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Wywiad z Burmistrzem Olecka Wac³awem Olszewskim, przeprowadzi³ Bogus³aw M. Borawski.

Jestemy zainteresowani
rozwojem sportu

BMB: - Co roku z pewnym zniecierpliwieniem organizacje pozarz¹dowe czekaj¹ na decyzje Urzêdu Miejskiego dotycz¹ce przyznana im dotacji na dzia³alnoæ. W tym sezonie oczekiwania te
szczególnie dotycz¹ Klubu Czarni, a
w szczególnoci sekcji trzecioligowej
dru¿yny pi³ki no¿nej. Jak bêdzie z dofinansowaniem w tym roku?

WARTO

Wac³aw Olszewski: - W chwili obecnej Urz¹d przyjmuje jeszcze wnioski organizacji pozarz¹dowych dotycz¹ce dzia³alnoci sportowo-rekreacyjnej. W tym
roku mamy zwiêkszon¹ kwotê dotacji jeli
chodzi o tego typu dzia³ania. W ubieg³ym roku mielimy 200 tysiêcy, za w
tym jest 250 tysiêcy z³otych.
C.d. na s. 19.

SUPER TAXI

PRZECZYTAÆ

szybko, tanio, dyskretnie
(K2702)

* Wywiad z Burmistrzem Olecka Wac³awem Olszewskim  s. 1, 19.
* Wiêcej czadu?  s. 3.

(087) 520 20 00

Cena 1,40 z³
Koszt utrzymania
bezdomnych zwierz¹t

Przetarg na wy³apywanie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierz¹t
z terenu miasta i gminy Olecko wygra³o
Przedsiêbiorstwo Prowadzenia Schronisk
dla Bezdomnych Zwierz¹t z Gi¿ycka.
Od marca br. miesiêczne utrzymanie
jednego bezdomnego psa w schronisku
bêdzie kosztowaæ gminê 256, 20 z³.
Z problemem bezpañskich psów borykaj¹ siê wszystkie gminy w Polsce. W
ubieg³ym roku rozwa¿ano budowê schroniska na potrzeby naszego powiatu (na
175 miejsc). Uwzglêdniaj¹c wszelkie
wymagania techniczne i sanitarne okaza³o siê, ¿e koszt przedsiêwziêcia wynosi oko³o 1 200 000 z³. Utrzymanie schroniska i zatrudnienia obs³ugi by³oby kolejnym wydatkiem.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

* Zespó³ Ratownictwa Medycznego
w WTZ  s. 5.
* Poradnictwo i informacja zawodowa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku  s. 6.

* Komentarze i refleksje  s. 8.
* Serwis Powiatowy  s. 9, 10.
* Zmiany w ustawie o podatku
 s. 11.
* Od stepów Mongolii po chiñskie metropolie  s. 12-13.

Rys. K. Kamiñski

* Policja ostrzega  Gdy za³amie
siê lód:  s. 7.

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

MARKET BUDOWLANY

MAJSTER
Aleje

Tel. (87) 520 44 46

Lipowe

1B

(V4705)

MAJSTER
ZAPRASZAMY
Aleje Lipowe 1B tel.(087) 520 36 92

(V10202)

* Przechytrzyæ rybê na Hitrze...(2)
 s. 18
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Wióz³ rodzinê
bêd¹c wp³ywem narkotyków
W pi¹tek 13 lutego br. w Olecku przy
ulicy Wojska Polskiego patrol ruchu drogowego zatrzyma³ do kontroli osobowe
BMW. Jak siê okaza³o, kierowc¹ by³ 26letni Karol S., mieszkaniec gminy Olecko, który jecha³ wspólnie z ¿on¹ i dzieckiem. Podczas rozmowy z policjantami
mê¿czyzna zachowywa³ siê nerwowo, by³
nadpobudliwy i niespokojny. Takie za-

chowanie wzbudzi³o podejrzenie funkcjonariuszy. 26-latek zosta³ poddany badaniu na obecnoæ narkotyków w organizmie. Narkotest da³ wynik pozytywny.
Mê¿czyzna kierowa³ autem po rodkach
odurzaj¹cych. Teraz Karol S. odpowie
przed s¹dem. Grozi mu utrata prawa jazdy na 10 lat i kara do 2 lat pozbawienia
wolnoci.

Oleccy policjanci zatrzymali dwóch sprawców

Us³yszeli zarzuty

Do zdarzenia dosz³o 14 lutego br. o
godzinie 0.30 w Kowalach Oleckich. Patroluj¹cy ulicê Kociuszki policjanci dostrzegli dwóch m³odych mê¿czyzn, którzy za³atwiali potrzebê fizjologiczn¹ na chodniku. Obaj byli pod wp³ywem alkoholu.
Podczas legitymowania mê¿czyni zachowywali siê agresywnie, wulgarnie i nie
chcieli podaæ swoich danych. Gdy zostali poinformowani, ¿e zostan¹ dowiezieni do komendy policji w celu ustalenia to¿samoci, zaczêli szarpaæ siê z funkcjonariuszami i groziæ im pozbawieniem
¿ycia. Sprawcy w kajdankach trafili do

komendy policji. Tam funkcjonariusze ustalili
to¿samoæ mieszkañców Kowali Oleckich.
Okazali siê nimi 24-letni Grzegorz S. oraz
25-letni Rafa³ R. Mê¿czyni noc spêdzili
w policyjnym areszcie. Nastêpnego dnia
us³yszeli zarzuty zniewa¿enia policjanta i
wywierania przemoc¹ i grob¹ wp³ywu na
odst¹pienie od czynnoci s³u¿bowych
funkcjonariusza. Obaj przyznali siê do winy.
Teraz za swoje zachowanie odpowiedz¹
przed s¹dem. Grozi im kara nawet do 3
lat pozbawienia wolnoci.
m³.asp. Tomasz Jegliñski

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

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

ZAPRASZAMY!
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

w godzinach 12 -17
00

00

Andrzejowi
i Annie Kisiel
wyrazy g³êbokiego
wspó³czucia
z powodu mierci

MATKI i TECIOWEJ
sk³adaj¹ Przyjaciele
DY¯URY APTEK

(V4005)
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 24.02.-01.03.2009r., pl. Wolnoci 7B
 02-08.03.2009r., ul. Zielona 35

Pobór krwi

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

NASZ KONKURS

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

 Igor Cichanowicz
 Teresa Fiedorowicz
 Wojciech Karbowski
 Jan £azarski
 Ryszard Marciniak
 Henryk Zaniewski
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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Wiêcej czadu?

Tlenku wêgla (CO) nie mo¿na zobaczyæ i wyczuæ za pomoc¹ wêchu. Jest
to powodem trudnoci jego wykrycia.
Wci¹¿ jednak z nim ¿yjemy i powinnimy co o nim wiedzieæ. Jest bezwonny, bezsmakowy i wydziela siê, gdy brakuje dostêpu wie¿ego powietrza do
pomieszczenia, w którym przebywamy.
Dlatego nale¿y systematycznie wietrzyæ
mieszkanie, biuro itp.
Powietrze potrzebne jest do spalania w piecach, piecykach gazowych,
kominkach, a tak¿e w kuchenkach gazowych, na których gotujemy potrawy. Jeli
jest go za ma³o  wydziela siê tlenek wêgla.
Jest on bardzo niebezpieczny. Potrafi nawet
300 razy mocniej po³¹czyæ siê z krwi¹
ni¿ tlen i doprowadziæ do powstania ró¿nych chorób, a nawet mierci.
W okresie zimowym, oprócz standardowych akcji ratowniczo-ganiczych, jakie
prowadzi stra¿ po¿arna, charakterystyczne
s¹ wyjazdy do usuwania skutków zaniedbanych przewodów wentylacyjnych i
kominowych  mówi Tomasz Jag³owski, rzecznik stra¿y po¿arnej w Olecku.
Z ka¿dym rokiem zauwa¿amy znaczny
wzrost zdarzeñ zwi¹zanych z tlenkiem

wêgla, zwanym potocznie czadem oraz
po¿arami przewodów kominowych.
W 2007 roku na terenie powiatu odnotowalimy 17 takich przypadków, a w
2008 liczba zdarzeñ wzros³a o 59% do
27 interwencji. Zwi¹zane one by³y z nieprawid³ow¹ instalacj¹ urz¹dzeñ oraz z³ym
utrzymaniem przewodów kominowych i
urz¹dzeñ grzewczych.
Ponadto w 2008 r. zg³oszono 5 miejscowych zagro¿eñ, z których na szczêcie nie rozwinê³y siê po¿ary.
Stra¿ przypomina, ¿e nale¿y dbaæ o
przewody kominowe, wentylacyjne i urz¹dzenia grzewcze. Przepisy reguluj¹ce
sprawy zwi¹zane z dbaniem o kominy
zobowi¹zuj¹ do ich czyszczenia:
- cztery razy w roku w domach opalanych paliwem sta³ym (np. wêglem,
drewnem),
- dwa razy w roku w domach opalanych
paliwem ciek³ym i gazowym,
- co najmniej raz w miesi¹cu paleniska
zak³adów zbiorowego ¿ywienia i us³ug
gastronomicznych,
- co najmniej raz w roku nale¿y usuwaæ
zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
H. Bogdañska
www.powiat.olecko.pl

(V2234)

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
 Na przerywistej linii egzystencji  Herbertowska lekcja poezji  czytelnia Biblioteki Pedagogicznej, ul. Armii Krajowej 30
 Odwaga Tworzenia  wystwa prac uczestników Warsztatu Terapii Zajêciowej w
Olecku  wypo¿yczalnia Biblioteki Pedagogicznej, ul. Armii Krajowej 30
23 lutego (poniedzia³ek)
 wydanie Tygodnika Oleckiego
 Halowe Mistrzostwa Powiatu w pi³ce no¿nej
ch³opców, hala ZS w Wieliczkach
24 lutego (wtorek)
 Halowe Mistrzostwa Powiatu w pi³ce no¿nej
ch³opców SP, hala ZS w Wieliczkach
25 lutego (roda)
 VIII Halowe Mistrzostwa Powiatu w la
(gimnazjum), hala ZST, pl. Zamkowy
27 lutego (pi¹tek)
17.00  Zajazd Bardów, sala Teatru AGT,
ul. Partyzantów (program wewn¹trz TO)
17.00  Opowieci na dobranoc, film 
kino ROK MG
19.00  Ksiê¿na, film  kino ROK MG
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod
ABC (wejcie od ul. Cichej)
28 lutego (sobota)
17.00  Zajazd Bardów, sala Teatru AGT,
ul. Partyzantów
17.00  Opowieci na dobranoc, film 
kino ROK MG
19.00  Ksiê¿na, film  kino ROK MG
1 marca (niedziela)
17.00  Opowieci na dobranoc, film 
kino ROK MG
19.00  Ksiê¿na, film  kino ROK MG
2 marca (poniedzia³ek)
 wydanie Tygodnika Oleckiego
4 marca (roda)
 up³ywa termin sk³adania ofert na prowadzenie zadañ powiatu oleckiego
(szczegó³y TO 6/578 s. 4)

AUTOMYJNIA
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91
O N............................ 3,75 z³
Pb95 ........................ 3,88 z³
PB98 ........................ 3,99 z³
LPG .......................... 1,65 z³
Olej opa³owy........... 2,45 z³ (powy¿ej 1000 litrów)
St

(K27808)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(K27908)

"
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Wypadek
Do zdarzenia dosz³o w dniu 19 lutego br. o godzinie 8.55 na terenie gminy
Olecko. Jak wynika ze wstêpnych ustaleñ policji, kieruj¹cy samochodem osobowym marki Fiat, 20-letni Rados³aw K.,
jecha³ w kierunku miejscowoci G¹ski.
Na prostym odcinku drogi mê¿czyzna
na oblodzonej nawierzchni prawdopodobnie nie dostosowa³ prêdkoci do warunków drogowych i wykonuj¹c manewr
wymijania z samochodem ciê¿arowym
wpad³ w polizg. Nastêpnie straci³ panowanie nad pojazdem i uderzy³ w ciê¿arówkê.
Kierowca Fiata trafi³ do szpitala. Obaj
kierowcy byli trzewi. Teraz policjanci
wyjaniaj¹, co by³o bezporedni¹ przyczyn¹ zdarzenia.

