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Mi³oæ nie potêpia
 mi³oæ oczyszcza i dwiga.
Henryk Ibsen

10 lat WTZ  Cynowe Gody
Warsztatu Terapii Zajêciowej
O tej uroczystoci czytaj na s. 6-7.
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I Miêdzynarodowy Kongres
Energii Odnawialnej

Podpisanie
umowy
partnerskiej

Olecko, 26.05.2006 r.

25 maja o 9.30 w sali posiedzeñ Rady
Miejskiej Ratusza rozpoczê³a siê uroczystoæ podpisana umowy partnerskiej z
estoñskim miastem Jöhvi. Przy stole
udekorowanym flagami Estonii i Polski
zasiedli przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jöhvi Vallo Reimaa, Burmistrz Tauno
Vöhmar, Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski i Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Leszek Ga³czyk. W uroczystoci
uczestniczyli równie¿ radny miasta Jöhvi
odpowiedzialny za kulturê i politykê spo³eczn¹ Kalmer Puul oraz dyrektor szko³y z zaprzyjanionego z Jöhvi miasta Toila
 Joel Guljavin, wiceburmistrz Olecka
Henryk Trznadel oraz kierownicy firm
miejskich: przedstawiciel mleczarni Jerzy
Skorupski, kierownik PEC Grzegorz Makarewicz, dyrektor MOSiR Andrzej Kaminski, dyrektor ROK Mazury Garbate Marek Ga³¹zka oraz dyrektor Delphia Yachts Bogus³aw Skórkiewicz.
C.d. na s. 4.

ul. E³cka 4
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Zapraszamy do

NOWEJ
STACJI PALIW
BARU
i MYJNI

Cena 1,40 z³

Kilka s³ów na temat szans, jakie stoj¹ przed naszym miastem. Mylê, ¿e energia
odnawialne ma niesamowit¹ przysz³oæ. Zasoby surowców naturalnych ci¹gle siê
kurcz¹. Warto wiêc w ni¹ inwestowaæ, bo poza tym energia ta jest energi¹ czyst¹.
Nie niesie praktycznie zanieczyszczeñ. Jestszans¹ dla mieszkañców: jest bowiem
tañsza, a jej wdra¿anie niesie z sob¹ nowe miejsca pracy. Jest równie¿ cenionym
surowcem rynkowym  powiedzia³ w swym wyst¹pieniu Burmistrz Wac³aw
Olszewski.
O Kongresie czytaj na s. 5.

Szkolny Festiwal Teatralny
Zespó³ Szkó³ STO w Olecku zaprasza na uroczyste rozpoczêcie Festiwalu 1 czerwca 2006 o godzinie 16.00 w sali ROK Mazury Garbate.
Po uroczystoci otwarcia zapraszamy do obejrzenia konkursowych
spektakli. 2 czerwca spektakle rozpoczn¹ siê o godzinie 10.00. Uroczysta Gala  3 czerwca 2006 w sali ROK o godz. 10.00.

ZAPRASZAMY!

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

Tygodnik Olecki nr 22 (440)

KRONIKA PO¯ARNICZA
 22 kwietnia o 17.39 jeden zastêp JRG PSP rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej trawy w okolicach Jasiek.
 22 kwietnia o 20.10 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej trawy w Kowalach Oleckich.
 22 kwietnia o 23.02 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej trawy w Kowalach Oleckich.
 23 kwietnia o 11.10 jeden zastêp JRG PSP
rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej trawy
w okolicach ul. Cisowej.
 23 kwietnia o 12.35 jeden zastêp JRG PSP
rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej trawy
w okolicach ul. Norwida.
 23 kwietnia o 12.55 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej trawy w okolicach Kowal Oleckich.
 23 kwietnia o 13.25 jeden zastêp JRG PSP
rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej trawy
w okolicach osiedla Siejnik.
 23 kwietnia o 14.10 jeden zastêp JRG PSP
rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej trawy
w okolicach ul. Zamostowej.
 23 kwietnia o 15.05 jeden zastêp JRG PSP
rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej trawy
w okolicach ul. Wojska Polskiego.
 23 kwietnia o 15.45 jeden zastêp OSP
wiêtajno rozpocz¹³ gaszenie po¿aru
suchej trawy w okolicach Wronek.
 23 kwietnia o 16.25 jeden zastêp JRG PSP
rozpocz¹³ usuwanie skutków wypadku
drogowego w okolicach Dworku Mazurskiego.
 23 kwietnia o 17.35 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP Lenarty rozpoczê³y gaszenie po¿aru suchej trawy w okolicach
£êgowa.
 23 kwietnia o 19.05 jeden zastêp JRG PSP
rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej trawy
w okolicach osiedla Siejnik.
 23 kwietnia o 21.40 jeden zastêp OSP Cichy rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej
trawy w okolicach Niemst.
 28 kwietnia o 10.46 jeden zastêp OSP
Cichy gasi³ po¿ar posuszu trawy w Cichym (gm. wiêtajno).
28 kwietnia o 13.22 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar posuszu trawy w Doliwach.
 28 kwietnia o 13.43 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie oraz OSP Lenarty gasi³ po¿ar posuszu trawy w Danielach
(gm. Kowale Oleckie).
 28 kwietnia o 15.10 jeden zastêp JRG
AUTOMYJNIA

Tel. (087) 520-41-91

Pijani kierowcy

Próba w³amania czy
chuligañski wybryk?

 15 maja oko³o 13.00 patrol policji zatrzyma³ w Wieliczkach Dewoo. Kieruj¹cy nim czterdziestoletni olecczanin
Wac³aw P. mia³ we krwi 1,2 promila
alkoholu.
 18 maja oko³o 13.25 zatrzymano na placu
Wolnoci Forda. Okaza³o siê, ¿e kieruj¹cy nim dwudziestojednoletni Rados³aw D. nie ma uprawnieñ do prowadzenia pojazdu, ale we krwi ma za
to 0,4 promila alkoholu.
 20 maja oko³o 17.35 policjanci zatrzymali na terenie gm. wiêtajno VW. Okaza³o siê, ¿e kieruj¹cy nim czterdziestoczteroletni Reinhard W. ma we krwi
1,7 promila alkoholu.
 21 maja o 12.35 patrol policji zatrzyma³
na ul. Go³dapskiej do kontroli VW. Kieruj¹cy nim czterdziestotrzyletni Jaros³aw K. mia³ we krwi 1,7 promila alkoholu.
 25 maja oko³o 23.10 patrol policji zatrzyma³ na ul. Kolejowej rowerzystê
Mariusza Z. Mia³ on we krwi 1,1 promila alkoholu.
 28 maja oko³o 15.20 skontrolowano VW,
którego prowadzi³ Zbigniew G. Czterdziestoomiolatek mia³ we krwi 1,2 promila alkoholu.

Nauczyciel-wêdrowniczek
powróci³ z Kazachstanu

W sobotê nauczyciel-wêdrowniczek
Andrzej Malinowski powróci³ do Judzik,
po 8 miesi¹cach pracy z Polakami w Czka³owie, w Kazachstanie. Zgodnie z wczeniejszymi ustaleniami, spotka³ siê w
ubieg³ym tygodniu z dzia³aczami oleckiego PiS-u oraz Burmistrzem Olecka Wac³awem Olszewskim, aby porozmawiaæ
o mo¿liwoci zaproszenia na sta³e przez
w³adze lokalne do Olecka rodziny polskiej z Kazachstanu.
(jod)

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V27805)

Aleje Lipowe 1

licach Olszewa.
 28 kwietnia o 20.20 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie gasi³ po¿ar posuszu
trawy w Golubkach (gm. Kowale Oleckie).
 28 kwietnia o 21.20 jeden zastêp OSP
G¹ski gasi³ po¿ar posuszu trawy w
okolicach lepia.
Informacji udzieli³a
stra¿ak Katarzyna Jegliñska

MARKET BUDOWLANY

(V23708)

OLEJ OPA£OWY

PSP gasi³ po¿ar posuszu trawy przy
szosie wiêtajno.
 28 kwietnia o 16.14 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar posuszu trawy przy
szosie wiêtajno.
 28 kwietnia o 19.15 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar mieci w mietniku
kontenerowym przy ul. Kasprowicza.
 28 kwietnia o 20.10 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar posuszu trawy w oko-

W 28 maja oko³o 23.00 policjanci
zatrzymali uciekaj¹cego siedemnastolatka
Tomasza M., który wczeniej uszkodzi³
szybê antyw³amaniow¹ w drzwiach jednego ze sklepów przy ul. Kolejowej.
Okaza³o siê, ¿e zatrzymany ma we krwi
oko³o 1 promila alkoholu. Sprawcê zatrzymano do wyjanienia w areszcie.
W³aciciel straty wyceni³ na 2000
z³otych.

