Zalewski Tomasz - E³k
7-8. Kopiczko Piotr - E³k
Wasilewski Andrzej - Olecko
9-12. Czerniakowski Rafa³ - Olecko
Kowalewski Dariusz - Olecko
Brakoniecki Jacek - E³k
£otowski Damian - Olecko
13-16.Górski Bogdan - Olecko
Borkowski Krzysztof - Suwa³ki
Winikajtys Rados³aw - E³k
Smoliñski Adam  E³k
KOBIETY:
1. Smoliñska Monika - E³k
2. Dêbowska Monika - Olecko
3. Bobkowska Paulina - E³k
4. Pieni¹¿ek Marianna - E³k
5-6. Krasnoborska Katarzyna - Olecko
Kowalewska El¿bieta - Olecko
Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
od 1300 do 1600 (póniej tylko fax): (0-87) 520 02 30, tel kom. w godz. 900-2000: 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm.
Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski. Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH.
Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, 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 341

Rys. Waldemar Rukæ

Witam Pañstwa. Mijaj¹ce siedem dni
dla jednych by³y spokojne, a dla drugich nie. Niestety, ju¿ tak jest, ¿e na wiecie
nie ma równego podzia³u dla wszystkich.
Ostatni tydzieñ obfitowa³ w wiele ró¿nych wydarzeñ w naszym kraju i na
wiecie. Ciê¿ko by tu na ostatniej stronie zmieciæ je wszystkie i dlatego trzeba wybieraæ.
Na samym pocz¹tku chcia³bym za³atwiæ sprawê polemiki, jak¹ toczy tu doæ
czêsto ze mn¹ wnêtrze tygodnika. Naprawdê bardzo ciê¿ko jest polemizowaæ
z ideologami, których ca³a filozofia i
sposób widzenia rzeczywistoci wyp³ywa tylko i wy³¹cznie ze róde³ doæ p³askich i jednostronnych. Tak jak nie mo¿na
dyskutowaæ z polemistami spod znaku Radia Maryja i Naszego Dziennika, analogiczne nie dyskutuje siê z fanatykami michnikowszczyzny, GW czy
Radio TOK FM. Osobicie, jak ju¿ wielokrotnie wspomina³em, jestem wielbicielem
publicystyki Rafa³a Ziemiewicza i Waldemara £ysiaka. Uwielbiam ich rzetelnoæ
publicystyczn¹ i dziennikarsk¹. Nawet ich
najwiêksi wrogowie maj¹ problem z przyczepieniem siê do ich wiarygodnoci uzasadnieñ w³asnych stwierdzeñ. I tak jak
oni, choæ sam wyrobi³em sobie to zdanie , uwa¿am, ¿e wszelki dialog z fanatykami i wielbicielami jednej opcji czy te¿
strony jest niemo¿liwy. Dla podkrelenia tego wystarczy zacytowaæ jedno
zdanie, które wyklucza wszelkie prawo
do polemiki: [...] Sk³adaj¹ siê na ni¹ (ostatni¹ stronê  przyp. M.P.) pseudohistoryczne wywody i nie maj¹ce ¿adnego
sensu komentarze [...]... Jeli kto spodziewa³by siê choæ jednego przyk³adu

pseudohistorii czy nie maj¹cego sensu
komentarza, to mo¿e nie pierwszy raz
siê rozczarowaæ. Lata PRL-u i partyjnoobyczajowej nowomowy zebra³y wielkie
¿niwo w wiadomoci wielu rodaków.
Wzorem dawnych genseków wielu ludziom wydaje siê, ¿e rzucaj¹c takie zdania z epoki dialektyki marksistowskiej z
pó³s³ówkami, ¿e mamy do czynienia z
wariatem lub niezrównowa¿onym cz³owiekiem, jest co najmniej mieszne. Podobnie jak porównywanie pos³a Palikota do Pi³sudskiego. Odniesienie podobieñstwa tylko dlatego, ¿e pada³y nieparlamentarne s³owa, jest kolejnym przyk³adem braku znajomoci tematu. Równie dobrze mo¿na takie samo porównanie odnieæ do Leppera, nie omijaj¹c znanej
z historii postaci ministra MSW Moczara... To te¿ s¹ ludzie, którzy w ma³o kulturalny, chamski sposób g³osili, ¿e oni
mówi¹ prawdê prosto w oczy, a reakcja
innych jest taka a nie inna, bo siê ich
boj¹. Samo t³umaczenie schamstwa jest
ju¿ cech¹ przekrelaj¹c¹ WIELKOÆ.
Gdyby pisz¹cy takie g³upoty zna³ historiê, czy jak sam stwierdza: pseudohistoriê, to wiedzia³by, ¿e Pi³sudski nigdy nie
t³umaczy³ swoich s³ów czy postêpowania. T³umacz¹ siê tylko g³upcy, a s³owa
m¹drych i wielkich ludzi przyjmuje siê
bez komentarza i interpretacji. To jest
ró¿nica, której znajomoæ i wiadomoæ
jej istnienia rozró¿nia w normalnym wiecie
inteligencjê od wiadomoci masowej
jako podstawy bytu. Ile razy mo¿na pisaæ, ¿e kto nie musi i nie ma potrzeby
szukaæ idoli, np. w przywódcach jaki
partii, by mieæ w³asne wyrobione zdanie i od szeregu lat w³asne, wyrobione i
niele przeanalizowane pogl¹dy istniej¹ce znacznie d³u¿ej ni¿ istnienie jakiej
partii. Odwo³ywanie siê do w³asnych