Oleccy policjanci wyjaniaj¹ okolicznoci wypadku, do którego dosz³o na
trasie Kukówko  G¹ski.
m³.asp. Tomasz Jegliñski

Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 344

Pomys³, by firmy i zak³ady pracy dzia³a³y choæby kosztem zmniejszenia produkcji, redukcji czasu pracy, minimalizacjê czy zawieszenie niektórych podatków
tylko po to, by zapewniæ choæ tymczasow¹ dzia³alnoæ dla podtrzymania ci¹g³oci produkcji, jest uznawany przez PO
i rz¹d za herezjê. Nawet taki specjalista jak ja wie, ¿e jak siê nic nie robi, to
prowadzi tylko do dwóch rzeczy: likwidacji i zaprzestania dzia³ania lub generacji wiêkszego zad³u¿enia, co w sumie
prowadzi do punktu pierwszego. Ponowny
rozruch silnika z opcji tzw. zerowej
poch³ania wielokrotnie wiêksze koszty ni¿
start choæby wolno pracuj¹cego. No có¿...
zobaczymy jak bêdzie: czy plan rz¹du,
który przez parê miesiêcy t³umaczy³, ¿e
jestemy WYSP¥ SZCZÊLIW¥ wród
szalej¹cego huraganu wokó³ nas, czy s³owa
sporej grupy ekonomistów, pracodawców i obserwatorów z os³upieniem komentuj¹cych dzia³anie planu opieraj¹cego
siê na fobii wobec opozycji.
Druga sprawa: KOMISJA LEDCZA.
Histeria wokó³ Antoniego Macierewicza
jako potencjalnego cz³onka komisji ledczej
przypomina³a jak ¿ywo stare ¿ydowskie
powiedzenie: Bij i krzycz, ¿e bij¹. Okazuje siê, ¿e w Polsce mamy dwie wersje
prawa, w tym jedn¹ antypisowsk¹. Wersja
antypisowska opiera siê na realizacji

Dokoñczenie ze s. 20
wyroków bez przedstawienia zarzutów i
procesu. Kto czyta³ Zamek Kawki powinien rozumieæ, ¿e nawet jak A. Macierewicz budzi antypatiê, to bez prawomocnego wyroku nie mo¿e byæ uznawany
za winnego i skazanego. Mamy na przyk³ad zdanie jednego z m³odych polityków PO, który w rozmowie z Wassermanem stwierdzi³, ¿e Macierewicz jest winny zniszczenia skutecznoci wywiadu polskiego. Na jakiej podstawie to jest stwierdzenie? Na 100% na ¿adnej, bo nie ma
ani takiego ledztwa, ani wyroku to potwierdzaj¹cego. Pomówienia nie s¹ w tym
kraju obowi¹zuj¹c¹ norm¹ prawn¹ i prawem. Go³os³owne stwierdzenia o s³aboci wywiadu naszego kraju nie maj¹
¯ADNEGO potwierdzenia w konkretach,
tylko w ¿alach wyrzuconych na pysk
dawnych pracownikóch tych s³u¿b lub
wymys³ach medialnych, czy bzdurach
plecionych przez polityków takich jak
Zemke czy Gra, którzy mówi¹c swoje
zdanie wiedz¹, ¿e przy braku mo¿liwoci
sprawdzenia prawdziwoci ich s³ów mog¹
uwa¿aæ siê za prawdomównych. Nikt nie
pamiêta jak pose³ Zemke zaraz po opublikowaniu raportu Macierewicza autorytarnie stwierdzi³, ¿e dziêki tej publikacji w Rosji aresztowano kilku pracowników polskiego wywiadu. Wiadomoæ
okaza³a siê k³amstwem i wytworem wy-

obrani polityka. Podobnie jak wspólne
wypowiedzi, ¿e po reformach Macierewicza wywiady innych krajów (g³ównie
USA) podwa¿aj¹ wartoæ wywiadu naszego kraju. Zauwa¿y³o to kilku zainteresowanych dziennikarzy, którzy interesuj¹ siê problemem obronnoci naszego kraju, ¿e minister Kilch parê miesiêcy temu opublikowa³ raport opieraj¹cy
siê na danych wojskowych USA, ¿e ci
bardzo wysoko ocenili zmiany i now¹
jakoæ polskiego wywiadu po pracy pana
M., a nisk¹ wiarygodnoæ mia³o w oczach
Zachodu WSI (g³ównie chodzi tu o wierchuszkê, prawie w ca³oci wyszkolon¹
przez GRU  radziecki i rosyjski wywiad
wojskowy). Pisa³a o tym Polska Zbrojna. Zamieszanie z uprawnieniami Macierwicza o dostêpie do spraw tajnych
jest mieszne i jest w ocenie wiêkszoci
obserwatorów wynikiem mciwoci i awanturnictwa politycznego PO dzia³aj¹cego
w myl wczeniejszej zasady: Bij i krzycz,
¿e bij¹.
Do poczytania za tydzieñ. PAC

Przypomnienie

Osoby, które posiadaj¹ nieruchomoæ w u¿ytkowaniu wieczystym, zobowi¹zane s¹ do uiszczania op³at rocznych z tego tytu³u w terminie do 31
marca br.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

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. 1200-17 00. Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Zespó³ Ratownictwa
Medycznego w WTZ

Fot. Archiwum WTZ w Olecku

5 lutego 2009 roku spo³ecznoæ Warsztatu Terapii Zajêciowej goci³a Zespó³ Ratownictwa Medycznego z Olecka,
który przedstawi³ jej metody udzielania pierwszej pomocy. W
zajêciach czynny udzia³ wziêli uczestnicy WTZ. Najwiêksze
zainteresowanie wzbudzi³a resuscytacja kr¹¿eniowo-oddechowa,
podczas której æwiczyli na fantomach.
Na zakoñczenie ratownicy wrêczyli ca³ej spo³ecznoci smycze
z instrukcj¹ udzielania pierwszej pomocy i numerami telefonów alarmowych. Uczestnicy z kolei podarowali ratownikom
wykonane przez siebie prace.
Mariusz Niewiarowski

VIII ZAJAZD BARDÓW
27-28 lutego 2009 r.
sala Teatru AGT
DZIEÑ PIERWSZY (27.02.2009), pi¹tek
17.00 - laureaci konkursu o lad:
* Andriej Kotin
* Micha³ Konstrat
18.00 - Dominika Barabas
19.00 - Antoni Muracki
21.00 - Jaros³aw Wasik

DZIEÑ DRUGI (28.02.2009, sobota
17.00 - laureaci konkursu o lad:
* Tomasz Rokosz
* Anna Kossakowska
18.00 - Dru¿yna Wawrzyna
19.00 - Andrzej Szêszo³
21.00 - Miros³aw Czy¿ykiewicz
Ponadto, podczas trwania imprezy bêdzie mo¿na ogl¹daæ materia³y filmowe i fotograficzne z poprzednich edycji Zajazdu Bardów, oraz degustowaæ regionalne potrawy - wszystko w klubie Cooltura, piêtro ni¿ej, pod scen¹, na której bêd¹
wystêpowaæ artyci.
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.

$
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Poradnictwo
i informacja zawodowa

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Olecku
Obserwacja ¿ycia codziennego wskazuje, ¿e nie wszyscy
s¹ zadowoleni z wykonywanej przez siebie pracy. Spotykamy
ludzi, którzy nie znosz¹ swojej profesji, robi¹ to, do czego nie
maj¹ zdolnoci i czego po prostu nie lubi¹.
Do zadañ statutowych Poradni w zakresie poradnictwa i
orientacji zawodowej nale¿y pomoc uczniom w dokonywaniu
wyboru odpowiedniego kierunku kszta³cenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielanie informacji rodzicom gimnazjalistów z zakresu problematyki wyboru zawodu
przez ich dzieci.
Przed uczniami klas III gimnazjum bardzo wa¿na decyzja
 wybór szko³y ponadgimnazjalnej. Czekaj¹ na nich: 3  letnie licea ogólnokszta³c¹ce, 3  letnie licea profilowane, 4 
letnie technika i 2-3  letnie szko³y zawodowe. Podjêcie przez
uczniów m¹drej i trafnej decyzji dotycz¹cej wyboru drogi edukacyjno-zawodowej czêsto jest dla nich i ich rodziców bardzo
trudne. Wielu z nich decyduje o swoim ¿yciu zawodowym w
sposób przypadkowy i nieprzemylany. Podjêcie decyzji o
wyborze okrelonego zawodu, czêsto na ca³e ¿ycie, staje siê
dla m³odego cz³owieka powa¿nym problemem. Trafnie wybrany zawód przynosi osobie zadowolenie i sukcesy. Zawód
wybrany nietrafnie prowadzi do zniechêcenia i niezadowolenia, a praca w nim staje siê udrêk¹.
Uczniowie klas III gimnazjum, którzy musz¹ podj¹æ decyzjê siêgaj¹c¹ swymi skutkami daleko w przysz³oæ, potrzebuj¹
w tym zakresie pomocy. Najczêciej poszukuj¹ jej u rodziców,
kole¿anek i kolegów oraz nauczycieli. Mog¹ tak¿e skorzystaæ
z us³ug specjalistów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku, ul. Zamkowa 2, tel. O87 523 93 38.
Pracownicy Poradni oferuj¹ pomoc w samopoznaniu. Wa¿ne
jest, by uczeñ mia³ mo¿liwoæ lepszego zrozumienia i poznania siebie, swoich mo¿liwoci, umiejêtnoci, zdolnoci, zainteresowañ, cech osobowoci oraz zdobycia wiedzy o wiecie
zawodów i rynku pracy. Poznaj¹c swój osobisty potencja³:
preferencje zawodowe, predyspozycje fizyczne, zdrowotne,
emocjonalne i intelektualne uczeñ jest znacznie lepiej przygotowany do podejmowania samodzielnie decyzji ¿yciowych
zwi¹zanych z jego przysz³¹ karier¹ zawodow¹.
W Poradni za realizacjê zadañ z dzia³u Poradnictwo i Informacja Zawodowa dla m³odzie¿y ucz¹cej siê w gimnazjach z
11 lutego 2009 r. wesz³y w ¿ycie przepisy dotycz¹ce zmiany
ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony RP.

Kwalifikacja do armii
zast¹pi pobór

Tegoroczni 18-latkowie zostan¹ zarejestrowani automatycznie
na podstawie danych ewidencyjnych systemu PESEL. Natomiast mê¿czyni w wieku 19-24 lat, którzy dot¹d nie stawili siê
na pobór, bêd¹ musieli zg³osiæ siê do kwalifikacji wojskowej.
Mog¹ do niej zg³aszaæ siê tak¿e ochotnicy w wieku 18 lat, w
tym równie¿ kobiety. Nie bêdzie brany pod uwagê poziom
czy kierunek wykszta³cenia.
Poborowi z wczeniejszych lat zostan¹ przeniesieni automatycznie do rezerwy. Osoby zainteresowane bêd¹ mog³y uzyskaæ
wpis do ksi¹¿eczki wojskowej o przeniesieniu do rezerwy.

terenu powiatu oleckiego odpowiedzialne s¹: Jadwiga Agnieszka
Czajewska  psycholog i Krystyna Zdan  pedagog, doradca zawodowy. Bêd¹ one dy¿urowaæ od 2 marca 2009 w
poniedzia³ki od godz. 14. 00 do godz. 16. 00 i w rody od
godz. 15. 00 do 17.00.
Zapraszamy zainteresowanych uczniów klas III gimnazjum
i ich rodziców. Mo¿na zg³aszaæ siê osobicie w wyznaczonych dniach b¹d wczeniej ustaliæ wizytê telefonicznie.
Skorzystanie z porady zawodowej i badania w kierunku
wyboru zawodu jest dobrowolne i bezp³atne. Czekamy szczególnie na uczniów, którzy s¹ niezdecydowani, jak¹ szko³ê wybraæ
oraz na tych, którzy poszukuj¹ potwierdzenia s³usznoci dokonanych ju¿ wyborów.
Na indywidualn¹ rozmowê doradcz¹ do Poradni zg³aszaj¹
ucznia rodzice lub prawni opiekunowie, telefonicznie lub osobicie, bezporednio do osób odpowiedzialnych za realizacjê
tych zadañ w ramach dzia³u Poradnictwo i Informacja Zawodowa.
Poradnia wydaje tak¿e opinie w sprawie przyjêcia do klasy pierwszej szko³y ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczaj¹cymi mo¿liwoci wyboru kierunku kszta³cenia ze wzglêdu na stan zdrowia. W tych przypadkach rodzice powinni dostarczyæ dokumentacjê lekarsk¹
dotycz¹c¹ choroby syna b¹d córki, stanowi¹c¹ podstawê
okrelenia przeciwwskazañ do nauki i wykonywania zawodu.
Zapraszamy !
Warto powiêciæ czas na zaplanowanie swojej przysz³oci!
Jadwiga Agnieszka Czajewska i Krystyna Zdan
Nowelizacja ustawy
powoduje, ¿e nie bêdzie
ju¿ przymusowego wcielania do wojska.
Zostaje jednak utrzymany obowi¹zek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej 
mówi S³awomir Szwêdrys, inspektor ds. wojskowych w Wydziale
Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Olecku.  Osoby
zg³aszaj¹ce siê na komisjê bêd¹ przebadane, zostanie im
okrelona kategoria zdrowia i otrzymaj¹ ksi¹¿eczkê wojskow¹. Mê¿czyni nie zainteresowani s³u¿b¹ w armii zostan¹ przeniesieni do rezerwy.
A. Turowska
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POLICJA OSTRZEGA!