Nieustaj¹cy konkurs

Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:
 Marzena Alicka
 Bo¿ena Danaka
 Lilia Chmielewska
 Jan Kolasiñski
 Arkadiusz Kowalewski
 Jan Ró¿añski
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia
 przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ Wypo¿yczalnia kaset video, ul. Armii
Krajowej 8.
√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac
Wolnoci 3
√ Centrum Mechaniki, Motoryzacji
i Budownictwa Agromasz, ul.
Zamostowa 10
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Las i Ogród, ul. Wojska Polskiego
16 (rampa PKP)
√ KLUGAS, ul. E³cka 1
√ JPF FANTASTICA, Shin Yasuda,
plac Wolnoci 6d
√ Zak³ad Doskonalenia Zawodowego, ul. Armii Krajowej 22A
√Grzegorz K³oczko
√ Drogeria NATURA, pl. Wolnoci 11
√ Hurtownia Impuls, Aleje Lipowe 18

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

Sesja Rady Miejskiej
Zapraszam do udzia³u w XLV Sesji Rady Miejskiej w Olecku, która odbêdzie
siê w dniu 31 maja 2006 roku (roda) o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej
Urzêdu Miejskiego w Olecku.

HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

(V29205)

Porz¹dek sesji;
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci
w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacje Biura Rady.
5. Informacja dotycz¹ca prac Rady Miejskiej w Olecku w roku 2005.
6. Obrót mieniem komunalnym w latach
2002 - 2005.
7. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Wnioski radnych i Komisji Rady.
9. Analiza skargi Pana Zbigniewa Sienkiewicza z dnia 4 kwietnia 2006 roku
na dzia³alnoæ Burmistrza.
10. Uwagi i wnioski So³tysów i Przewodnicz¹cych Rad Osiedli dotycz¹ce projektów uchwa³.
11. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) zmiany Statutu Gminy Olecko;
b) wyra¿enia zgody na u¿ycie herbu
Gminy Olecko;
c) zmiany uchwa³y nr XL VI/3 50/02 Rady
Miejskiej w Olecku z dnia 28 czerwca
2002 r. w sprawie podzia³u miasta i
gminy Olecko na okrêgi wyborcze oraz
ustalenia liczby radnych wybieranych
w ka¿dym okrêgu wyborczym;
d) zmieniaj¹ca uchwa³ê nr XL/308/05 Rady
Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia
2005 r. w sprawie ustalenia regulami-

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

F kupiê

nu wynagradzania nauczycieli, wysokoci nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego oraz szczegó³owych
zasad jego przyznawania i wyp³acania;
e) przyjêcia gminnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i m³odzie¿y w 2006;
f) regulaminu utrzymania czystoci i
porz¹dku na terenie Gminy Olecko;
g) przed³u¿enia obowi¹zywania taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzenie cieków;
h) przekazania skargi Pana Stanis³awa
Dembowskiego do za³atwienia przez
Burmistrza Olecka;
i) zmiany uchwa³y nr 11/9/02 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 5 grudnia 2002r.
w sprawie powo³ania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku;
j) zaci¹gniêcia po¿yczki d³ugoterminowej na finansowanie planowanego
deficytu w bud¿ecie gminy na 2006r.;
k) zmiany bud¿etu gminy na 2006 rok;
l) zmieniaj¹ca uchwa³ê nr XXXVIII/286/
05 Rady Miejskiej w Olecku z dnia
27 padziernika 2005 r. w sprawie likwidacji Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej w Olecku.
12. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
13. Zamkniêcie obrad sesji.

Ca³odobowe
dy¿ury aptek

30.05.2006r.  04.06.2006r., ul. Kolejowa 15
5-11.06.2006r.  pl. Wolnoci 7B

NAJTAÑSZY KUPON
NA OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
F sprzedam
F wynajmê
F inne
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OLECKI TERMINARZ
30 maja
10.00  VI Turniej Tenisowy Kobiet Olecko
Cap  korty MOSiR
31 maja
* up³ywa termin zapisów za pó³kolonie i
obóz harcerski, Komenda Hufca ZHP,
ul. W¹ska 1
* up³ywa termin zg³oszeñ do konkursu
Mieszkajmy piêkniej (informacja TO
16/434, s. 3)
10.00  VI Turniej Tenisowy Kobiet Olecko
Cap  korty MOSiR
1 czerwca
8.15  akcja poboru krwi, Starostwo
Powiatowe, Kolejowa 32.
10.00  VI Turniej Tenisowy Kobiet Olecko
Cap  korty MOSiR
2 czerwca
8.00  pocz¹tek Zjazdu absolwentów
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana
Kochanowskiego
10.00  VI Turniej Tenisowy Kobiet Olecko
Cap  korty MOSiR
11.00  msza w. w Kociele Podwy¿szenia Krzy¿a w. (Zjazd absolwentów LO)
12.30  przemarsz ulicami miasta absolwentów LO
14.00  oficjalne rozpoczêcie Zjazdu absolwentów LO
19.00  bal absolwentów w Dworku
Mazurskim
3 czerwca
10.00  spotkania klasowe z wychowawcami (Zjazd absolwentów LO)
11.00  FINA£ GRY PODWÓJNEJ  VI
Turniej Tenisowy Kobiet Olecko Cap
 korty MOSiR
12.00  mecz juniorów Czarni Olecko 
Jurand Barciany, wyjazd
14.00  mecz m³odzików Czarni Olecko
 Mazur Wydminy, wyjazd
16.00  ognisko w amfiteatrze przy WM
Zjazd absolwentów LO)
17.00 mecz seniorów Czarni Olecko 
Górowo I³awieckie, wyjazd
4 czerwca
11.00  FINA£ GRY POJEDYNCZEJ 
VI Turniej Tenisowy Kobiet Olecko
Cap  korty MOSiR
5 czerwca
* up³ywa termin nadsy³ania prac w konkursie plastycznym Jak bezpiecznie
pomagaæ rodzicom w gospodarstwie
rolnym, szczegó³y TO19/437, s. 9
17.00  rozpoczêcie kursu na prawo jazdy, Oleckie Centrum Szkolenia Kierowców, aleje Lipowe 3
10 czerwca
* up³ywa termin wniesienia op³at za pó³kolonie i obóz harcerski, Komenda Hufca
ZHP, ul. W¹ska 1

"
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Podpisanie umowy partnerskiej z gmin¹ Jõhvi
Dokoñczenie ze s. 1.
Przemówienia przed podpisaniem
umowy wyg³osili Wac³aw Olszewski oraz
Vallo Reimaa i Tauno Vöhmar. Mówcy
nawi¹zali do tego, ¿e umowa taka pomaga w poznawaniu siê narodów zjednoczonej Europy. Spo³eczeñstwa poznaj¹
siê poprzez wymianê kulturaln¹, delegacji mieszkañców w tym m³odzie¿y i
wspólne organizowanie imprez sportowych. Wa¿nym elementem przysz³ej
wspó³pracy uznano wspólne pisanie
projektów i staranie o dofinansowanie
ich z Unii.

Fot. Józef Kunicki
Delegacja z Estonii przebywa³a w Olecku do soboty. Miedzy innymi wziê³a ona
udzia³ w koncercie, zwiedza³a zak³ady przemys³owe. Równie¿ przys³uchiwali siê
obradom Kongresu Energii Odnawialnych.

Umowa o wspó³pracy
Gminy Olecko (Polska)
z Gmin¹ Jõhvi (Estonia)
zawarta 25 maja 2006 roku w OLECKU
pomiêdzy Gmin¹ Olecko (Polska) reprezentowan¹ przez
Burmistrza Olecka  WAC£AWA OLSZEWSKIEGO ,
a Gmin¹ JÕHVI (ESTONIA) reprezentowanym przez
Burmistrza Gminy Jõhvi  TAUNO VÕHMAR
o nastêpuj¹cej treci:
§1
Strony niniejszej umowy Gmina Olecko
i Gmina JÕHVI anga¿uj¹ siê w rozwijanie przyjaznych stosunków i sta³ych
wymian, które przyczyni¹ siê do zacie-

nienia wiêzów przyjani pomiêdzy Polsk¹ i Estoni¹.
§2
Wspó³praca Gminy Olecko i Gminy
JÕHVI ma na celu popieranie i promowanie wymian kulturalnych, sportowych,
naukowych, technicznych i zawodowych
poprzez wymianê dowiadczeñ i wspó³dzia³anie w obszarze energii odnawialnej, rozwoju i badañ jak równie¿ transferu technologii i Know How.
§3
Gmina Olecko i Gminy JÕHVI zobowi¹zuj¹ siê do respektowania ich odrêbnoci i realiów bez ingerencji politycznej, filozoficznej i religijnej.
§4
Przygotowywanie wspólnych projektów, które bêd¹ mog³y byæ finansowane z krajowych i miêdzynarodowych programów.
§5
Realizacja projektów badawczych w
obszarze energii odnawialnej i rozwoju
obszarów wiejskich.
§6
Przygotowywanie i realizacja konferencji, seminariów i warsztatów roboczych.