ideologii, sposobu widzenia rzeczywistoci
przez okrelony punkt widzenia okrelonej
maszyny propagandowo-informacyjnej.
Nie jest ¿adn¹ pseudohistoryczn¹ wiedz¹, ¿e twórc¹ legendarnego KORu jest
i by³ Antoni Macierewicz, a nie Adam
Michnik czy Jacek Kuroñ, co dzi propaguje siê jako prawdê historyczn¹.
Nie jest pseudohistori¹, ¿e Okr¹g³y Stó³
wraz ze swoimi uzgodnieniami przyniós³
tylko to, ¿e jedyne co wprowadzono w
¿ycie z ustaleñ tego gremium to sprawa
ekonomii i uw³aszczenie dawnej nomenklatury PZPR. Sam by³em zdziwiony jak
sam Premier nadziei i Wielkiej Szansy ju¿
po otrzymaniu teki szefa rz¹du robi³
wszystko, by wprowadzenie ustaleñ Okr¹g³ego Sto³u nast¹pi³o jak najpóniej. Przez
szereg lat ¿ylimy w krêgu wypowiedzi
T. Mazowieckiego, ¿e on niewiele móg³.
Publikowane niedawno protoko³y i fragmenty tych¿e w kilku gazetach nie wzbudzi³y wielkiej sensacji i przesz³yby niezauwa¿one gdyby nie oburzenie redaktorów GW, sypi¹cych gromy nad kolegami szargaj¹cymi wiêtoci i dogmaty. Postulat, na przyk³ad, zniesienia
cenzury i likwidacjê instytucji zajmuj¹cej siê cenzur¹ mia³ dwóch g³ównych wrogów na prze³omie 1989 i 1990 roku. A¿
dziw bierze, ¿e chodzi tu o ojców naszej demokracji : Tadeusza M. (Premiera) i Adama M. (red. nacz. znanej Gazety), ku zaskoczeniu nawet nomenklatury PZPR-owskiej razem powtarzali to samo
zdanie, które kiedy wprowadza³ w ¿ycie Józef Stalin: spo³eczeñstwo nie potrzebuje wolnoci s³owa. Tê wolnoæ trzeba
kontrolowaæ i pilnowaæ. Jeli fakty s¹
przejawem pseudohistorii, to chyba trzeba
by spaliæ prasê i czasopisma wydawane
w ci¹gu paru lat po 1989 roku. Choæ mo¿e
nie trzeba... Zjawisko narodowej amnezji jest ju¿ tak jakby czêci¹ naszego
¿ycia. Ci co pamiêtaj¹, rozumiej¹ lub wiedz¹,
s¹ po prostu przedstawicielami rewizjonizmu, ciemnogrodu i nieszczêcia. No
có¿... podobnie jak sprawiedliwoæ wg
wielu to przejaw politycznej nagonki i
polowania na czarownice. Co do tego
Polowania na czarownice to stale jestem zwolennikiem takiego postêpowania. Przecie¿ przez ponad czterdzieci lat
te czarownice polowa³y na ludzi. Chcia³bym
zwolenników masowej amnezji puciæ
przez korytarz z wyklejonymi zdjêciami
tych, co padli ofiarami czarownic, ich
pomagierów, zwolenników, kapusiów i
ró¿nych TW, którzy dzi ze ³zami w oczach
mówi¹, ¿e byli ofiarami. Chcia³bym takie
osoby postawiæ przed grobami i rodzinami tych ofiar Czarownic, by powiedzia³y
to, co mówi¹ o tym i myl¹. Chcia³bym
zobaczyæ ten akt odwagi...
Do poczytania za tydzieñ.
PAC