Zimowa pora, minusowa temperatura powietrza sprawiaj¹,
¿e na zbiornikach wodnych pojawia siê warstwa lodu. Dzieci
i m³odzie¿ spragnione zabaw mog¹ te lizgawki wykorzystaæ
do zabawy. Jednak ostrzegamy przed nierozwa¿nym wchodzeniem na lód.
Zabawa na zamarzniêtym jeziorze, stawie lub rzece jest
bardzo niebezpieczna i mo¿e skoñczyæ siê tragicznie  mówi
m³. asp. Tomasz Jegliñski z Komendy Powiatowej Policji w
Olecku. Cienki, kruchy lód mo¿e siê za³amaæ pod naszym ciê¿arem. Temperatura w dzieñ jest na tyle dodatnia, ¿e powstaj¹ca pokrywa lodowa nie jest dostatecznie gruba, aby mo¿na
bezpiecznie poruszaæ siê po lodzie. Problem ten dotyczy zarówno wêdkarzy dokonuj¹cych po³owu z lodu, jak te¿ i dzieci, które bawi¹ siê na lodzie. Najbezpieczniejsza zabawa jest
na lodowiskach i lizgawkach nadzorowanych.
Oleccy policjanci nie podejmowali wielu interwencji, których zg³oszenia dotyczy³yby zabaw dzieci w pobli¿u zamarzniêtych akwenów wodnych. Nie wiadczy to o tym, ¿e takiego zagro¿enia i problemu nie ma. Aby funkcjonariusze podjêli stosowne dzia³ania, musz¹ zostaæ powiadomieni. Brak zg³oszeñ powoduje, ¿e w policyjnych statystykach nie odnotowujemy takich interwencji. Mimo, i¿ ferie zimowe w naszym
powiecie dobiegaj¹ koñca, to jednak zima trwa i apelujemy do
wszystkich aby zachowaæ rozwagê i zdrowy rozs¹dek podczas zabawy w pobli¿u zamarzniêtych akwenów. Ponadto
zwracamy siê z prob¹ do osób, które s¹ wiadkami zabawy
dzieci i m³odzie¿y na lodzie i same nie maj¹ odwagi, aby zwróciæ im uwagê, aby informowa³y nas o takich zdarzeniach.
Gdy za³amie siê lód:
1. Nale¿y zachowaæ spokój, nie wpadaæ w panikê.
2. Najlepiej po³o¿yæ siê p³asko, roz³o¿yæ szeroko rêce i staraæ
siê wpe³zn¹æ na lód. Starajmy siê poruszaæ w kierunku brzegu le¿¹c ca³y czas na lodzie.
3. Nie nale¿y wykonywaæ gwa³townych ruchów  mo¿e to
spowodowaæ dalsze kruszenie siê lodu.
4. Kiedy zauwa¿ymy osobê ton¹c¹, nie biegnijmy w jej kierunku, poniewa¿ pod nami równie¿ mo¿e za³amaæ siê lód.
Najlepiej próbowaæ podczo³gaæ siê do ton¹cego.

Archiwum KP PSP w Olecku
5. Jeli w zasiêgu rêki mamy d³ug¹ ga³¹, spróbujmy podczo³gaæ siê na odleg³oæ rzutu i starajmy siê podaæ poszkodowanemu drugi koniec.
6. Po wydobyciu uratowanego nale¿y przenieæ go do suchego pomieszczenia, oceniæ jego stan, okryæ go kocami lub
innymi suchymi ubraniami i wezwaæ lekarza.
Komenda Powiatowa PSP w Olecku dysponuje odpowiednim sprzêtem oraz wyszkolon¹ w ratownictwie kadr¹. Oleccy
stra¿acy posiadaj¹ 2 rodzaje sañ lodowych, ubrania termiczne
do pracy w wodzie, a tak¿e 10 osobow¹ grupê specjalistyczn¹ z ratownictwa wodnego wyposa¿on¹ w nowoczesny sprzêt
nurkowy i ratowniczy.
W 2007 r. zanotowalimy osiem tego rodzaju akcji  mówi
Tomasz Jag³owski, rzecznik stra¿y po¿arnej w Olecku, a w
2008 roku dziewiêæ. Najczêciej s¹ to dzia³ania polegaj¹ce na
uwalnianiu zamarzniêtych ³abêdzi oraz psów, które wpad³y pod
lód. Na szczêcie od 2 lat na terenie powiatu nie mielimy
zdarzeñ w których bezporednio ucierpieliby ludzie.
Na zakoñczenie przypominamy numery alarmowe:
997, 999, 112.
H. Bogdañska
www.powiat.olecko.pl

Spotkanie autorskie ze
Zbigniewem Fa³tynowiczem

Dnia 18 lutego w Warmiñsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbiñskiego w Olsztynie
Filia w Olecku odby³o siê spotkanie autorskie ze Zbigniewem Fa³tynowiczem, który prezentowa³ swoj¹ najnowsz¹ ksi¹¿kê
Podró¿e bliskie. Zbigniew Herbert i Suwalszczyzna. Publikacja ukazuje ma³o znane fakty z ¿ycia Zbigniewa Herberta,
wybitnego polskiego poety, który wielokrotnie przebywa³
na Suwalszczynie, a lato 1983 i 1984 roku spêdza³ w Olecku.
W spotkaniu wziê³a udzia³ pani Hanna Jacewicz, która osobicie zetknê³a siê z ma³¿eñstwem pañstwa Herbertów. Wszyscy obecni zostali obdarowani przez autora ksi¹¿k¹.
Podczas spotkania otwarto wystawê Na przerywistej linii egzystencji  Herbertowska lekcja poezji. Ekspozycja, ukazuj¹ca twórczoæ Zbigniewa Herberta w kontekcie tradycji
kultury, sztuki i filozofii, jest dostêpna w czytelni biblioteki.
Zapraszamy wszystkich do jej ogl¹dania, szczególnie polonistów i uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
El¿bieta Rowiñska

Wiêcej informacji na stronie www.wmbp.olsztyn.pl
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Komentarze i refleksje

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V3107)

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

Grzegorz Kudrzycki

Dotychczasowa dzika lustracja nie przynios³a ani wielkich
rewelacji, ani wielkich korzyci politycznych  nie wykry³a uk³adów, spisków i miertelnych zagro¿eñ dla bytu pañstwa. By³a
raczej elementem politycznej i kocielnej rywalizacji, bo ani ojciec Hejmo, ani ksi¹dz Czajkowski, ani nawet arcybiskup Wielgus nie stanowili ju¿ zagro¿enia dla pañstwa i wiary katolickiej.
Osobicie nie godzê siê, aby na podstawie paru esbeckich
kwitów oceniaæ cz³owieka, a tym bardziej ferowaæ wyroki. S¹dy
dla kryminalistów i morderców wielokrotnie pope³nia³y b³êdy, a
co mówiæ o lustracyjnych zapaleñcach, którzy poprzez kilka esbeckich kwitów chc¹ wystawiaæ wiadectwo moralnoci dla innych. Szczyc¹ siê tym, ¿e oni nie maj¹ esbeckich teczek i maj¹
czyste sumienia. Mo¿e i s¹ czyci, jak kartka papieru  czysta,
bo nieu¿ywana. Sumienia te¿ s¹ czyste, bo nieu¿ywane, bo nigdy nie zostali poddani próbie, jak wielu by³ych opozycjonistów, którzy wiêtymi ani anio³ami nie byli.
Trudno by³o byæ wiêtym, kiedy czasy by³y niewiête 
pisa³ Adam Michnik i rozumia³em jego ostro¿noæ w sprawach
lustracji oraz powci¹gliwoæ Gazety Wyborczej, bo kiedy nie
wiadomo by³o jak, bez sensu by³y pytania: tak? czy nie?.
Tu pozwolê sobie na cytat z Mickiewicza, obrazuj¹cy polski
zapa³, ale te¿ i polsk¹ improwizacjê:
Szabel nam nie zabraknie
szlachta na koñ siêdzie
ja z synowcem na czele
i jako to bêdzie.
To jako to bêdzie jest sta³ym elementem politycznych
k³ótni albo  jak chc¹ niektórzy z politycznego PR  tzw. pijaru.
Rzuca siê pomys³, luny pomys³, w za³o¿eniu szlachetny pomys³ i czeka siê na reakcjê przeciwnika. Jeli z³apie haczyk  dobrze, niech siê teraz z tym boryka. A jeli z³apie zarzuconego
haka  mo¿na mu zarzuciæ obronê esbeków i TW, brak patriotyzmu czy te¿ niedba³oæ o interesy kraju. Tyle tylko, ¿e takie
pomys³y, choæ na pozór szlachetne, s¹ przewa¿nie niewykonalne, z mnóstwem niedoprecyzowanych szczegó³ów, ale kogo to
obchodzi  liczy siê medialny ha³as i przypiêcie odpowiedniej
³atki dla przeciwnika jako niby wroga lustracji i prawdy.
Gdyby dzisiejszym i wczorajszym lustratorom chodzi³o o rzeczywiste rozwi¹zanie problemu, opracowaliby tak¹ ustawê, na
miarê mo¿liwoci instytucji pañstwa (s¹dy, IPN), zgodn¹ z Konstytucj¹ RP i nie krzywdz¹c¹ ludzi. Czy jest to mo¿liwe? Tê
odpowied pozostawiam Czytelnikom TO.

Cztery kó³ka
czy lepiej jednak dwa?

W 2008 r. zarejestrowanych zosta³o 3.460 pojazdów, a
wyrejestrowano  156. Na podstawie danych z systemu POJAZD w powiecie oleckim na koniec 2008 r. zarejestrowanych by³o blisko 27.000 pojazdów  podaje Wydzia³ Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olecku.
Zachêcamy jednak do korzystania z rowerów. Nie zanieczyszczaj¹ powietrza, zajmuj¹ ma³o miejsca na parkingach i
nie powoduj¹ korków. Przede wszystkim wietnie wp³ywaj¹
na nasz¹ kondycjê!
A. Turowska, www.powiat.olecko.pl

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(K27608)

Lustracja  mit IV Rzeczypospolitej
Dzisiaj, kiedy rz¹dz¹cy i opozycja maj¹ w g³owie kryzys i
szukanie sposobów na ograniczenie skutków kryzysu, zapomniany
zosta³ problem lustracji teczek SB, TW, IPN (zainteresowani znaj¹ te skróty). Mo¿e wiêc warto, kiedy o tym jest ciszej, rozprawiæ
siê z jeszcze jednym mitem IV RP.
Zwolennicy lustracji wo³ali o potrzebie oczyszczenia, potrzebie prawdy, która mog³aby nas jakoby wyzwoliæ i odsun¹æ by³ych TW od wp³ywów na ¿ycie spo³eczne i polityczne kraju.
Przeciwnicy uwa¿ali, ¿e lustracja otworzy bramy polskiego piek³a, a korzyæ z niej bêdzie niewielka. Sceptycy, do których
pozwolê sobie siê zaliczaæ, uznawali potrzebê lustracji, a zadawali
pytanie jak?. I to jak jest chyba kluczowe dla ca³ego problemu lustracji.
Przez blisko 20 lat demokratycznej Polski partie polityczne
nie by³y w stanie uzgodniæ i uchwaliæ w Sejmie sensownej ustawy lustracyjnej. Zawsze wychodzi³y jakie potworki, które na
szczêcie powstrzymywa³ Trybuna³ Konstytucyjny.
Ostatnia ustawa lustracyjna, z poprawkami Pana Prezydenta,
¿¹da³a sk³adania po raz n-ty owiadczeñ lustracyjnych, rozszerzy³a jej zakres do oko³o 700 tys. Osób, a z pracowników IPN
uczyni³a sêdziów i prokuratorów (takie 2 w 1). Z powodów technicznych trwa³aby lat co najmniej kilkanacie, a jej wyników trudno
by³oby dzi przewidzieæ.
Pomys³y na powszechn¹ lustracjê i otwarcie esbeckich archiwów przez ich publikacjê w internecie zaczê³y rodziæ siê po
zakwestionowaniu przez TK ustawy prezydenckiej. Pomys³y te
mia³y swoje plusy i minusy. Plusem niew¹tpliwie by³o rozprawienie siê z problemem lustracji raz na zawsze i wyeliminowanie
mo¿liwoci gry teczkami  ulubionej zabawy m³odych historyków IPN. Minusy, a nawet obawy, to czy publikowaæ wszystkie
esbeckie materia³y, nawet te dotycz¹ce ¿ycia osobistego, intymnego, etyki. Materia³y takie czêsto by³y koloryzowane lub powstawa³y w wyniku esbeckich prowokacji.
Czy w imiê lustracyjnej prawdy nale¿y upubliczniaæ, ¿e np.
dawny opozycjonista X mia³ romans z ¿on¹ innego opozycjonisty Y, leczy³ siê wenerycznie lub psychiatrycznie, na³ogowo pi³
wódkê czy pali³ trawkê?
Zwolennicy powszechnej lustracji szybko otrzewieli i zaczêli
lansowaæ pomys³ zaczerniania w esbeckich papierach informacji
osobistych. Diabe³ jednak, jak zwykle, tkwi w szczegó³ach, bo
niby kto mia³by te kilometry esbeckiej twórczoci cenzurowaæ i
decydowaæ co jest informacj¹ osobist¹, a co nie jest. Wymaga³oby to wielu ludzi o anielskich sumieniach oraz wielu lat pracy.
A gdzie gwarancja, ¿e w³anie takie osobiste informacje za jaki
czas nie bêd¹ wykorzystywane do osobistych porachunków,
porachunków politycznych, tak jak dzisiejsza dzika lustracja?