§7
Szczegó³y wspó³pracy bêd¹ ustalane
osobno dla poszczególnych projektów,
b¹d wymiany korespondencji miêdzy
osobami upowa¿nionymi do podejmowania
decyzji w imieniu Gminy Olecko i Gminy
JÕHVI.
§8
Umowa niniejsza zawarta jest na czas
nieokrelony, poczynaj¹c od dnia 25 maja
2006 roku i potwierdza istniej¹ce ju¿ wzajemne kontakty miêdzy stronami umowy.
§9
Umowê sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym
dla ka¿dej ze stron.

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001
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Konferencja naukowa

I Miêdzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej
C.d. ze s. 1.
W pi¹tek, 26 maja w auli Wszechnicy Mazurskiej rozpocz¹³ swe obrady I Miêdzynarodowy Kongres Energii Odnawialnych. Inaugurowa³ go wyst¹pieniem Burmistrz Olecka Wac³aw
Olszweski.

Chcia³bym powiedzieæ jak do tego Kongresu dosz³o 
rozpocz¹³ W. Olszewski. Jesieni¹ ubieg³ego roku, mo¿na powiedzieæ, ¿e mielimy to szczêcie, ¿e poznalimy przedstawicieli firmy EOP z Niemiec. Po kilku spotkaniach przekonano
nas do energii odnawialnej. Na pocz¹tku by³em sceptyczny
co do przedstawianych nam technologii. Wtedy wys³a³em do
Güsing w Austrii delegacjê samorz¹dow¹. Po prawie tygodniowym pobycie wróci³a zachwycona inwestycjami funkcjonuj¹cymi w tamtym austriackim miecie.
Po kilku dalszych spotkaniach z przedstawicielami firmy
pojecha³em do Güsing. Tam naocznie przekona³em siê jak wielkie
mog¹ byæ korzyci z produkcji energii odnawialnej. Wówczas
to jako miasto i gmina Olecko podpisalimy umowê o wspó³pracy z Europejskim Centrum Energii Odnawialnych oraz w³adzami

samorz¹dowymi miasta Güsing. Wczeniej ju¿ zapad³a decyzja aby w Olecku zorganizowaæ Wschodnioeuropejskie Centrum Energii Odnawialnych. Postanowilimy, ¿e podobne inwestycje jakie funkcjonuj¹ w Güsing zaczê³y funkcjonowaæ u
nas.
Takim pierwszym etapem rozpoczêcia tej dzia³alnoci by³o
zwo³anie tego kongresu.
Nastêpnie W. Olszewski podziêkowa³ w³adzom Wszechnicy Mazurskiej, a szczególnie rektorowi prof. dr Józefowi Krajewskiemu za pomoc w organizacji Kongresu. Burmistrz nastêpnie przedstawi³ uczestników kongresu.
W obradach Kongresu wziêli udzia³: Ireneusz Chrz¹cik
(Polska), Urlich Kennel (Szwajcaria), Reihard Koch (Austria),
Janosh Kolassa (Niemcy), Helmut Krug (Niemcy), Claus-Jurgen von Lattorff (Austria), Grzegorz Makarewicz (Polska), Wac³aw
Olszewski (Polska), Alvin Vajen (Niemcy), Helmut Zierlegen
(Niemcy).
Referaty przedstawione na konferencji zostan¹ opublikowane.

TECHNOLOGIE
GRZEWCZO-SANITARNE

Hurtownia w Olecku
ul. Wojska Polskiego 16
Tel. (087) 520-22-33

Tel. (087) 520-22-33
Ceny najni¿sze
w regionie!
Fachowe porady
Mo¿liwoæ zakupu
na raty!

SUWA£KI
Hurtownia:

Sklep:

16-400 Suwa³ki

Suwa³ki

ul. Kociuszki 101C

ul. Ga³aja 24

tel./fax (087) 567-45-99

tel./fax (087) 566-70-82

* pilarki ju¿ od 260 z³
* kosiarki i wykaszarki
* ³añcuchy, prowadnice, oleje

Olecko, Wojska Polskiego 16; tel. (087) 520-48-78
E³k, Stary Rynek 12, tel. (087) 610-19-65
Suwa³ki, Baka³arzewska 21, tel. (087) 566-28-09
mI£OÆ-MUZYKA
-ROCK&ROLL

PUB TARGOWA

19-400 OLECKO, UL. TARGOWA 20, TEL. 0-604-779-423

(V23109)

KEY Zak³ad
Us³ugowo-Remontowy

(V31703)

LAS I OGRÓD

(V23908)

Fot. Józef Kunicki

$
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Cynowe Gody Warsztatu Terapii Zajêciowej

24 maja ca³a Spo³ecznoæ Warsztatu
i licznie przybyli Gocie, miêdzy innymi
za³o¿yciele Warsztatu, w³adze samorz¹dowe gminy i powiatu, dyrektor warmiñsko-mazurskiego oddzia³u Pañstwowego
Funduszu Osób Niepe³nosprawnych,
ksi¹dz Infu³at  Proboszcz parafii NMP
KP, dyrektorzy i kierownicy orodków
pomocy spo³ecznej, orodków owiatowych, prezesi stowarzyszeñ i kierownicy zaprzyjanionych warsztatów terapii
zajêciowej wraz z delegacjami, rodzice i
opiekunowie osób korzystaj¹cych z rehabilitacji w orodku, uczcili Jubileusz
10-lecia dzia³alnoci Warsztatu Terapii
Zajêciowej przy Urzêdzie Miejskim w
Olecku.

Tygodnik Olecki

Fot. Andrzej Szczodruch
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Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski
przybli¿y³ zebranym okolicznoci powstania orodka, wymieni³ bezporednich za³o¿ycieli. Wród nich byli: Andrzej Kisiel,
Jan Kowejsza, Wies³awa Milewska-B¹k,
Inez Castellaz-Styczyñska, Bo¿enna
Wrzyszcz, Izabela D¹browska.
Wielu Goci zabra³o g³os ¿ycz¹c Jubilatom wszelkiej pomylnoci, satysfakcji
w pracy i ¿yciu osobistym oraz wrêczaj¹c
przepiêkne wi¹zanki kwiatów i mi³e prezenty.
Bardzo mi³¹ niespodziank¹ by³ przyjazd
dawnych pracowników Warsztatu. W dalszej czêci spotkania wspominano przeró¿ne
zabawne i czêsto wzruszaj¹ce historie dotycz¹ce pocz¹tków dzia³alnoci orodka.
Na gocinnym parkiecie Restauracji Colosseum tañczy³o blisko 100 osób .
Serdecznie dziêkujemy Wszystkim, którzy
przybyli na Cynowe Gody  Jubileusz
10-lecia Warsztatu oraz wspierali jego dzia³alnoæ, przyczynili siê do powstania Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepe³nosprawnych przy WTZ, a tak¿e myl¹ o
dalszym rozwoju placówki.

&
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ABORYGENI, INDIANIE,MAZOWSZANIE I NIE TYLKO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OLECKU
22 kwietnia obchodzony jest wiatowy Dzieñ Ziemi. Idea tego wiêta zrodzi³a siê w Stanach Zjednoczonych  po
raz pierwszy obchodzono go tam w 1970
roku. W Polsce organizowany jest od
1991 roku.
My równie¿ postanowilimy w naszej szkole uczciæ ten dzieñ. Najpierw
klasy m³odsze I  III , a nastêpnie klasy
IV-VI.
Myl¹ przewodni¹ w tym roku by³o
poznanie niektórych krain geograficznych
w Polsce: Warmii i Mazur, Mazowsza,
l¹ska oraz wszystkich kontynentów
znajduj¹cych siê na naszej Matce Ziemi. Poszczególne klasy swoje przygotowania zaczê³y du¿o wczeniej, za zada-

Organizatorzy:
Lucyna Sadowska,
Agata Mrozowska

nie mia³y przygotowanie albumu o danej krainie b¹d kontynencie, scenki przedstawiaj¹cej charakterystyczne cechy
danego obszaru, tañca oraz wystawki z pami¹tkami, ciekawostkami i charakterystycznymi potrawami.
Zabawa by³a przednia,wszystkie klasy przeciga³y siê
w pomys³ach, aby jak najlepiej zaprezentowaæ swoj¹ krainê
b¹d kontynent oraz charakterystyczny taniec. Uczestnicy
wietnie wczuli siê w regionalne rytmy a szczególnie gromkie brawa za swój uk³ad taneczny otrzymali
Aborygeni, którzy z dzidami i wymalowaINTEGRACJA DZIECI SPRAWNYCH I NIEPE£NOSPRAWNYCH
nymi twarzami odtwarzali swój rodowity taW PRZEDSZKOLU Z ODDZIA£AMI INTEGRACYJNYMI
niec.
Przed prezentacj¹ uczniowie popisywali
siê wiedz¹ na temat przygotowanego kontynentu, krainy. Wszyscy wietnie odpo- Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami, a zw³aszcza dziewiadali nawet na trudne pytania. Jeszcze raz
okaza³o siê, ¿e najlepsza nauka jest przez ci niepe³nosprawne, na festyn pod tytu³em; Wszystkie dzieci
zabawê. W tym roku wszyscy poznalimy nasze s¹, który odbêdzie siê 7 czerwca 2006 roku. o godzinie
jakie warunki ¿ycia panuj¹ na poszczegól- 16:00 w Przedszkolu z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku.
nych kontynentach oraz w niektórych reAnna Woliñska
gionach Polski.

UWAGA
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Mój szkolny kolega z Afryki
Szko³a Podstawowa w Sokó³kach
wziê³a udzia³ w V edycji ogólnopolskiego konkursu Mój szkolny kolega z Afryki.
G³ównym celem przedsiêwziêcia jest
pomoc potrzebuj¹cym dzieciom w Afryce w dostêpie do edukacji oraz rozwijanie wród polskich uczniów postaw wra¿liwoci na potrzeby innych, otwartoci
i tolerancji.
Tematyka tegorocznej edycji zwraca³a
uwagê w sposób szczególny na problemy dzieci, które w wyniku ubóstwa spowodowanego konfliktami zbrojnymi i klêskami ¿ywio³owymi, nêkaj¹cymi Kraje
Trzeciego wiata, nie posiadaj¹ dokumentów to¿samoci. W oczach prawa one
nie istniej¹! Nie maj¹ ¿adnych praw obywatelskich: s¹ bez dostêpu do szkó³
publicznych, nie mog¹ korzystaæ z publicznych wiadczeñ zdrowotnych, a kiedy
dorosn¹ nie znajd¹ pracy.
Placówka zg³osi³a swój udzia³ w trzech
kategoriach: plastycznej, charytatywnej,
informatycznej. W ka¿dej z nich mo¿na
by³o wys³aæ tylko l pracê.
Prace plastyczne przygotowa³o 20
uczniów. Pierwsze miejsce zajê³a: Anna
¯ukowska z kl. II i to jej pracê wys³ano
do Warszawy.
Kategoria charytatywna polega³a na
nawi¹zaniu wspó³pracy ze szko³¹ w Afryce.
Na partnera konkursowego wybrano

szko³ê w Kamerunie prowadzon¹ przez
siostrê Tadeê Augustyn.
Aby jej pomóc uczniowie naszej placówki uzbierali i sprzedali 212 kg makulatury. Oprócz tego uczniowie klasy V
kolêdowali z Misyjnymi jase³kami po

domach mieszkañców Sokó³ek. Natomiast
klasa III zbiera³a ofiary wród uczniów.
Ogó³em przekazalimy 150 z³ na budowê
szko³y w Bertoua.
Ostatnia kategoria, informatyczna, polega³a na wykonaniu prezentacji multi-

PODZIÊKOWANIE

dla uczniów Szko³y Podstawowej w Sokó³kach

Pragnê przekazaæ bardzo serdeczne podziêkowanie za otwarte serca dla Misji, co wyrazi³o siê poprzez zbiórkê ofiar
pieniê¿nych w kwocie 150 z³. W ramach konkursu: Mój szkolny kolega z Afryki. Ten dar w ca³oci zosta³ przeznaczony na
budowê szko³y w Bertoua, prowadzonej przez Siostrê Tadeê
Augustyn, która od wielu lat pracuje w Kamerunie wród tamtejszych dzieci. Mam nadziejê, ¿e tak¿e poprzez Wasz¹ sta³¹
modlitwê za Misje Chrystus dokonuje teraz zbawienia naszych
braci i sióstr w krajach misyjnych.
Chcê Was zapewniæ, kochani uczniowie, ¿e Pan Jezus widzi
hojnoæ serc i sam za to udzieli nagrody, jeli w modlitwie i
czynieniu dobra nie ustaniemy. On ¿yje w ludziach ubogich,
g³odnych, potrzebuj¹cych, gdy¿ powiedzia³:
Wszystko, co uczynilicie braciom moim najmniejszym, Mnie
uczynilicie.
Dziêkuj¹c, zapewniam o modlitwie Siostry Tadei i ¿yczê radoci oraz niegasn¹cego zapa³u w s³u¿bie ubogim. Podziêkowanie sk³adam na rêce Waszych Kochanych Wychowawców, doceniaj¹c trud zorganizowania tej pomocy, szczególnie Pani Jolancie Jankowskiej.
s. Beniamina Potoczna - referentka misyjna
REFERAT MISYJNY
ZGROMADZENIA SIÓSTR W. DOMINIKA
Al. Kasztanowa 36, 30-227 Kraków tel.: (012)425 2405 w. 247
e-mail: misjedom@dominikanki.pl;x1 www.dominikanki.pl/
misja.kamerun

'
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medialnej. Zajêli siê tym uczniowie klasy V pod kierunkiem p. Doroty Rydzewskiej.
Na tych dzia³aniach nie koñczy siê
nasza pomoc misjom. Nadal zbieramy makulaturê, zu¿yte karty telefoniczne i znaczki
pocztowe.
Zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e mo¿e
jest to niewielka pomoc, ale nasze ro-

dowisko jest biedne. Ka¿da z³otówka
pokazuje, ¿e nasi uczniowie i ich rodzice maj¹ zawsze otwarte serca na potrzeby innych.
Jolanta Jankowska - katechetka
w SP w Sokó³kach
Kraków 10.04.2006
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Obchody Dni Rodziny
w Gimnazjum nr 2 w Olecku

Ju¿ ósmy raz na Warmii i Mazurach obchodzone s¹ Dni
Rodziny. W tym roku przebiega³y one pod has³em Rodzina
w obliczu cierpienia.
Gimnazjum nr 2 obchodzi³o to wiêto rodziny organizuj¹c
konkursy i spotkania. Koordynatorem dzia³añ zwi¹zanych z
obchodami by³a Pani Gra¿yna Kiedyk  pedagog Gimnazjum
nr 2, a pomoc¹ s³u¿y³y Katarzyna Werstak i s. Dorota Gnutek i Krystyna Maksimowicz.
Konkurs plastyczny w kategorii prac uczniów gimnazjum
wygra³a Angelika Kopiczko, II miejsce zajê³a Diana Dubowska, III Anna Sak. Wyró¿niono prace Emilii Chmielewskiej
i Anny Witkowskiej. W kategorii grafiki komputerowej wyró¿niono Annê Stramowsk¹ oraz Teresê Borawsk¹. Jury w
sk³adzie: Danuta Zaniewska, Maja Mejsak, Renata Dunaj, Marek
Borawski, Leszek Ga³czyk i ks. Dariusz Smoleñski oceni³o
i nagrodzi³o równie¿ przemówienia wyg³oszone na konkursie
oratorskim: I miejsce  Joanna Szymczyk, II  Szymon Pruszyñski, III  Iza Suliñska i Katarzyna Lis. Specjalne nagro-

OG£OSZENIE ZHP

Komenda hufca im. K. L. Szyrmy w Olecku organizuje pó³kolonie dla dzieci i m³odzie¿y z naszego miasta,
które odbêd¹ siê przy siedzibie Komendy Hufca w Olecku, ul. W¹ska l.
Pó³kolonie odbêd¹ siê w terminie 3-14 lipca 2006r. Podczas trwania pó³kolonii bêd¹ prowadzone ró¿ne zajêcia metod¹ harcersk¹, pokazuj¹ce ciekawe sposoby spêdzania wolnego czasu. Zajêcia bêd¹ siê odbywa³y od godz. 9 00 do 1600
nie tylko na terenie miasta, ale i w jego okolicach. Jest przewidziany jeden nocleg pod namiotami na koniec pó³kolonii
na terenie naszego pola namiotowego. W ci¹gu dnia przewidziane s¹ dwa posi³ki  drugie niadanie (na terenie hufca) i obiad w barze lub restauracji (nie posiadamy w³asnego
zaplecza kuchennego).
Zapisy prowadzone s¹ w siedzibie Komendy Hufca w
Olecku, ul. W¹ska l  osobicie lub telefonicznie, nr tel.
(087) 520 25 57, w godz. 900 -1400 do dnia 31 maja 2006r.
Pe³na op³ata wynosi 100,00z³ od osoby (istnieje mo¿liwoæ dofinansowania) i powinna byæ wniesiona najpóniej
do 10 czerwca 2006r.
Przy zapisie nale¿y uiciæ przedp³atê w wysokoci 20,00z³
(jest ona zwi¹zana z kosztami organizacyjnymi pó³kolonii).
W razie z rezygnacji z pó³kolonii przedp³ata przepada.
Komendant Hufca ZHP w Olecku
hm Teresa Ga³aszewska
(L2808)