 nie tylko polityczne
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Zaczynamy na sportowo

Starostwo Powiatowe w Olecku wspólnie ze szko³ami i
stowarzyszeniami z okazji 10. rocznicy powstania powiatu zorganizuje szereg imprez. Na pocz¹tku zaplanowano wydarzenia sportowe.
21 lutego br. odby³y siê X Mistrzostwa Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego w Karate Kyokushin pod patronatem Starosty Oleckiego i Burmistrza Olecka. G³ównym organizatorem tej imprezy by³a Olecka Szko³a Sztuk Walki Karate
Kyokushin.
14 marca br. zostan¹ rozegrane mecze pi³ki siatkowej o
puchar Starosty Oleckiego. Wezm¹ w nich udzia³ dru¿yny z
Olecka, E³ku, Augustowa, Gi¿ycka, Go³dapi i Wêgorzewa. Dru¿yny
na turniej mo¿na zg³aszaæ do 12 marca br. do Zespo³u Szkó³
Technicznych (ZST) w Olecku.
Pierwszego dnia wiosny, tj. 21 marca br., gimnazjalici bêd¹
walczyæ o puchar Starosty Oleckiego w Turnieju Halowym w
Pi³ce No¿nej. Zg³oszenia przyjmuje ZST do 19 marca br.
Serdecznie zapraszamy mieszkañców powiatu do czynnego udzia³u w wydarzeniach sportowych.
A. Turowska

www.egoturystyka.pl
13 lutego br. Powiat Olecki podpisa³ umowê z firm¹ CONCEPT INTERMEDIA z Torunia na wykonanie Wirtualnego
przewodnika po krainie EGO.
Interaktywny portal turystyczny www.egoturystyka.pl bêdzie
promowa³ walory i atrakcje subregionu EGO (E³k  Go³dap 
Olecko). Bêdzie zawiera³ strony internetowe w jêzyku angielskim, niemieckim, rosyjskim i polskim.
Zostan¹ w nim zamieszczone informacje dotycz¹ce wszystkich
szlaków turystycznych, z czego 15 z powiatu e³ckiego, go³dapskiego i oleckiego zostanie szczegó³owo opisane wraz ze
zdjêciami.
Materia³y do portalu przygotowa³a m³odzie¿ pod kierunkiem ekspertów fotografii i ekologii w ramach projektu Wirtualny przewodnik po krainie EGO, wspó³finansowanym przez
Norweski Mechanizm Finansowy.
A. Turowska

Baza kszta³cenia
praktycznego
29 stycznia 2009 r. do Urzêdu Marsza³kowskiego w Olsztynie z³o¿ono obszern¹ dokumentacjê aplikacyjn¹ dotycz¹c¹
modernizacji i doposa¿enia oleckiej bazy kszta³cenia praktycznego.
Projekt z³o¿ono do Regionalnego Programu Operacyjnego w
ramach osi priorytetowej nr 3  Infrastruktura spo³eczna.
W przygotowanie projektu w³¹czy³o siê wiele osób. W
tym miejscu sk³adamy serdeczne podziêkowanie za zaanga¿owanie i pomoc ca³emu zespo³owi ds. remontów i modernizacji
bazy kszta³cenia zawodowego, a sk³ad którego weszli:
- Maria Wanda Dzienisiewicz  Wicestarosta Olecki,
- Krystyna Wiszniewska  Naczelnik Wydzia³u Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku,
- Iwona Raczy³o  Inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa,
- Marek Góryñski  Dyrektor Zespo³u Szkó³ Technicznych w
Olecku,
- Beata Stypu³kowska  Dyrektor Zespo³u Szkó³ Licealnych i
Zawodowych w Olecku,
- Ryszard Tuchliñski  nauczyciel w ZSLiZ,
- Józef Zieliñski  nauczyciel w ZST,
- Anna Pogorzelska  nauczyciel  metodyk w ZST,
- Katarzyna Radzewicz  Podinspektor w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Olecku.
H. Bogdañska

Razem mo¿na wiêcej

Jesieni¹ 2008 r. Powiat Olecki w³¹czy³ siê we wspólny projekt samorz¹dów regionu pn. Wamiñsko-Mazurski Bank
Danych  sieæ hurtowni danych na szczeblu powiatowym i
gminnym zintegrowana z sieci¹ baz danych przestrzennych 
Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.
Za³o¿eniem projektu jest zebranie i analizowanie ró¿norodnych informacji w jednym miejscu, czasie i formie. Powstanie
spójny system informatyczny, w którym gromadzone bêd¹
dane dotycz¹ce zbioru map, ewidencji, rejestrów, analiz (np.
zagospodarowania terenu, zagro¿eñ powodziowych, czy zdarzeñ drogowych). Planowane jest tak¿e stworzenie urzêdowych portali, w których dostêpne bêd¹ m.in. mapy, czy dokumentacja geodezyjna.
Koszt opracowania i wdro¿enia systemu w powiecie wyniesie ponad 1,3 mln z³ przy 15% wk³adzie w³asnym, na który
z³o¿y siê Starostwo i wszystkie gminy.
H. Bogdañska



Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 8 (580)

Samodzielne Stanowisko ds. Zdrowia, Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych i Pomocy Spo³ecznej
Od 1999r. prawami osób niepe³nosprawnych w powiecie zajmuje siê Inspektor Halina Ewa Kasicka (tel. 087/
520 24 75 w. 40, e-mail: pfron@powiat.
olecko.pl). Biuro mieci siê na parterze
budynku Starostwa Powiatowego w Olecku (pokój nr 3).
Do g³ównych zadañ Stanowiska nale¿y:
- opracowywanie projektów powiatowych
programów dzia³añ na rzecz osób niepe³nosprawnych w zakresie rehabilitacji spo³ecznej, zawodowej i zatrudniania, a tak¿e przestrzegania praw osób
niepe³nosprawnych,
- podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do
ograniczania skutków niepe³nosprawnoci,
- wydawanie wniosków o: ustalenie niepe³nosprawnoci, stopnia niepe³nosprawnoci oraz dofinansowania w ramach programów realizowanych przez
oddzia³y PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej,
- rejestrowanie decyzji administracyjnych
o skierowaniu do zak³adów pielêgnacyjno-opiekuñczych i opiekuñczo-leczniczych.
- wspó³praca z organizacjami pozarz¹do-

wymi, gminami i instytucjami zajmuj¹cymi siê osobami niepe³nosprawnymi,
- udzielanie dofinansowania do sportu,
kultury, rekreacji i turystyki osób niepe³nosprawnych,
- organizacja konferencji, spotkañ dotycz¹cych realizacji programów PFRON,
pomoc przy pisaniu wniosków i projektów. Wspó³praca z PFRON w zakresie prowadzenia szkoleñ na terenie Powiatu Oleckiego,
- pisanie wniosków i projektów w ramach
programów PFRON i innych w celu pozyskania dodatkowych rodków na rzecz
poprawy sytuacji osób niepe³nosprawnych w Powiecie Oleckim,
- zwrot kosztów organizacji nowych stanowisk pracy lub przystosowania stanowisk dla osób niepe³nosprawnych,
- zwrot pracodawcom kosztów wynagrodzenia oraz sk³adek na ubezpieczenia
spo³eczne za zatrudnione osoby niepe³nosprawne oraz kosztów szkoleñ
organizowanych przez pracodawcê, dofinansowania do oprocentowania kredytu bankowego, dotacji na rozpoczêcie dzia³alnoci gospodarczej lub rolniczej lub wniesienie wk³adu do spó³-

ISO 9001 w Starostwie
Powiatowym w Olecku

Powiat Olecki uczestniczy w projekcie ISO 9001 w administracji samorz¹dowej Euroregionu Niemen, który otrzyma³
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki.
Obejmuje on wdro¿enie systemu jakoci zgodnego z norm¹ ISO. Zak³ada poprawê metod komunikacji wewnêtrznej oraz
wprowadzenie metod mierzenia satysfakcji klientów i pracowników urzêdu.
W projekcie uczestniczyæ bêd¹ urzêdy gmin, starostwa
powiatowe i urzêdy marsza³kowskie z województwa warmiñsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego.
A. Turowska

Zmiana godzin pracy

Uprzejmie informujemy, ¿e od dnia 15 lutego
br. nast¹pi³y zmiany czasu pracy Starostwa Powiatowego w Olecku. W ka¿dy poniedzia³ek
urz¹d jest czynny od godz. 7.30 do godz. 15.30
- tak jak w pozosta³e dni tygodnia.
A. Turowska

dzielni socjalnej.
Ponadto Pani Kasicka zajmuje siê
organizacj¹ zbiórek pieniê¿nych, z których rodki s¹ przeznaczane na zakup
aparatury medycznej do zak³adów opieki zdrowotnej. Organizuje te¿ akcje poboru krwi dla honorowych krwiodawców
oraz opracowuje harmonogram pracy aptek.
Obs³uguje Powiatow¹ Spo³eczn¹ Radê do
Spraw Osób Niepe³nosprawnych i prowadzi sprawy zwi¹zane z powo³ywaniem
Rady Spo³ecznej przy SPZZOD.
H. Bogdañska

Zawsze jest szansa
na lepsz¹ przysz³oæ

Od sierpnia do grudnia 2008 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku realizowa³o projekt systemowy Szansa
na lepsz¹ przysz³oæ o wartoci 57.862,51 z³. Pozyskane rodki
pochodzi³y z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Poddzia³anie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
W ramach projektu przeszkolono 20 m³odych osób, które
opuci³y placówki opiekuñczo-wychowawcze lub inne formy
opieki zastêpczej. Szeæ osób ukoñczy³o szkolenie z ksiêgowoci wspomaganej komputerem, a cztery osoby nauczy³y
siê stylizacji paznokci. Z kolei siedmiu uczestników zda³o kurs
prawa jazdy kat. B i trzech  kat. C. Wszystkie osoby uczestnicz¹ce w projekcie objêto wsparciem psychologicznym, doradztwem zawodowym i szkoleniem z zakresu pe³nienia ról
spo³ecznych.
Realizacja projektu systemowego Szansa na lepsz¹ przysz³oæ potrwa jeszcze przez 5 lat, tj. do koñca 2013 r. Przez
ten okres planujemy obj¹æ ró¿nymi formami wsparcia kolejne
grupy osób  mówi Wies³awa Szymczyk, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku. Realizacja projektu przyczyni siê do wzrostu zaradnoci ¿yciowej beneficjentów, a tak¿e do ograniczenia zjawiska izolacji spo³ecznej. Poprzez szkolenia i kursy zawodowe dostosujemy kwalifikacje
m³odych ludzi do potrzeb lokalnego rynku pracy.
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

URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE
Najwa¿niejsze zmiany w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
w zakresie osób nieprowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej (Dz. U. z 2008 r., nr
209, poz. 1316)