PROPOZYCJA

dy Grand Prix przyzna³ równie¿ ks. Infu³at. Wyró¿ni³ On prace: Diany Duboskiej, Ani Sak, Ani Tarasiuk, Emilii Gramackiej i Pauliny Koz³owskiej, a tak¿e Natalii Milewskiej
i Patrycji Fiertek.
Podczas uroczystego wrêczenia nagród, które odby³o siê
23 maja w Gimnazjum nr 2, rodzice uczniów, zaproszeni gocie, jurorzy konkursów, nauczyciele i uczniowie mogli wys³uchaæ referatu ks. Paw³a Markowskiego pt. Cierpienie cz³owieka szans¹ rozwoju mi³oci w rodzinie i spo³eczeñstwie. Uczennice klasy I G Gimnazjum nr 2 w Olecku opowiedzia³y o trudnej pracy wolontariuszy w Zak³adzie Opieki Paliatywnej w
Jakach. Uczniowie pomagaj¹ chorym z pomoc¹ p. Agnieszki Kowalewskiej, siostry Doroty Gnutek oraz jednej z mam
uczennic  pani Mackiewicz. Nagrodzeni w konkursie oratorskim uczniowie wyg³osili swe przemówienia. Ciep³e s³owa skierowa³ do zebranych ks. Infu³at i Pani Dyrektor Gimnazjum nr 2
w Olecku  Anna Siemiatycka, która te¿ wrêczy³a podziêkowania nauczycielom opiekuj¹cym siê uczniami bior¹cymi udzia³ w
konkursach. Spotkanie zakoñczy³ wystêp uczniów kasy I A
Gimnazjum nr 2 w Olecku przygotowany pod opiek¹ s. Doroty
Gnutek i Katarzyny Werstak. Szczególne gratulacje dla wszystkich
uczniów zaanga¿owanych w obchody Dni Rodziny!
Mamy nadziejê, ¿e tegoroczne wydarzenia zwi¹zane z tymi
szczególnymi dniami oraz refleksje zwi¹zane z ich tematem,
pozostan¹ wszystkim w sercach i w pamiêci.
T.J.

OG£OSZENIE ZHP

Komenda hufca ZHP im. K. L. Szyrmy w Olecku organizuje obóz harcerski dla dzieci i m³odzie¿y z naszego
miasta, gminy i powiatu.
Obóz odbêdzie siê w terminie 24 lipiec  07 sierpieñ w
bazie obozowej Ba³dy Piec nad jeziorem Gim w gminie
Butryny, po³o¿onej 26km od Olsztyna i nale¿¹cej do hufca warmiñskiego. W trakcie trwania obozu przewidziane
s¹ jednodniowe wycieczki do Olsztyna (Stare Miasto, Planetarium, Obserwatorium Astronomiczne, Zamek) i do Grunwaldu (Pole Bitwy i Muzeum).
Zapisy prowadzone s¹ w siedzibie Komendy Hufca w
Olecku, ul. W¹ska l  osobicie lub telefonicznie, tel. (087)
520 25 57 w godz. 900-1400 do 31 maja 2006r.
Pe³na op³ata za obóz wynosi 450,00z³ od osoby (istnieje mo¿liwoæ dofinansowania) i powinna byæ wniesiona najpóniej do 10 czerwca 2006r.
Przy zapisie nale¿y uiciæ przedp³atê w wysokoci 50,00z³
(jest ona zwi¹zana z kosztami organizacyjnymi obozu). W
razie rezygnacji z obozu przedp³ata przepada.
Komendant Hufca ZHP w Olecku
hm Teresa Ga³aszewska
(L2808)

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

KSI¥¯KA TYGODNIA
Jest to nowa, kolejna ju¿ edycja opracowañ monograficznych prawa stosunku pracy, uwzglêdniaj¹ca zmiany, które
nast¹pi³y po 1996 roku i zaowocowa³y
najwiêksz¹ w historii polskiego prawa pracy
nowelizacj¹ KP.
W opracowaniu uwzglêdniono
materia³ teoretyczny, jak i dowiadczenia praktyki orzeczniczej i zak³adowej. Autor
zaktualizowa³ i poszerzy³ poprzedni¹
monografiê o nowe kwestie, miêdzy innymi takie jak : europejskie prawo pracy, czy nowe formy zatrudnienia.
W publikacji ukazano kolejne zmiany, które dotycz¹ prawa stosunku pra-

Pi¹tkowski Jan: Prawo stosunku
pracy w teorii i praktyce. Toruñ : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora 2006
cy po to, aby lepiej zrozumieæ charakter
obecnych uregulowañ prawnych i ukazaæ tendencje rozwojowe prawa pracy.
Opracowanie pomylane jest jako
pomoc dydaktyczna dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych,
a tak¿e studiów ekonomicznych i wszelkich innych, na których wyk³adane jest
prawo pracy. Ma ono jednak nie tylko
przes³anie dydaktyczne, ale powinno byæ
przydatne tak¿e dla praktyki stosowania prawa pracy w zak³adach pracy.
Agnieszka Makarewicz

Biblioteka zaprasza
wszystkich d³u¿ników
 do koñca maja jest
szansa, by oddaæ ksi¹¿ki
nie p³ac¹c kary za ich
przetrzymanie.
Warmiñsko-Mazurska Biblioteka
Pedagogiczna w Olsztynie
Filia w Olecku,
ul. Aleja Zwyciêstwa 7, tel. 523 93 53
zaprasza:
poniedzia³ek
9.00-15.00
wtorek-pi¹tek
9.00 -18.00
sobota
9.00 -15.00
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Konkurs oratorski Mi³oæ i cierpienie w rodzinie
17 maja w Gimnazjum nr 2 odby³ siê konkurs oratorski. Tematem wyst¹pieñ gimnazjalistów by³a Mi³oæ i cierpienie w rodzinie. Udzia³
w konkursie wziê³o dwudziestu trzech uczniów. Wyst¹pienia ocenia³o jury w sk³adzie: Renata Dunaj, Maja Mejsak, Danuta Zaniewska,
Marek Borawski, Leszek Ga³czyk, Dariusz Smoleñski.
Pierwsz¹ nagrodê otrzyma³o wyst¹pienie Joanny Szymczyk z kl. IIIG, II miejsce otrzyma³o wyst¹pienie Szymona Prószyñskiego z kl.
IIIH, a trzecie zdoby³y: Izabela Suliñska z kl. IIC i Katarzyna Lis z kl. IIIG. Ni¿ej publikujemy tekst drugiego wyró¿nionego przemówienia.

Znaczenie s³owa rodzina w spo³eczeñstwie naszego kraju
diametralnie straci³o na wartoci przez ostatnich kilkanacie
lat. To, co kiedy kojarzy³o siê z jednoci¹ ludzi bardzo do
siebie przywi¹zanych, teraz znaczy kilkoro sk³óconych osobników, którzy, jak to siê mówi, popieszyli siê trochê z zak³adaniem rodziny albo te¿ garstkê szczêciarzy, którym udaje
siê ¿yæ w spokoju. Najgorsze w tym wszystkim jest to, ¿e w
takich nieudanych rodzinach najczêciej cierpi¹ dzieci.
Za³ó¿my tak¹ sytuacjê: dwoje ludzi ¿yje w ma³¿eñstwie
kilkanacie lat, maj¹ dwójkê dzieci, zale¿y im, aby je wychowaæ, by wyros³y na dobrych, wykszta³conych ludzi. M³odzieñcza
namiêtnoæ, zafascynowanie sob¹ w zwi¹zku wygas³o, zapomnieli dawno o szalonej mi³oci, zosta³a tylko troska o potomstwo i, jak ja to nazywam, ch³odna kalkulacja. Licz¹ wszystko:
ile pieniêdzy potrzebuj¹ na ¿ycie rodziny, ile na ogólne potrzeby, ile na konkretne, ile czasu dzieciaki bêd¹ siê jeszcze
uczyæ w szko³ach i o ile s¹ starsi z ka¿dym spojrzeniem w
lustro. Wtedy cierpi¹, bo jedno z nich mo¿e by chcia³o ¿yæ
inaczej, zmieniæ co, ale nie mo¿e, poniewa¿ partner nie widzi
lepego zau³ka w zwi¹zku. Dzieci takie sprawy odczuwaj¹
najmocniej (kiedy dochodzi do nieporozumieñ, sporów miêdzy ma³¿onkami), s¹ bardziej wra¿liwe od doros³ych i bardziej
bezsilne. Prze¿ywaj¹ dwa razy mocniej rodzinne k³ótnie, sprzeczki,
rozstania rodziców. Niestety mog¹ w takich sytuacjach zrobiæ
niewiele. Kiedy s¹ ma³e  p³acz¹, kiedy dorastaj¹  unikaj¹
udzia³u w takich w sprzeczkach, unikaj¹ konfrontacji, gdy za
s¹ ju¿ starsze  czêsto ignoruj¹ takie sytuacje.
Na pewno wiedz¹ pañstwo jak bezradne s¹ dzieci, te starsze, i te m³odsze. Z³e chwile le wp³ywaj¹ na psychikê lub na
jej fragmenty w mózgu dziecka. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e takie
dziecko pomyli, ¿e to w³aciwie ono jest powodem k³ótni,
ogniskiem zapalnym, które rozpoczyna przys³owiowe piek³o.
Gorsze okresy w szczególny sposób mog¹ zmieniæ charakter
i tym samym zachowanie dziecka, które nie zawsze dostaje te
najwa¿niejsze, psychiczne wsparcie od innych cz³onków rodziny. W jego mózgu mo¿e dojæ do niepokoj¹cych lub te¿
gronych zmian i co gorsza, te zmiany mog¹ okazaæ siê nieodwracalne. Takie dziecko jest skrzywdzone przez rodziców,
którzy za póno lub w ogóle nie zauwa¿yli zmian w zachowaniu swojego potomstwa, bo byli zajêci k³ótniami. Ma³y kryzys
jest du¿ym kryzysem dla dziecka.
S¹ te¿ przyjemne chwile. Mówi siê, ¿e mi³oæ wszystko
zwyciê¿y i chwile pe³ne mi³oci s¹ najszczêliwsze, podobno
wtedy zapomina siê o tych gorszych. Mo¿na uwolniæ siê od
z³ych myli, przetrwaæ czarne godziny, w których bliskoæ
rodziny jest szczególnie wa¿na. Rodzina powinna byæ budowana w³anie na mi³oci. Szczera i mocna mi³oæ przepêdza
z³e chwile, uniewa¿nia spory, dziêki niej dawne urazy id¹ w
zapomnienie.
Drodzy pañstwo! Pamiêtajmy, ¿e dzieci i m³odzie¿ to z³o¿one myli, skomplikowana psychika, charakterystyczne zachowania i rozumowanie. Trzeba wielu starañ, aby podtrzymaæ w m³odych ludziach to, co cenne i ukszta³towaæ we w³aciwy sposób charakter, ale nie wp³ywaj¹c zanadto na niego,
aby przekazaæ wartoci, lecz nie wpajaj¹c pogl¹dów.

Rodzina to filar, podpora dla ludzi spragnionych czu³oci
i mi³oci, oaza dobra. Choæ, jak ju¿ wspomina³em, nie wszystkim wiedzie siê pomylnie, tylko garstka szczêciarzy mo¿e
cieszyæ siê w pe³ni domowym ogniskiem. Reszta musi, niestety, borykaæ siê z przeciwnociami losu, musi przeskakiwaæ
k³ody rzucane im przez przeznaczenie, wymijaæ pu³apki ¿ycia
wci¹¿ d¹¿¹c do celu naszego bytu. Czasami jest to tylko spokojna staroæ, czasami za pe³ne szczêcie u boku ukochanej
osoby.
Lecz to ju¿ zupe³nie inna historia...
Dziêkujê za uwagê.
Szymon Pruszyñski

Tygodnik Olecki przeprasza Szymona Pruszyñskiego za b³¹d w nazwisku, który pojawi³
siê w artykule w poprzednim numerze TO.
Wy¿sze zasi³ki pogrzebowe
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego Oddzia³ Regionalny w Augustowie informuje,
¿e Prezes G³ównego Urzêdu Statystycznego Komunikatem z dnia 11 maja 2006r. og³osi³, ¿e przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie w I kwartale
2006r. wynosi³o 2.530,18 z³.
W zwi¹zku z powy¿szym od dnia 1 czerwca 2006r. zwiêkszy siê wysokoæ zasi³ku pogrzebowego do kwoty 5.060.36
z³. Nowa wysokoæ zasi³ku pogrzebowego dotyczy zgonów
zaistnia³ych po dniu 31 maja 2006r.r.
Jednoczenie informujemy, ¿e od dnia 1 czerwca 2006r.
kwoty przychodu decyduj¹ce o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent wynosz¹:
- 30% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia - 759,10z³,
- 70 % przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia - 1.771,20z³,
- 130% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia - 3.289,30z³.

DYREKTOR OR/KRUS w Augustowie
Beata Maria Malinowska

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V78519)

Szanowni S³uchacze !

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Kociuszki 103, tel. (087) 565 72 71
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Komentarze i refleksje
Dokoñczenie ze s. 20.

przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce dokonanie
zmian ustrojowych Pañstwa, tzw. imposybilizm.
mieszy mnie i bawi zupe³ny bezkrytycyzm PACA i jego argumentacja, a raczej
jej brak, bo wszystkie wywody oparte
s¹ raczej na ¿yczeniach i obietnicach. A
ju¿ przywo³ywanie duchów Lenina, Stalina i Rewolucji Padziernikowej w kontekcie zjazdu Platformy Obywatelskiej
jest zwyk³ym nadu¿yciem. Dalsze powtarzanie, ¿e to przez upór Platformy PiS
musia³ zawi¹zaæ koalicjê z Samoobron¹
jest bez sensu. Stalin te¿ mówi³, ¿e musia³ zawrzeæ pakt Ribbentrop-Mo³otow
przez Polaków, którzy nie chcieli wspó³pracowaæ z ZSRR, tylko ¿e Stalinowi
chodzi³o nie o wspó³pracê, a o podporz¹dkowanie sobie Polski.
PAC zdaje siê traktowaæ wywody
Kaczyñskich jako prawdê absolutn¹, samo
dobro, a jego ludzi we w³adzach jako
anio³ów niepodatnych na pokusy i marnoci ziemskie.
2. Sprawa ks. Czajkowskiego  Tygodnik Powszechny
Ksi¹dz Micha³ Czajkowski cieszy siê

 nie tylko polityczne

uznaniem (albo jest nienawidzony) za to,
co mówi, pisze i czyni. Nie jest tak, ¿e
to, co pisze, mówi i czyni nabiera znaczenia (pozytywnego dla jednych, negatywnego dla innych) dlatego, ¿e to
mówi, pisze i czyni w³anie on.
Tymczasem po artykule Tadeusza
Witkowskiego w ¯yciu Warszawy na
temat wspó³pracy ksiêdza z SB mielimy
w prawie wszystkich mediach koncert
Schadenfreude, jakby sprawy takie jak
dialog z judaizmem, ekumenizm itd. zosta³y automatycznie skrelone z agendy
Kocio³a.
Ob³udnie zabrzmia³y ubolewania i bi³a
w oczy ochota, z jak¹ podjêto informacje zawarte w tym tekcie  informacje
brzmi¹ce zreszt¹ wiarygodnie.
Ksiêdza Czajkowskiego natychmiast
okrzykniêto wspó³winnym zabójstwa ks.
Jerzego Popie³uszki (bez echa przesz³o
to, ¿e ksi¹dz Prymas zdementowa³ enuncjacje o rzekomych donosach ks. Czajkowskiego na ks. Jerzego do w³adz kocielnych). Og³oszono te¿, ¿e po artykule w
¯yciu ks. Czajkowski zapad³ siê pod
ziemiê. Podniecenie, jakie ogarnê³o niektóre media na wieæ o wspó³pracy ksiêdza
z komunistyczn¹ bezpiek¹ (wspó³pracy,