ZMIANY W USTAWIE O PODATKU
1.Preferencyjne opodatkowanie dochodów ma³¿onków i osób samotnie wychowuj¹cych dzieci
Wprowadzono mo¿liwoæ ³¹cznego
opodatkowania dochodów ma³¿onków tak¿e dla rezydentów innych ni¿ Polska pañstw
cz³onkowskich UE i EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze¿eniem, ¿e
spe³nione zostan¹ okrelone warunki, m.in.
uzyskanie na terytorium Polski co najmniej 75% ca³kowitego przychodu osi¹gniêtego w danym roku podatkowym.
2. Opodatkowanie wygranych w grach
i zak³adach wzajemnych
Objêto zrycza³towan¹ 10% stawk¹ podatku dochodowego wygrane uzyskane
na terytorium innych pañstw cz³onkowskich UE lub EOG (obecnie wygrane opodatkowane s¹ ww. zrycza³towan¹ stawk¹
tylko w przypadku ich uzyskania na terytorium Polski) oraz objêto zwolnieniem z
podatku dochodowego niektóre wygrane
uzyskane na terytorium innych pañstw
cz³onkowskich UE lub EOG, które obecnie zwolnione s¹ z opodatkowania w przypadku ich uzyskania na terytorium Polski.
3. Opodatkowanie dochodów osi¹ganych przez podatników o ograniczonym
obowi¹zku podatkowym (usuniêcie naruszenia prawa wspólnotowego)
Umo¿liwiono us³ugodawcom, bêd¹cym
rezydentami innych ni¿ Polska pañstw
cz³onkowskich UE lub EOG uwzglêdnienie kosztów uzyskania przychodów, co
oznacza opodatkowanie uzyskanych dochodów wg skali podatkowej.
4. Odliczenie od dochodu lub od podatku sk³adek zap³aconych przez podatnika na obowi¹zkowe ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne
Umo¿liwiono odliczenie od dochodu
lub podatku sk³adek zap³aconych na obowi¹zkowe ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne w pañstwie nale¿¹cym do Unii
Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, pod warunkiem ¿e sk³adki te nie zosta³y
odliczone od dochodu (lub odpowiednio
od podatku) uzyskanego w pañstwie
nale¿¹cym do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, gdzie podatnik wykonywa³ dzia³alnoæ.
5. Zmiana preferencyjnego sposobu
opodatkowania dochodu osoby samotnie
wychowuj¹cej dzieci
Doprecyzowano przepisy normuj¹ce
preferencyjne opodatkowanie dochodów
osób samotnie wychowuj¹cych dzieci. Z
preferencji tej bêd¹ mogli korzystaæ podatnicy wychowuj¹cy pe³noletnie niepe³nosprawne dzieci, które otrzymuj¹ dodatek pielêgnacyjny, czy rentê socjaln¹
oraz dzieci, które ucz¹ siê w zagranicznych szko³ach. Ponadto wskazano, i¿
uzyskanie dochodu opodatkowanego na
zasadach ogólnych (art. 27 ustawy PIT)
oraz z odp³atnego zbycia papierów war-

tociowych (art. 30b ustawy PIT), w ³¹cznej
wysokoci nieprzekraczaj¹cej kwoty stanowi¹cej iloraz kwoty zmniejszaj¹cej podatek oraz stawki podatku, okrelonych
w pierwszym przedziale skali podatkowej
(z wyj¹tkiem renty rodzinnej), nie powoduje utraty prawa do ulgi.
Zmiany w zakresie
zwolnieñ przedmiotowych
1) zmieniono przepisy dotycz¹ce np.:
 odszkodowañ, poprzez dodanie do ich
zakresu tak¿e zadoæuczynieñ,
 alimentów poprzez objêcie zwolnieniem
alimentów otrzymywanych na podstawie ugody s¹dowej .
2) dodano zwolnienia, np. dotycz¹ce:
 wiadczeñ otrzymanych z tytu³u jednorazowej pomocy materialnej finansowanej
ze rodków bud¿etu pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego otrzymanej przez osoby fizyczne w zwi¹zku
z zaistnia³ym zdarzeniem losowym,
 nagród uzyskanych przez podatnika za
wybitne osi¹gniêcia z dziedziny nauki,
edukacji, kultury i sztuki oraz z tytu³u
dzia³alnoci na rzecz praw cz³owieka, w
czêci przekazanej przez podatnika na
rzecz instytucji realizuj¹cej cele okrelone w art. 4 ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie.
Zmiany w uldze prorodzinnej od 2009r.
Po zmianach z ulgi bêd¹ korzystaæ:
 rodzice, którym przys³uguje w³adza rodzicielska,
 opiekun prawny dziecka, w przypadku
gdy dziecko z nim zamieszkuje,
 osoby pe³ni¹ce funkcjê rodziny zastêpczej.
Z tych wzglêdów zmieniono formu³ê odliczenia z rocznego na miesiêczne, gdy¿ w
praktyce mog¹ wyst¹piæ sytuacje, w których w stosunku do tego samego dziecka
w tym samym roku wykonywana bêdzie
w³adza rodzicielska, sprawowana opieka
oraz dziecko przebywaæ bêdzie w rodzinie
zastêpczej. Zlikwidowano mo¿liwoæ rozliczenia ulgi na dzieci przez p³atnika.
Zmiany w przekazywaniu 1% podatku
na rzecz organizacji po¿ytku publicznego
Naczelnik urzêdu skarbowego przekazywaæ bêdzie 1% podatku nale¿nego wynikaj¹cego z zeznania podatkowego z³o¿onego w terminie (tak jak obecnie) lub z
korekty tego zeznania z³o¿onej najpóniej
w ci¹gu dwóch miesiêcy od up³ywu terminu przewidzianego dla z³o¿enia zeznania podatkowego (tj. najpóniej do koñca czerwca) oraz pod warunkiem dokonania zap³aty w pe³nej wysokoci podatku nale¿nego stanowi¹cego podstawê
obliczenia 1% najpóniej w terminie dwóch
miesiêcy od up³ywu terminu do z³o¿enia
zeznania podatkowego. Po tym terminie
naczelnik urzêdu skarbowego zosta³ zobligowany do przekazania 1% podatku.
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Je¿eli podatnik wyrazi zgodê, naczelnik
urzêdu skarbowego przeka¿e organizacji
po¿ytku publicznego jego imiê, nazwisko
i adres oraz wysokoæ kwoty przekazanej na rzecz tej organizacji.
Likwidacja tzw. ulgi meldunkowej
Zast¹piono tzw. ulgê meldunkow¹
zwolnieniem z opodatkowania dochodów
uzyskanych z odp³atnego zbycia nieruchomoci je¿eli, w okresie 2 lat od dnia
zbycia, przychód uzyskany z tego zbycia podatnik przeznaczy na okrelone w
ustawie w³asne cele mieszkaniowe. Zwolnienie polega na wy³¹czeniu z opodatkowania tej czêci dochodu jaka proporcjonalnie odpowiada wydatkom poniesionym
w okresie 2 lat w stosunku do osi¹gniêtych przychodów z tego tytu³u. Je¿eli
przychód z odp³atnego zbycia zostanie
w ca³oci przeznaczony na cele mieszkaniowe, uzyskany z tego tytu³u dochód
bêdzie w ca³oci korzysta³ ze zwolnienia
od podatku dochodowego.
Rozliczenie sprzeda¿y nieruchomoci
Wolne od podatku dochodowego s¹
przychody uzyskane z odp³atnego zbycia nieruchomoci, je¿eli sprzeda¿ zosta³a dokonana po up³ywie piêciu lat, licz¹c
od koñca roku kalendarzowego, w którym nast¹pi³o nabycie lub wybudowanie
nieruchomoci.
Kupno nieruchomoci do 31 grudnia 2006r.
· wysokoæ podatku 10 proc. przychodu
· rozliczenie z fiskusem: 14 dni od dnia
dokonania odp³atnego zbycia nieruchomoci
· formularz: PIT-23
· ulgi do wykorzystania:
- wolna od PIT jest sprzeda¿ nieruchomoci nabytych w spadku lub darowinie,
- nie trzeba p³aciæ PIT, gdy pieni¹dze ze
sprzeda¿y mieszkania zostan¹ przeznaczone na inne cele mieszkaniowe w ci¹gu
dwóch lat od momentu zbycia.
Kupno nieruchomoci w okresie

1 stycznia 2007r.  31 grudnia 2008r.

· wysokoæ podatku: 19 proc. dochodu
· rozliczenie z fiskusem: zeznanie roczne
sk³adane do 30 kwietnia roku nastêpuj¹cego po roku podatkowym..
· formularz: PIT-36, PIT-36L lub PIT-38
· ulga do wykorzystania:
- ulga meldunkowa.
Kupno nieruchomoci
po 1 stycznia 2009r.
· wysokoæ podatku: 19 proc. dochodu
(obliczenie dochód x wydatki mieszkaniowe: przychód)
· rozliczenie z fiskusem: po zakoñczeniu
roku podatkowego podatnik jest zobowi¹zany w zeznaniu podatkowym wykazaæ dochody uzyskane w roku podatkowym z odp³atnego zbycia nieruchomoci.
· formularz: druk PIT-39
· ulgi do wykorzystania:
- nie trzeba p³aciæ PIT, gdy pieni¹dze ze
sprzeda¿y mieszkania zostan¹ przeznaczone na inne cele mieszkaniowe w ci¹gu
dwóch lat od momentu zbycia.
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(33)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

W drodze z Jining do Xian, Chiny, 31.07.2007 r.
Do po³udnia pochodzilimy jeszcze trochê po Jining. Na
szczêcie nie by³o deszczu. Po powrocie do hotelu prysznic i
wyjcie z plecakami na dworzec kolejowy. Poci¹g do Xian
mielimy dopiero o godz. 15.45, ale doba hotelowa trwa do
godz. 12, wiêc ¿eby nie by³o problemów na recepcji wolelimy siê dostosowaæ do panuj¹cych regu³ i wyszlimy z pokoju o 11.40. Z hotelu do dworca jest bardzo blisko, mo¿e 400
metrów. Okaza³o siê, ¿e za dwa noclegi zap³acilimy razem 156
juanów, czyli po 78 na osobê; 144 juany wynios³a kaucja,
któr¹ nam zwrócono.
By³a godz. 12 i zaczê³y biæ jakie zegary na dworcu. Nie
wchodzilimy do rodka, bo wszystkie ³awki by³y zajête i by³oby

W centrum Jining.
nudno. Wolelimy czekaæ na zewn¹trz
i obserwowaæ tocz¹ce siê ¿ycie. Usadowilimy siê na schodach przy kioskach, tworz¹cych jedn¹ ca³oæ.
Najpierw siedzieli przy nas jacy dwaj
ch³opcy. Jeden z nich podkasa³ swoje
nogawki i stwierdzi³, ¿e nie ma w³osów
na nogach. Spojrza³ na moje ow³osione
nogi (by³em w krótkich spodenkach) i
bardzo zazdroci³. Umiecha³ siê. Póniej usadowili siê w naszym s¹siedztwie Chiñczycy, którzy zapewne maj¹
du¿o czasu. Zapewne komentowali ka¿dy
nasz ruch, bo wnikliwie obserwowali.
Mówili co do siebie, oceniali, byli czym
zdumieni. W koñcu pojawi³ siê specyficzny klient. Pokazywa³ ruchami r¹k, ¿e
mo¿e nam za³atwiæ seks za 100 juanów
i nawet nocleg; pewnie w jakiej ruderze. mia³ siê przy tym bezczelnie. Zreszt¹,
ka¿dy kto przechodzi³ obok nas, rzuca³
w nasz¹ stronê zagadkowe spojrzenie,
wprost niedowierza³, ¿e widzi bia³ych.

Jak zwierzêta

Co jaki czas przed dworzec zaje¿d¿a³y autobusy sypialne. Zabieraj¹ one 36 pasa¿erów. Wyjête s¹ z nich normalne
siedzenia i wstawione piêtrowe krótkie ³ó¿ka po obu stronach
w¹skiego korytarza. W czasie jazdy ³ó¿ka poruszaj¹ siê, bo
brak im stabilnoci. Taki to chiñski wynalazek.
O godz. 14.30 weszlimy na dworzec, wczeniej przewietlono nasze plecaki. Ustawilimy siê w dopiero tworz¹cej siê
kolejce do dwóch bramek. Na workach z ry¿em siedzieli wieniacy i studenci (te grupy spo³eczne mo¿na natychmiast od
siebie odró¿niæ). O 15.10, nie wiadomo sk¹d, zgromadzi³o siê
wielu ludzi. Bylimy z Tomkiem prawie na pocz¹tku kolejki.
Tu¿ przed przyjazdem naszego poci¹gu, nr 1674, panie kontroluj¹ce i wpuszczaj¹ce na perony przesz³y
wzd³u¿ kolejki i sprawdza³y bilety. Potem bramki
otwarto i towarzystwo ruszy³o. Jak zwierzêta!
Jak jedna wielka masa! Ludzie szturmowali wejcie,
a my z nimi. Niektórzy przewracali siê, padali
na ziemiê, inni po nich przechodzili. Ludzie szli,
ale nie wiedzieli dok¹d, bo poci¹g mia³ nadjechaæ za moment, tylko nikt nie wiedzia³ na który
peron. W pewnym momencie ca³a ta masa siê
zatrzyma³a, bo us³ysza³a gwizdek i spojrza³a
na mundurowego, który wskaza³ rêk¹ podziemne
przejcie. Masa zrozumia³a, zmieni³a kierunek
przep³ywu i uda³a siê do podziemia. A kiedy z
niego wysz³a zala³a peron. Ledwo co uszlimy
z Tomkiem z ¿yciem. Mielimy wagon nr 4,
wiêc kierowalimy siê do przodu zostawiaj¹c
w tyle, tych którzy nie mieli miejscówek i musieli gniedziæ siê w czwartej klasie. W ogóle
wszyscy musieli siê spieszyæ, poniewa¿ poci¹g w Jining zatrzymuje siê tylko na 6 minut.
Wagonowa sprawdzi³a nasze bilety i weszlimy do poci¹gu. Nasz boks jest przedostatni
i znajduje siê blisko drzwi. S¹ w nim dwie trzyW centrum miasta.