PODYKTOWANE MYL¥,
SERCEM I CZYNEM

Nawi¹zuj¹c do artyku³u zamieszczonego w TO nr 20 z 16
maja 2006 r. Z dedykacj¹ do Nieba, chcia³abym podziêkowaæ i przybli¿yæ postaæ Pani Luizy Raczy³o.
Otó¿; jest to m³oda, operatywna wychowanka Fundacji Konferencji Episkopatu Polski Dzie³o Nowego Tysi¹clecia powo³anego w 2000 roku. Stypendium otrzymywa³a w 2001 roku
i korzysta³a z niego 5 lat wspó³pracuj¹c z Fundacj¹. W jaki
sposób poczu³a siê zobowi¹zana, aby odp³aciæ swoj¹ prac¹ i
wiedz¹ za to, ¿e dziêki temu stypendium mog³a rozwijaæ siê
tam, gdzie czu³a siê dobrze i da³o jej to mo¿liwoæ rozwoju.
Dowodem by³ dobrze zorganizowany konkurs poetycki. Co
prawda du¿e wsparcie uzyska³a od dyrekcji Szko³y Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w wiêtajnie, dyrekcji Zespo³u
Szkó³ w Olecku, E³ckiej Kurii Biskupiej oraz ksiêdza proboszcza Wojciecha Jab³oñskiego, który do¿o pracuje z dzieæmi i
m³odzie¿¹, czego zazdroszcz¹ dzieci z innych parafii powiatu.
Ta m³oda skromna osóbka sk³adaj¹c podziêkowania nie
zapomnia³a wrêczyæ dyplomów z podziêkowaniami Komisji
konkursowej w sk³adzie: ksi¹dz Arkadiusz Pietruszewski z
WDO E³ckiej Kurii Biskupiej jako przewodnicz¹cy, pani El¿bieta Rowiñska, Pani Gra¿yna Dêbowska oraz Pani Ma³gorzata Macha³owska.
Pani Luiza swym czynem odpowiedzia³a na wezwanie Ojca
wiêtego Szuka³em Was, a Wy przyszlicie. M³odzi poeci
poprzez przypomnienie przes³añ Ojca wiêtego oraz przybli¿anie nam Jego sylwetki zaczêli budowaæ ¿ywy pomnik Jana

Grzegorz Kudrzycki

wed³ug tych samych róde³, zerwanej z
jego inicjatywy przed 22 laty) przywodzi³o na myl szakala, który zwêszy³ trupa.
Tak brzmi pocz¹tek artyku³u ks. Adama
Bonieckiego w Tygodniku Powszechnym, którego fragment pozwoli³em sobie zacytowaæ. Artyku³ w zasadzie nie
wymaga dalszego komentarza, ale nie mogê
sobie odmówiæ tej przyjemnoci.
Jak czêsto bywa³o wczeniej i tym
razem zgadzam siê ze s³owami ks. Bonieckiego. Chcia³bym jedynie zwróciæ
uwagê Czytelników, jacy to ludzie i jakie rodowiska uprawiaj¹ w tej sprawie
specyficzn¹ Schadenfreude i czy to tylko zwyk³y przypadek, ¿e sprawa zosta³a
nag³oniona w przededniu przyjazdu
Papie¿a, który jest Niemcem i który zapowiedzia³ odwiedzenie obozu Auschwitz?
Chcia³bym wierzyæ, ¿e to zwyk³y przypadek, a nie czyja gra esbeckimi archiwami. Je¿eli lustracja ma byæ prowadzona wybiórczo a prawda dozowana, to
taka prawda, z takiej lustracji, nas nie
wyzwoli. Obawiam siê, ¿eby esbeckie
archiwa w IPN, w rêkach obecnych depozytariuszy, nie sta³y siê narzêdziem walki
z politycznymi przeciwnikami.

Paw³a II. Jestem bardzo ciekawa, kto z dzieci i m³odzie¿y korzysta
z takich stypendiów jak Pani Luiza. Kto typuje dzieci do korzystania z wy¿ej wymienionego stypendium, czy ka¿da parafia mo¿e staraæ siê o to? I jakie s¹ zasady przyznana i kto
przyznaje? Gdyby Ci wszyscy odwzajemniali siê za ten dar
tak jak ona, innymi pomys³ami buduj¹cymi ¿ywy pomnik Papie¿owi, to wiat by³by pe³en mi³oci, a serce wo³a³oby Dzielmy
siê wiar¹ jak chlebem. On kocha³ bogatych i biednych, zdrowych, chorych i trêdowatych, choæ by³ Wielki. Tymi s³owami wyra¿am swoj¹ têsknotê i naukê Jana Paw³a II.
Ojcze wiêty na zawsze jeste w mym sercu skryty
Jeste jak cierñ w koronie na g³owie Jezusa wbity
Choæ cierpi¹c nie raz krwawiê i bolejê
Lecz têsknota za tw¹ ludzk¹ mi³oci¹ we mnie szaleje.
Ty nauczy³e jak kochaæ i cierpieæ z pokor¹
Ty pokaza³e jak kochaæ, gdy nogi bol¹
Ty choæ cierpia³e, to grymas umiechu s³a³e
Ty wszystkich ludzi, za wszystko kocha³e.
W Watykanie Wiatr jako Boski wys³annik Ducha wiêtego
Porównywa³ ¿ycie Jezusa do ¿ycia Twojego
Przewraca³ kartki Ewangeliarza na Twej trumnie
Aby klucz do Bram Niebios otrzyma³ od Boga dumnie.
Nie pozwól, aby Twe wiête ¿ycie w pos¹gu sta³o
Nie pozwól, aby spo³eczeñstwo martwe pomniki budowa³o.
Tyle swej pracy i rozwa¿añ w poezji i Encyklikach przekaza³e
Sw¹ modlitw¹, cierpieniem swe odejcie z Bogiem przygotowa³e.
Ola
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OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

OG£OSZENIA DROBNE
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Jerzy Miliszewski
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www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

tel. 520-23-36

(V29405)

Codziennie w godz. 800-1800

!
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INNE
* oddam kamieñ i gruz, tel. 0-511-712-551
L3301
* Znaleziono klucz elektroniczny do samochodu, czarny z
niebieskimi przyciskami, do odebrania w redakcji.
L2513
KUPIÊ
* dom lub szeregówkê, tel. 0-512-324-930, 0-698-386-136,
0-87-520-13-75 po 17.00
K13801
PRACA
* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
V16912
* mechanika z dowiadczeniem do naprawy maszyn rolniczych zatrudniê, tel. 0-608-213-949
V31603
* z umiejêtnociami wykonywaniu prac budowlanych, kontakt: Norwida 8, po 17-tej.
K13402
* zatrudniê sprzedawcê na sta³e!, tel. 0-87-520-22-57 L3401
SPRZEDAM
* artyku³y wêdkarskie, WYPRZEDA¯, rabat 30%, sklep zoologiczny, ul. Kolejowa
L3701
* dzia³kê roln¹ z lini¹ brzegow¹ Olecko Ma³e, tel. 0-606-480884
K13602
* dzia³ki budowlane, tel. 0-601-210-819
K13103
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L3005
WYNAJEM
* kawalerka do wynajêcia. Tel. (087) 520-42-43.
L3901
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3601
* lokal 70 m.kw. z wiat¹ 80 m.kw. tel. 0-87-520-36-55 V32306
* mieszkanie lub pokój do wynajêcia, tel. 0-609-738-204 K14101
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3501

CENTRUM OGRODOWE

* przyjêcia weselne,
* przyjêcia okolicznociowe
* imprezy studenckie, stypy
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Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

Filia w Olecku
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V25307)

Kontakt tel.
(087) 520-22-41
(087) 520-33-02
kom.

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

(V34001)

Willa EDEN

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

(V27905)

(V33502)

GRÜNLAND

(V24108)

Szkó³ka zrzeszona w Polskim Zwi¹zku Szkó³karzy

"

(V31503)

* autobus turystyczny, tel. 0-606-141-884
V19410
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K7310
* AUTOGAZ, monta¿ tel. 0-87-523-94-31
V3619
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
V16938
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L3102
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V30504
* Biuro Rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
K14001
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 V13901
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18811
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V26107
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. 0-501-639-658 V27706

ELEKTRO-MOTO-DOM

NOWY SKLEP

anteny, g³oniki, akcesoria elektrotechniczne, autotuning, naprawa sprzêtu elektronicznego. Kolejowa 6, tel. 0-509-489-447

(K12703)

KOMINKI GRZEWCZE I TRADYCYJNE
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO
Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995

GLAZURA, terakota, drzwi,

(V32303)

armatura sanitarna, kominki.

RATY!

* gastronomia  imprezy okolicznociowe, katering (na wynos), tel. 0-87-520-49-60
V33405
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V23618
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V23628
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V32702
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V32602
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V30204
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V31303
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
K12604
* jubilerskie, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47
V26306
* kompleksowe wykonawstwo instalacji sanitarnych SANEL, ul. E³cka 2, tel. 0-87-520-49-33
V25207
* korepetycje: angielski, rosyjski, t³umaczenia tekstów, tel.
0-512-692-653, 0-512-692, 654
K10904
* kredyt tani, tel. 0-87-520-01-89
V30404
* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47
K420

Rampa PKP,
tel. (087) 520-13-87)

KOSZENIE TRAWNIKÓW
CENY UZALE¯NIONE OD POWIERZCHNI.
Tel. 9-606-481-448

* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55

V26406

* meble na zamówienie, tel. 0-509-596-063
V22909
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V31408
* Meble, sklep, rampa PKP. Tel. (087) 520-19-44.
V31803
* nagrobki, Ryszard Topolski, tel. 0-501-611-547

V22809

(V30804)

Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!