!
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piêtrowe le¿anki (6 ³ó¿ek). Nasze maj¹ nr 17 i 18, na
samym dole, czyli najdro¿sze. Nie ma drzwi, ani cian
frontowych. Jedna wielka noclegownia. Po krótkiej
chwili dosiad³a siê do nas m³oda kobieta z synkiem,
urwisem. Na wszystko mu pozwala³a. A on wykorzystywa³ do maksimum bezradnoæ matki. Na nastêpnej stacji dosiad³o siê dwóch m³odzieniaszków
i starszy pan. W sumie by³o nas 7 osób, a powinno
byæ 6. Okaza³o siê, ¿e mama z synkiem maj¹ jedn¹
le¿ankê. Kiedy nie by³o jeszcze tych 3. osób, Chinka skaka³a po wszystkich ³ó¿kach, jej synek te¿. Du¿o
jedli i brudzili. W ka¿dym boksie jest termos i nawleczona pociel w zielonym kolorze.
W wagonie jest toaleta, wyrzutnia rakietowa i
oddzielnie umywalki oraz lustra. Jest doæ przestronnie.
W koñcu korytarza znajduje siê sporych rozmiarów
kocio³ opalany na wêgiel, z którego mo¿na nalewaæ
wrz¹tek. Nie ma za to koszy na mieci, wiêc pasa¿erowie rzucaj¹ je na pod³ogê i wyrzucaj¹ za okno. A
na dodatek g³ono rozmawiaj¹. Ich nawet jedno zdanie
jest g³ono wypowiedziane. Przed godzin¹ 22. zrobi³o siê ciszej.
Chiñczycy prawie ca³y czas co jedli, szczególnie zupki
chiñskie. Kiedy zobaczyli, ¿e i my je jemy, patrzyli ju¿ na nas
³askawszym wzrokiem. Co jaki czas przyje¿d¿a³a z wózkiem
(V4105)

Siedzê przed dworcem kolejowym w Jining.
pani z Warsu, sprzedaj¹c alkohol i jedzenie. Robi³a przy
tym mnóstwo ha³asu.
O godz. 22.30 wy³¹czono wiat³o. Tylko s³abe lampki wieci³y
siê w korytarzu. Praktycznie nie spa³em. Ba³em siê, ¿eby nie
ukradli plecaka (mia³em go pod swoim ³ó¿kiem). Miejsca na
baga¿ jest sporo.
Z ka¿d¹ minut¹ cich³y rozmowy, a to znaczy³o, ¿e Chiñczycy bêd¹ spaæ. Dziêki Bogu!
C.d.n.

INFORMACJA

Od lutego 2009 roku biblioteka udostêpnia
katalog biblioteczny on-line na stronie
http://www.przystanek.pl/biblioteka.html

Zachêcamy do wirtualnego przegl¹dania ksiêgozbioru.
Katalog umo¿liwia:
 wirtualne przegl¹danie katalogów bibliotecznych
 rezerwowanie wybranych pozycji
 sprawdzenie w³asnego konta
 indywidualny wybór has³a dostêpu
UWAGA:
 Jeli chcesz ustaliæ swoje has³o dostêpu albo zapomnisz
has³a zg³o siê do bibliotekarza.
 W chwili obecnej us³uga dostêpna jest w godzinach pracy
biblioteki.

Dziêki Internetowi zainteresowani bêd¹ mogli dowiedzieæ siê czy dana ksi¹¿ka znajduje siê w zbiorach biblioteki i czy jest w tej chwili dostêpna na pó³ce. Ka¿dy
czytelnik bêdzie mia³ tak¿e mo¿liwoæ sprawdziæ stan
swojego konta i ewentualnie zamówiæ ksi¹¿kê, która jest
dostêpna..
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

"
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AUTO-MOTO

Agencja Kredytowa KORZYCIK

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
K2502

T anie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,

V6604

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V26910)

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

V1708

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

AUTO - CZÊCI - SPRZEDAM

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K2612
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V3227
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-52001-11
K27419
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V6614
* Mercedes 124, 2,5D, 1991, tel. 0-513-054-401
V308
* Olep Astra Combi, 1,7TD, wersja ciê¿arowa, odpis vat, 1999,
11.900 z³otych, tel. 0-609-144-600, 0-513-012-024
V1608
* Opel Corsa, 1,5TD, 1999, tel. 0-508-097-660
V318
* VW Multivan, 2,5TDI, 2006, pe³na opcja, 85 tysiêcy z³otych, tel. 886-304-221
V328
* VW Passat Combi, 2001, 1,9TDI, 24 500 z³otych, tel. 0-605144-976
V1628

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA
* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. K27509
* DART  turnieje (pi¹tki), Bar Pod ABC

K406

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

PIZZA NA TELEFON

Tel. (087) 520-31-32, sms 0-505-314-536
 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 1000-000, pt-so  od 1000 do 2 00

(V11001)

V8403

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

PUB PIWNICA

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.

US£UGI
* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V4605
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L803

V5404

* fundusze inwestycyjne OFE, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa
Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V3606
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel. (087)
520-05-15.
V1807
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V10901
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50

V5304

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L704
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K1106
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47

(V76420a)

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

D@RKOMP

K1308
(K28108)

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

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L106
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V11401
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L206
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (087) 520-22-07. V2507

(V4405)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

(V4205)

SERWIS OGUMIENIA

V27409

V5204

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V3506
* ksiêgowe us³ugi, Ternet S. z o.o. tel. 0-87-520-31-70 L605
* najtaniej w miecie, rozliczanie wszystkich PIT-ów za
2008, Biurao Saldo, 1 Maja 22 m. 2, tel. 0-661-200-484,
0-87-520-25-21
K1702

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

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

(V8603)

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

(K28008)

tel. (087) 520-01-89

K27818

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

(V4805)

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

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

(V10502)

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
K3207

ul. Kolejowa 31

US£UGI

#
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* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V3406
biurowe, kuchenne,
garderoby, dzieciêce

(V3201)

MEBLE

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 V2308
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17

V6504

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. K27309
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V1908)

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
V10212

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K706)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V2912
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V7303
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L10818
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27227
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L12008

(K27708)

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

INNE
* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 0-609-720913 po 18.00
L306
KUPIÊ
* niesprawne, uszkodzone, po zalaniu, laptopy, notebooki,
tel. 0-691-303-456
K3301
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
K27838
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 V11011
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421
L3341
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
K28018
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L10521
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V11021
SPRZEDAM
* 30% przecena obuwia zimowego, Agat, plac Wolnoci
13
V5214
* brama gara¿owa uchylna + automatyka + piloty, tel. 0-509746-264
V3217
* dawna szko³a, Markowskie, tel. 0-510-189-301
Vd102
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V10222
* dom w zabudowie bliniaczej 110 m.kw., dzia³ka 669 m.kw.,
+ gara¿ + altana murowana, 380 tysiêcy z³otych, tel. 0-785557-007
K1504
* dzia³kê budowlan¹, Mo¿ne, tel. 0-510-189-301
Vd202
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, tel. 0-87-520-26-12
Vd302
* dzia³kê na Ruczaju z murowan¹ altan¹, ogrodzon¹ odsprzedam, tel. 0-502-264-901
V7004
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V7323
* gara¿ murowany, aleja Zwyciêstwa 3, ko³o gazowni, tel.
0-502-247-541
K2902
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-12
Vd402
* mieszkanie 64,1 m.kw., tel. 0-509-088-949
L902
* mieszkanie dwupokojowe 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V6514
* mieszkanie w Lenartach, 60,8 m.kw., II piêtro, 3 pokoje, 2
gara¿e, dzia³ka 5,5 ara z wod¹, 100 tysiêcy z³otych, tel.
0-500-308-689
K2802
* notebook, promocja, superceny, du¿y wybór, Hit-Tech,
tel. 0-87-520-05-15
V1817
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 K27828
* piec c.o., 25 KW, mia³, wêgiel, drewno, u¿ywany 4 miesi¹ce,
na gwarancji, tel. 0-888-270-718
K3002
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 V1918
* sprzedam mieszkania jednopokojowe 33m2
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732

Za³atwiamy wszelkie formalnoci.

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

(V8303)

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.
V4305
* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
V8003

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K806
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V4115

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

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

(K21220a)

WYWÓZ MIECI

(V11301)

WYNAJEM

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

* do wynajêcia pokój z ³azienk¹, Kukowo, tel. 0-721-587-468 K3101
* do wynajêcia pomieszczenia produkcyjno-magazynowe,
Kukowo k. Olecka, tel. 0-721-587-468
K2003
* lokal do wynajêcia, ul. Targowa 12, tel. 0-508-945-732 K1804
* mieszkanie dwupokojowe z kuchni¹ do wynajêcia, ul. Go³dapska, tel. o-600-431-203, 0-87-520-40-50
K3401
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V7313

$
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MEDYCYNA ALTERNATYWNA
Bomba z opónionym zap³onem

Gdy chory z¹b przestaje boleæ, oznacza to, ¿e zosta³a ca³kowicie zniszczona miazga
i jest ju¿ tylko kwesti¹ czasu, kiedy stan
zapalny przeniesie siê na inne czêci naszego organizmu. Nie wyleczony z¹b mo¿e spowodowaæ:
 zapalenie opon mózgowych,
 choroby skóry,
 zapalenie nerwu wzrokowego,
 zapalenie ucha rodkowego,
 bóle i zapalenia stawów,
 zapalenie nerek,
 wrzody ¿o³¹dka i dwunastnicy,
 zapalenie przydatków,
 bezsennoæ, bóle miêniowe, rozdra¿nienie, bóle g³owy, powtarzaj¹ce siê nie¿yty dróg oddechowych.

Cebula

Cebule znali, uprawiali i bardzo cenili, przypisuj¹c jej w³aciwoci medyczne, ju¿ staro¿ytni Egipcjanie. W staro¿ytnym Rzymie spe³nia³a funkcjê ¿o³nierskiego amuletu  wierzono, ¿e nie tylko chroni od z³ych mocy, ale równie¿ pobudza odwagê.
S³owianie rozpoczêli uprawê cebuli pod koniec panowania W³adys³awa Jagie³³y. Od samego pocz¹tku stanowi³a ona
nie tylko przyprawê poprawiaj¹c¹ smak i zapach wielu potraw, ale równie¿ lekarstwo.
Cebula jest zasobna w witaminy: A, B1, B2, C i E, potas,
sód, magnez, cynk, fosfor oraz lotne zwi¹zki zawieraj¹ce siarkê. Preparaty przygotowane z cebuli pobudzaj¹ pracê uk³adu
sercowo-naczyniowego i funkcje wydzielnicze gruczo³ów trawiennych, wspomagaj¹ leczenie schorzeñ górnych dróg oddechowych, a tak¿e ropiej¹cych, trudno goj¹cych siê ran,
uspokajaj¹ nerwy. Ponadto cebula dodatnio wp³ywa na nasz
kociec i obni¿a poziom cukru we krwi.

Cellulitis

Cellulitis, chorobê trapi¹c¹ przewa¿nie kobiety, okrela siê
czêsto mianem skórki pomarañczy.
Cellulitis to nieprawid³owoæ tkanki podskórnej, polegaj¹ca na gromadzeniu siê w niej t³uszczu, wody, produktów ubocznych przemiany materii oraz zwê¿eniu w³ókien nerwowych i
rozrastaniu w³ókien kolagenowych. Ziarniste, przypominaj¹ce
wygl¹dem skórkê pomarañczy (st¹d potoczna nazwa) poduszeczki, które przy ucisku sprawiaj¹ lekki ból, to cellulitis.
Pierwsze objawy tej choroby daj¹ siê zauwa¿yæ nad kostk¹
nogi, a potem ju¿ zdeformowan¹ tkankê dostrzegamy na udach,
poladkach.
Wyleczenie wcale nie jest proste, ³atwiej chorobie zapobiegaæ. W tym celu nale¿y:
Zrezygnowaæ z picia alkoholu, zdecydowanie ograniczyæ
picie mocnej kawy, ograniczyæ spo¿ywanie soli i t³uszczów
zwierzêcych, zrezygnowaæ ze s³odyczy, wzbogaciæ codzienny
jad³ospis w owoce i warzywa bogate w witaminê C, gor¹ce
k¹piele zast¹piæ ch³odnymi z dodatkiem soli, gimnastykowaæ
siê przynajmniej 1  2 razy w tygodniu.

(K4505)

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)

20-lecie FIRMY
(K26710)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Orodek
Galeria Wies³awa
czynny
codziennie
w godz. 800-1800

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu
16 marca
godz. 16 0 0

B. Bo³tryka.

tel. 520-23-36

Z okazji 20-lecia firmy ka¿dy uczestnik kursu otrzyma
2 godziny darmowe jazdy.
2 uczestników kursu kategorii B zostanie wylosowana
jedna osoba, która otrzyma ca³kowity zwrot kosztów kursu!

%
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Kalendarz imion

Wiaros³awa, Wiktora
28 lutego
Antonii, Erminy, Eugenii, Ludmi³y, Wiliany
Antoniego, Bogurada, Chwaliboga, Hilarego, Józefa, Lecha, Ludomira, Lutomira, Mamara, Makarego, Makariusza,
Oswalda, Prokopa, Romana, Ryszarda,
Teofila
1 marca
Albiny, Antoniny, Joanny, Rados³awy
Albina, Antoniego, Budzis³awa, Dawida, Feliksa, Herkulana, Herkulesa, Józefa, Nikifora, Piotra, Rados³awa, Rogera
2 marca
Agnieszki, Halszki, Heleny, Henryki, Lucji
Budzis³awa, Franciszka, Hemryka, Karola,
Krzysztofa, Micha³a, Paw³a, Piotra, Rados³awa, Symplicego, Symplicjusza,
Wiktora

24 lutego
Jaminy, £ucji, Modesty, Naty
Bogurada, Bogus³awa, Bogusza, Boguty, Lucjana, Lucjusza, Macieja, Marka,
Modesta, Piotra, Sergiusza
25 lutego
Aliny, Almy, Anastazji, Gezy, Ma³gorzaty,
Sabriny, Walpurgii
Bolebora, Cezarego, Donata, Jaros³awa,
Konstancjusza, Macieja, Modesta, S³awoboja, Wiktora, Zygfryda
26 lutego
Bogumi³y, Dony, Elwiry, Eweliny, Fory,
Lutos³awy, Miros³awy
Aleksandra, Bogumi³a, Dionizego, Faustyna,
Filipa, Miros³awa, Nestora, Prokopa
27 lutego
Albiny, Anastazji, Gabrieli, Honoraty,
Honoryny, Liwii, Sieros³awy
Gabriela, Juliana, Leonarda, Wasyla,

Prysznic dobry
na wszystko

Kwana trwa³a

Przy tym rodzaju trwa³ej nie stosuje
siê substancji zasadowych. U¿ywane s¹
tutaj wy³¹cznie rodki o wartoci pH 57. Dziêki temu kwana trwa³a jest znacznie bardziej delikatna ni¿ trwa³a alkaliczna,
a w³osy nie skrêcaj¹ siê tak mocno pod
wp³ywem wilgoci. Wada  kwana trwa³a
nie nadaje siê do d³ugich i ciê¿kich w³osów; stosuje siê j¹ przede wszystkim do
w³osów cienkich i lekkich.

Prysznic zaczynamy masuj¹c skórê
przy pomocy g¹bki lub (jeszcze lepiej)
szczotki. Prowadzimy j¹ kulistymi ruchami
od stóp ku górze. Potem sp³ukujemy cia³o
bardzo ciep³ym i mocnym strumieniem.
Nastêpny strumieñ, krótki, trwaj¹cy
oko³o 20 sekund, biczuj¹cy powinien byæ
zimny.
Prysznic koñczymy ciep³ym strumieniem wody. Po k¹pieli masujemy ca³e cia³o
szorstkim rêcznikiem. Masujemy zawsze
w kierunku serca.
Przemienny  gor¹cy i zimny  natrysk stosowany latem hartuje i uodparnia nas na jesienne przeziêbienia. Taki
masa¿ pobudza kr¹¿enie, ospa³ych czyni
rzekimi, pojêdrnia skórê i miênie, zw³aszcza zwiotcza³e ramiona i uda. Pod wp³ywem ciep³a pory siê rozszerzaj¹, a zimna
kurcz¹ siê. Ta gimnastyka dzia³a jak masa¿.

Z cygañskiego
sennika

Fontanna:

tryskaj¹ca wod¹ oznacza szczêliwe
ma³¿eñstwo albo zwi¹zek partnerski. Niewielka fontanna to w¹t³e (na razie) uczucie,
które siê jednak rozwinie w uczucie wielkie
i piêkne. Fontanna wyschniêta to k³opoty mi³osne.
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Cytat na ten tydzieñ

Choæby przegra³ ca³kowicie, zbierz siê, zgarnij,
zacznij od nowa!
Stefan kardyna³ Wyszyñski

Powstanie
nazwy AMERYKA

Na pocz¹tku XVI w. w³oski ¿eglarz
Amerigo Vespucci bada³ Brazyliê. On te¿
pierwszy wysun¹³ twierdzenie, i¿ nowo
odkryte kraje na zachodzie stanowi¹ odrêbny, samodzielny kontynent, a nie czêæ
Azji. Pod wra¿eniem tej tezy niemiecki
kartograf Martin Waldseemuller na wydanej w 1507 r. mapie wiata nazwa³ nowy
kontynent zwany Ameryk¹. Nazwa szybko
siê przyjê³a, ale z pocz¹tku tylko dla Ameryki Pd. Dopiero Mercator w 1541 r. nazwa³ Ameryk¹ ca³y Nowy wiat.
W 1505 r. Vespucci zosta³ doradc¹
dworu hiszpañskiego. Nanosi³ na mapy
l¹dy odkryte przez Hiszpanów, egzaminowa³ kapitanów statków i zaopatrywa³
ich w mapy. By³ u szczytu s³awy. Po
Europie kr¹¿y³y liczne wydania jego listów, adresowanych do Piotra Medyceusza. Listy te, opiewaj¹ce piêkno nowego kontynentu, jego bogactwa i niezliczone przygody morskie i mi³osne dzielnych ¿eglarzy, utrafi³y w ducha epoki i
oczekiwania czytelników. By³ to prawdziwy
bestseller XVI w., który przyniós³ Vespucciemu s³awê nieustraszonego odkrywcy
nowego kontynentu. W tym czasie w³aciwy odkrywca  Kolumb, zapomniany
przez wszystkich, bezskutecznie ¿ebra³ u
króla Hiszpanii o przywrócenie odebranych mu godnoci.

Szminki

Wiêkszoæ gatunków szminek zawiera mielon¹ ³uskê rybi¹.

Nasz przepis
Mazurskie ledzie na wie¿o

4 wie¿e ledzie, 4 dag mas³a,
1 cebula, 1dag m¹ki
wie¿e nie solone ledzie filetujemy, ale nie zdejmujemy skórki. Solimy
i obtaczamy w m¹ce, a nastêpnie sma¿ymy na male na ma³ym ogniu. Gdy
ju¿ s¹ usma¿one z jednej strony, przek³adaj¹c je na drug¹ dok³adamy pociêt¹ w drobniutk¹ kostkê cebulê.
ledzie uk³adamy na pó³misku, posypujemy cebul¹ i polewamy roztopionym mas³em.
Oddzielnie podajemy do nich sa³atê,
soczewicê na kwano lub inne warzywa.

&
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Przechytrzyæ rybê na Hitrze...(2)
W podró¿y

Arnold Hoci³³o

nim woda , intryguj¹ca, nieprzewidywalna,
naje¿ona ska³ami i tym, co w wodnej
toni, a co rajcuje nas najbardziej. Ryby.
Siedzimy tak wpatrzeni w cieninê kil-

W Norwegii znajduje siê 275 szczytów powy¿ej 2000 m n.p.m., a najwy¿sze to Galdhoppingen  2469 m n.p.m. i
Gittertind  2464 m n.p.m. Jeszcze tylko Trondhaim oraz do niedawna najg³êbszy tunel na wiecie, ³¹cz¹cy wyspê Hitra ze sta³ym l¹dem. Ma d³ugoæ
prawie 6 km i schodzi na g³êbokoæ 264
m pod poziom morza. Fascynuj¹ce! Jad¹c nim, czulimy siê jak w szybko opadaj¹cym samolocie. U uszach szum.

Wracaj¹c do stolicy Norwegii  Oslo
dodam, ¿e przejechalimy to 750 tysiêczne
miasto w ci¹gu kilkunastu minut... Nie
zatrzymalimy siê ani razu na ¿adnych
wiat³ach!!! To s¹ rozwi¹zania przejazdu przez du¿e miasta! Porównajmy to,
z przejechaniem przez Warszawê, Bia³ystok , a nawet Suwa³ki...

Na miejscu

Sobota, 6 rano. Jestemy. Marina
i jej w³aciciel Einar ju¿ czekaj¹. Bo¿e
jak tu licznie... Warto by³o przejechaæ
kilka tysiêcy kilometrów, cierpi¹c niewygodê przez ponad 50 godzin...
Rozpakowanie nie jest takie proste.
Sporo tych baga¿y nazbieralimy. Sprzêt,
ubrania no i ¿ywnoæ. Ka¿dy z nas ma
kilka toreb. Próbujemy zmieciæ ¿ywnoæ

w lodówce i
w szafkach.
O zgrozo,
nie uda siê.
A ka¿dy
mia³ wzi¹æ
tylko trochê.
No i wzi¹³.
Trochê tego,
trochê owego. Produktów ¿ywnociowych
mamy tyle,
¿e ustalenie jad³ospisu nie nastrêcza ¿adnych trudnoci. Bêd¹ zupy, a jak¿e, gotowane, nie z paczki, dania drugie z m³odymi ziemniaczkami, surówek pe³en bukiet,
nawet desery. Ale na pierwszy ogieñ,
po mêcz¹cej podró¿y, bardzo mêskie skwareczki!!! Jasne ¿e z cebulk¹. Oczywicie
musztarda i chrzan. Jak w domu.
Nasz domek nie jest zbyt wielki, ale
ma kapitalne po³o¿enie, tu¿ nad morzem.
W okno patrzymy jak w telewizor, a w

ka godzin. Niektóre ³ódki po po³udniu
wyp³ynê³y. My dzisiaj nie p³yniemy. Rozpakowalimy wszystko, przygotowalimy sprzêt. Delektujemy siê marzeniami. Wyobrania podsuwa nam fantastyczne obrazy, a rzeczywistoæ za oknem
zdaje siê je potwierdzaæ. Dzieñ jest d³ugi.
Bardzo d³ugi. Wieczór jednak w koñcu
nadszed³, po nim noc. Przewracalimy
siê niespokojnie w naszych ³ó¿kach.
Ciekawe o czym nilimy...
C.d.n.

PAC

'
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Wywiad z Burmistrzem Olecka Wac³awem Olszewskim, przeprowadzi³ Bogus³aw M. Borawski.

Jestemy zainteresowani
C.d. ze s. 1.
rozwojem sportu

BMB:  Czy ju¿ okrelona zosta³a
wysokoæ kwot przyznana poszczególnym
organizacjom?
WO:  Jakie bêd¹ ostateczne kwoty
do podzia³u, to jeszcze zobaczymy. Musimy przeanalizowaæ zapotrzebowania poszczególnych organizacji pozarz¹dowych
na dzia³alnoæ sportowo-rekreacyjn¹.
BMB:  Jak¹ szansê ma Klub Czarnych na zdobycie pieniêdzy na swoj¹
dzia³alnoæ?
WO:  Przewidujê, ¿e Klub Czarnych
je¿eli z³o¿y dobry wniosek, to jest szansa,
¿e otrzyma wiêksze pieni¹dze ni¿ w ubieg³ym roku. Przypomnê, ¿e otrzyma³ prawie 130 tysiêcy z³otych. W tym roku planujemy tê kwotê zwiêkszyæ. Ale jaka to
bêdzie kwota? Zobaczymy po z³o¿eniu wniosków.
BMB:  Wielkoæ dofinansowania
Klubu zwiêksza siê z roku na rok. Mylê,
¿e trzeba zachowaæ proporcje tak, aby
wystarczy³o na jego dzia³alnoæ.
WO:  Jeli chodzi o dzia³alnoæ Klubu Czarnych to wszyscy wiedz¹, ¿e potrzeby s¹ z roku na rok coraz wiêksze. Urz¹d
ma jednoczenie ograniczone mo¿liwoci
finansowania. Nie tylko sport i owiata
jest w gminie. Jest szereg innych zadañ.
Trzeba podchodziæ do wszystkich z rozwag¹ i mierzyæ si³y na zamiary. Przecie¿
mo¿na mieæ w Olecku i pierwsz¹ ligê, ale
trzeba mieæ pieni¹dze. Wed³ug mnie dru¿yna, która jest w III lidze, to szczyt naszych mo¿liwoci finansowych. Nie staæ
nas na wiêcej. Natomiast trzeba zrobiæ
wszystko, aby dru¿yna utrzyma³a siê w
lidze. ¯eby gra³a dobrze i przynosi³a jak
najwiêcej radoci kibicom.
BMB:  Czy dofinansowanie, jakie gmina
udziela klubowi, jest wystarczaj¹ce?
WO:  Mylê, ¿e w³adze Klubu powinny byæ zadowolone. Oprócz pieniêdzy
przeznaczanych z bud¿etu gminy, dotykowo osobicie pomagam pozyskiwaæ
sponsorów. W ubieg³ym roku od przedsiêbiorców wp³ynê³o do kasy Klubu 60
tysiêcy z³otych. Jest to pokana kwota jak
na warunki oleckie. Za te pieni¹dze Klub
mo¿e funkcjonowaæ w przyzwoity sposób.
Do pozyskiwania pieniêdzy jest jeszcze Zarz¹d Klubu. Uwa¿am, ¿e Zarz¹d powinien siê bardziej zaanga¿owaæ w ich
pozyskiwanie, a nie tylko liczyæ na czyj¹
pomoc i krytykowaæ. Tak te¿ zdarzy³o siê,
¿e w G³osie Olecka jeden z prezesów
stwierdzi³, ¿e miasto, czyli w zasadzie przypinka do mnie, nie jest zainteresowane
funkcjonowaniem Klubu Czarni. Jest to
kompletna bzdura! Sam osobicie pomagam i z bud¿etu, i prywatnie, i chodzê na

mecze, i jestem kibicem, i dla mnie Klub
bêdzie zawsze na poczesnym miejscu. Takie stwierdzenie mija siê kompletnie z prawd¹.
BMB:  Klub mo¿na równie¿ dofinansowaæ porednio.
WO:  Zwiêkszylimy dofinansowanie dla Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji. W ubieg³ym roku by³o to w granicach 683 tysiêcy, w tym kwota wy¿sza 
ponad 758 tysiêcy. Mylê, ¿e jest to sprawa bardzo istotna, aby on sprawnie funkcjonowa³. Ponadto od kilku ju¿ lat modernizujemy nasze obiekty sportowe. Przypomnê, ¿e zaczynalimy od kortów tenisowych, gdzie powiêkszylimy ich liczbê.
Modernizowalimy boiska. Nied³ugo przeznaczymy sporo pieniêdzy z Programu LitwaPolska na modernizacjê dwóch boisk. Jest
to inwestycja o kosztorysie ponad 7 milionów. Ostateczna kwota bêdzie znana po
rozstrzygniêciu przetargu. Powstanie piêkne
boisko w Parku MOSiR. Bêdzie posiada³o
sztuczn¹ murawê oraz specjalne owietlenie. Bêdzie piêkne ogrodzenie. P³yta bêdzie osuszana lub nawadniana w zale¿noci od potrzeb. W ramach tego programu
zostanie te¿ zmodernizowany g³ówny stadion. Bêdzie posiada³ tartanow¹ bie¿niê.
Zostanie wymieniona murawa. Bêdzie równie¿ mia³ nawadnianie i odwadnianie. Rozbudowane zostan¹ trybuny, parkingi i dojazdy.
Widaæ z tego wyranie, ¿e w³adze gminy
s¹ bardzo zainteresowane rozwojem sportu i ³o¿¹ na to du¿e pieni¹dze.
BMB:  Co siê dzieje z projektem
budowy hali widowiskowo-sportowej?
WO:  Z³o¿ylimy ju¿ wniosek do
Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia-Mazury na budowê tej hali ³¹cznie
z p³ywalni¹. Wartoæ inwestycji jest, jak
na nasze warunki, olbrzymia. To jest ponad 46 milionów z³otych! Z tego chcemy
otrzymaæ 50% dofinansowania. W tegorocznym bud¿ecie na tê halê zapisalimy
rodki w wysokoci 2 milionów z³otych.
Je¿eli otrzymamy dofinansowanie.
BMB:  Program ten jest bardzo popularny wród samorz¹dowców, a pieni¹dze s¹ w nim niedu¿e. Czy uda siê
zdobyæ te fundusze?
WO:  Trudno bêdzie zdobyæ dofinansowanie w pe³nej wysokoci. W bud¿ecie Programu Operacyjnego na dzia³alnoæ turystyczno-sportow¹ s¹ do podzia³u zaledwie 33 miliony z³otych. My
chcemy 22 miliony!? Jest to 2/3 rodków
przeznaczonych do podzia³u. Konkurencja jest olbrzymia dlatego, ¿e samorz¹dy
z³o¿y³y wnioski na 159 milionów z³otych!
Je¿eli otrzymamy jakiekolwiek dofinanso-

wanie, to przyjmiemy ka¿d¹ kwotê i bêdziemy staraæ siê równie¿ otrzymaæ pieni¹dze z Ministerstwa Sportu z tzw. gier
liczbowych. Poczyni³em ju¿ pewne rozmowy
goszcz¹c w Ministerstwie. Jest mo¿liwoæ
³¹czenia tych pieniêdzy z pieniêdzmi unijnymi. Gdyby zamierzenie to wypali³o, mielibymy przepiêkny orodek, jeden z ³adniejszych w regionie Polski pó³nocnowschodniej.
Ponadto do Programu Litwa-Polska
chcemy z³o¿yæ wniosek na budowê pola
namiotowego przy stadionie oraz zmodernizowaæ cie¿kê, która prowadzi od ulicy
Czerwonego Krzy¿a, dawnym nasypem kolejki
w¹skotorowej do Wiewiórczej cie¿ki przy
ul. Go³dapskiej. Gdyby wszystkie nasze
zamierzenia uda³o siê zrealizowaæ, mielibymy przepiêkny i nowoczesny obiekt. Przez
wiele lat s³u¿y³by mieszkañcom Olecka, jak
i sportowcom, którzy by przyje¿d¿ali tutaj
z ca³ej Polski.
Rozwój sportu jest jednym z naszych
priorytetów dzia³ania w tej kadencji. Wierzê, ¿e nasze zamierzenia zostan¹ zrealizowane.
BMB:  Mo¿e nie bêdzie potrzeba a¿
tylu pieniêdzy na budowê. Coraz czêciej
s³ychaæ, ¿e z chwil¹ za³amania siê rynku
budowlanego zaczyna siê coraz taniej
budowaæ. Firmy walcz¹ o zamówienia.
WO:  Koszt hali móg³by siê nieco
obni¿yæ, ale na pewno niezbyt du¿o. Jest
to bowiem bardzo specyficzna budowa.
Sam basen wed³ug projektu bêdzie zrobiony w technologii tzw. gotowej wanny.
S¹ to systemy bardzo drogie i mog¹ je
realizowaæ tylko firmy o wysokiej specjalizacji. Jednak dziêki temu koszt móg³ siê
trochê obni¿yæ. Musimy mieæ jednak rodki
z zewn¹trz, bo sami nie podo³amy.
BMB:  Po zbudowaniu hali trzeba
bêdzie j¹ utrzymaæ, ale z drugiej strony
jest to inwestycja w miejsca pracy.
WO:  Je¿eli bymy zrealizowali budowê pola namiotowego, modernizacjê
stadionów oraz zbudowali halê, to by³oby to kilkanacie, a mo¿e nawet kilkadziesi¹t nowych miejsc pracy. Orodek natomiast bêdzie na pewno zarabia³ na siebie.
Jest on du¿¹ szans¹ na rozwój Olecka. Jest
to przecie¿ jeden z priorytetów strategii
rozwoju miasta i gminy Olecko.
BMB:  Wróæmy jednak do Czarnych. Jak Pan myli? Jakie niespodzianki
nam przyszykuj¹?
WO:  Jako kibic ¿yczê Czarnym
osi¹gniêcia jak najlepszych wyników. Natomiast pierwsze mecze rundy wiosennej
poka¿¹ nam na co pi³karzy staæ. Wiem, ¿e
z klubu odesz³o kilku czo³owych zawodników. Trudno jest wiêc w tej chwili prorokowaæ. ¯yczê pi³karzom i sobie, ¿eby
przynajmniej zajêli miejsce w rodku tabeli, czyli utrzymali miejsce, w którym teraz
s¹. Jak bêdzie  czas poka¿e. Ja ¿yczê im
jak najlepiej.
BMB:  Dziêkujê za wywiad.



Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 8 (580)

Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 344

Rys. Waldemar Rukæ

Witam ponownie po tygodniu przerwy. Lubiê te rozstania, bo bardzo mi³o
powróciæ do Pañstwa, a wiem, ¿e i Pañstwo chêtnie czytaj¹ to, co wyjdzie z mojej
g³owy. Czêæ czyta, bo mnie lubi, czêæ
uwa¿a za dziwaka, a inni za szaleñca.
Najwa¿niejsze, ¿e spotykamy siê razem i
prowadzimy co na kszta³t dialogu. To
znaczy ja piszê, a Pañstwo czytaj¹, byæ
mo¿e mrucz¹c co pod nosem. Na tym
polega dialog odbywaj¹cy siê przez media wszelkiego rodzaju. Gdy, na przyk³ad,
kto zaczyna dyskutowaæ na ³amach prasy
 to nazywa siê polemik¹. Polemika ma
to do siebie, ¿e jet form¹ wyra¿ania w³asnych pogl¹dów poprzez komentowanie
i omawianie pogl¹dów strony przeciwnej. Komu, komu siê wydaje, ¿e polemika s³u¿y do ataku na osobê maj¹c¹
okrelone pogl¹dy, najprawdopodobniej
poprzestawia³a siê hierarchia wartoci i
zwyk³e chamstwo myli z kultur¹ dyskusji. Ale to tak ju¿ jest, ¿e m¹drale to
taki wybryk natury i zawsze demagogiê
nazywaj¹ wyra¿aniem pogl¹dów.
Nie dziwiê siê, ¿e inni maj¹ pogl¹dy
inne od moich. Nie moja sprawa i uwa¿am, ¿e niech b³¹dz¹ na w³asny koszt, a
je nie staram siê zajmowaæ pozycji proroka czy nauczyciela wskazuj¹cego im
kierunek. To ponad moje si³y i g³ównie
chêci. Jedynym moim celem jest pokazanie pewnych szczegó³ów, które ulegaj¹
zatarciu w przypadku jednostronnego

widzenia problemu.
W ostatnim czasie mamy kilka fajnych spraw i tak ¿eby dalej nie przynudzaæ, przejdmy do dwóch z nich  WALKI
Z KRYZYSEM i SPECJALNEJ KOMISJI SEJMOWEJ.
WALKA Z KRYZYSEM. Mimo powagi sytuacji, przy ogl¹daniu transmisji
z Sejmu mia³em wra¿enie, ¿e to lepszy
program ni¿ jaki wieczór z kabaretem.
Nie jestem ekonomist¹ i nie potrafiê oceniæ
jakoci, czy przysz³ej skutecznoci programu rz¹dowego. W tym wypadku wolê
odnieæ siê do wypowiedzi specjalistów
z Fundacji im. Adama Schmitta, którzy
du¿¹ rezerw¹ odnosz¹ siê do genialnoci planu ratunkowego, który mo¿e zamieniæ siê z zaciskania pasa w zaciniêcie linki na szyi. Nie jest to mój wymys³,
ale okrelenie niezale¿nego ekonomisty
i bynajmniej nie pisuara. Z wypowiedzi ministra Rostkowskiego i premiera
Tuska mo¿na by³o odnieæ wra¿enie, ¿e
plan opiera siê g³ównie na dzia³aniu przeciw PiSowi i jednoczenie prosz¹cy o
namaszczenie tego pomys³u przez Prezesa PiS Jaros³awa Kaczyñskiego. W co
trzecim zdaniu ministra finansów i w co
drugim premiera by³o odniesienie do PiS.
Brak samego Prezesa PiS na sali obrad
urós³ w gmachu Sejmu do problemu narodowego i medialnego. miech przez ³zy.
W sumie powa¿nie, a ze miechu nie
mo¿na by³o wytrzymaæ. Jak na pogrzebie klauna. Stronê rz¹dow¹, co z niechêci¹
zauwa¿y³y media, które wola³yby tê in-

formacjê pomin¹æ, bo psu³a im okrelon¹ ideologiê, zaskoczy³a (w sumie dziwne, bo zaskoczenie by³o takie jak to, ¿e
po poniedzia³ku jest wtorek) wspólna niæ
porozumienia zwi¹zkowców, pracodawców i PiS, które praktycznie zjednoczy³y siê w swoich pomys³ach antykryzysowych. O ile postawa zwi¹zkowców i
PiS nie powinna budziæ w¹tpliwoci, to
PRACODAWCY, do niedawna murem
staj¹cy za PO jako wyrazicielk¹ i gwarantk¹ ich rodowiska, musieli byæ szokiem dla rz¹dz¹cych. Pracodawcy zaczêli przedstawiaæ pogl¹d to¿samy z pomys³ami PiS. Boj¹cy siê rz¹d, jak diabe³ wody
wiêconej, a raczej wzdrygaj¹cy siê z
obrzydzeniem, bo wynikaj¹cego z planów, tudzie¿ pomys³ów PiS, interwencjonizmu pañstwowego wobec zagro¿onych kryzysem przedsiêbiorstw i pracowników, z niedowierzaniem patrzy w stronê przedsiêbiorców i pracodawców id¹cych w jednym szeregu z Kaczyñskim.
Dzia³anie na zasadzie na z³oæ babci
odmro¿ê sobie uszy zosta³o dostrze¿one przez fachowców w dziedzinie ekonomii. Rz¹d i partia wtapiaj¹c w swoje
plany fobiê zwi¹zan¹ z PiS s¹ gotowe
zwiêkszyæ w Polsce bezrobocie, aby tylko postawiæ na swoim. Propozycja by
te same pieni¹dze, które mieliby dostaæ
bezrobotni zastosowaæ jako interwencjê
w wyp³aty potencjalnie zwalnianych pracowników trafiaj¹ na mur oburzenia luPAC
dzi z Platformy.
Dokoñczenie na s. 4.