Olecko, Rzemielnicza 2A
Tel. (087) 523-42-35
0-501-720-701

k2okna@vp.pl

Pizza na telefon od 1200
PIZZERIA

PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (087) 520-31-32, sms 0-505-314-536
Pizza na zamówienie od 1200 do 2200 (niedziela od 1100)
Tel. (087) 523-00-43. Dowóz na terenie miasta  gratis!
PIZZERIA POD PAPUGAMI, Osiedle Siejnik

(V34201)

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

Tel. (087) 520-16-93

(V29305)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V33002)

Opony letnie i regenerowane
 wyprzeda¿, cena hurtowa

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (I piêtro nad sklepem miêsnym Mazury tel. (087) 520-04-80
V24607
* poczta kwiatowa, tel. 0-663-036-622
V19810
* pralnia chemiczna, dywany, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-93
V21309
* pralnia, magiel, tel.0-607-373-479
V19610
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, tel. 0-606756-380
K9806
PROJEKTOWANIE, URZ¥DZANIE OGRODÓW OD A DO Z

Sprzeda¿ rolin wodnych i kolekcjonerskich, rododendronów
Tel. 0-693-239-934
(V23308)
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K12404
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V24008)
* roboty ziemne fadrom¹, wywrotk¹, ¿wir, piasek, wykopy,
tel. 0-606-113-276
V29605
* rowery, naprawa, skutery, tel. 0-87-520-29-75
V34101
* rozliczenia podatkowe, tel. 0-87-520-31-70
L2210
* RTV naprawa sprzêtu, plac Wolnoci 19, tel. 0-87-520-24-82 V32203
* serwis pilarek, koszarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa PKP, tel. 0-87-520-48-78
L3801
* Serwis Rowerowy Impuls, tel. 0-87-520-36-92
K7110
* sklep miêsny Mazury plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V32903
SKLEP SPO¯YWCZY TOMEK
Du¿y wybór alkoholi i herbat na wagê
Czynny: codziennie  do 2200, pi¹tek-sobota  do 2400
Plac Wolnoci 24
Zapraszamy

(V30304)

US£UGI

(V34401)
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* skup metali, surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najlepsze ceny, ul. E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V31903
* SOLARIUM, modelowanie paznokci, akryl, ¿el. Plac Wolnoci 9, tel. (087) 520-32-10.
V34501
* spawanie aluminium, tel. 0-508-192-094
V30614
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2520
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K320
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2220
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3202
* transport, tel. 0-508-192-094
V30604
* transportowe wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel.
0-604-514-845
V19910
* turystyczne Dem-Bus, kraj, zagranica, tel. 0-504-065-770 K11604
* wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski, Targowa 20, tel. 0-87520-21-13
V73425
* wykonam rzeby ogrodowe, tel. 0-660-466-270
K13702
* WYPOZYCZALNIA DVD, tel. 0-87-523-01-54
V24308
* Wywrotkami, Fadrom¹, ¿wir, ¿u¿el, piasek, czarnoziem, tel.
o-606-141-884, 0-87-520-49-29
V19310
* zak³ad krawiecki, Irena £apiñska, tel. 0-87-520-24-82 V32003
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2323
* zupy regeneracyjne, tel. 0-87-520-15-78
V2620
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Kalendarz imion

30 maja
Felicji, Gryzeldy, Joanny, Marii
Felicjana, Feliksa, Ferdynanda, Jana, Joana,
Karola, Sulimierza, Sulimira, Zdzis³awa,
Zyndrama
31 maja
Anieli, Ernesty, Ernestyny, Kamili, Ksawery, Marietty, Marii, Petroneli
Bo¿ys³awa, Ernesta, Feliksa, Ksawerego, Leona
1 czerwca
Anieli, Gracjany, Gracji, Hortensji, Konrady, Magdaleny, Niki
Fortunata, Gracjana, Jakuba, Justyna,
Konrada, Nikodema, Szymona, wiêtope³ka
2 czerwca
Blandyny, Jarmi³y, Marceliny, Marian-

ny, Marii, Marzanny, Marzenny, Marzeny
Amina, Erazma, Eugeniusza, Marcelego,
Marcelina, Miko³aja, Piotra, Racis³awa
3 czerwca
Aldony, Klotyldy, Laurentyny, Tamary
Anatola, Karola, Konstantyna, Laurentyna, Leszka, £ukasza, Macieja, Tomasza, Wawrzyñca
4 czerwca
Christy, Emmy, Helgi, Kwiryny, Lutomi³y
Aleksandra, Dacjana, Dacjusza, Franciszka,
Gocimi³a, Gocis³awa, Karola, Karpa, Kwiryna, Lutomira, Pacyfika
5 czerwca
Afrodyty, Bonifacji, Kazimiery, Kiry, Walerii
Bonifacego, Dobrociecha, Dobromira,
Juliana, Kazimierza, Nikanora, Waltera
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Przys³owia
i powiedzenia
 Pieni¹dze s¹ jak robaki, rozpe³zaj¹
siê na wszystkie strony.
 Gdy w maju ¿o³¹d dobrze okwita,
rok urodzajny zawita.
 Koniec maja pokazuje, jaki lipiec siê
szykuje.
 Czerwiec po deszczowym maju, czêsto d¿d¿ysty w naszym kraju.
 Grzmoty czerwca rozweselaj¹ rolnikom serca.
 Czerwiec-pierwiec, bo przerywa gospodarkê a¿ po ¿niwa.
 Gdy czerwiec mokry po zimnym maju,
ch³opom jesieni¹ bêdzie jak w raju.

¯urek z jajkami

1,5 szklanki ukiszonego ¿uru, 15 dkg chudego wêdzonego
boczku, 2 ³y¿ki szynki pokrojonej w paski, 1 cebula, 2 z¹bki
czosnku, 1 jajko, 7 ziaren pieprzu, 2 ziarna ziela angielskiego, 1
liæ laurowy, 1 godzik, 1 ³y¿eczka szczypiorku, sól, pieprz
Boczek kroimy w paski. Cebulê obieramy i kroimy na pó³.
Obrany czosnek, boczek i cebulê zalewamy 3 szklankami wrz¹tku i dodajemy liæ laurowy, godzik, ziarna pieprzu i ziela angielskiego Gotujemy oko³o 15 minut po czym usuwamy przyprawy, wlewamy przecedzony ¿ur.
Wszystko solimy i pieprzymy a nastêpnie gotujemy oko³o
5 minut. Ugotowane na twardo jajko kroimy na ósemki.
Do 4 bulionówek wk³adamy po 2 cz¹stki jajka, paski szynki,
boczku i zalewamy ¿urkiem i posypujemy szczypiorkiem.

Meble ogrodowe
na zamówienie.
Tel. 0 607-865-374

Nasz przepis

(V30104)

Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

Dokoñczenie ze s. 20.
Panowie, OK... jestecie stworzeni do
w³adzy i rz¹dzilibycie najlepiej jak potraficie. Tylko czemu tak wielu ludzi
na was patrz¹c i s³uchaj¹c po prostu ma
do was niechêæ? Ale niech wam. Jestecie piêkni, m¹drzy, a na dodatek jestecie elita! Te profesory, doktory i magistry
z PiS to przecie¿ nikt. Jeli nie rz¹dzicie
Wy (sorry, ¿e tak piszê, ale czytaj¹c pewne
gazety i ogl¹daj¹c i s³uchaj¹c Panów
i Panie z elity cz³owiek przejmuje ich
sposób wartociowania My i Wy),
to krajem rz¹dzi ciemnogród, z³o, warcholstwo, sarmaci, katole, faszyci, homofobi itd. Niestety, ale taka jest argumentacja stosowana wobec rz¹dz¹cej ekipy.
Przez kilka miesiêcy krzyczeli: rz¹dcie z
Samoobron¹ i LPRem, rz¹dcie z Samoobron¹ i LPRem... Jak ju¿ powsta³a koalicja, która mo¿e zapewniæ stabilizacjê
na tych parê lat: rz¹dzicie z Samoobron¹ i LPRem, rz¹dzicie z Samoobron¹ i
LPRem... No i co? Oczywicie le, bo

znowu siê nie spe³ni³y proroctwa i zapowiedzi. Dla polityków PO trochê jest
wstyd zarzucaæ homofobiê dla PiS (co
nie przeszkadza tego robiæ wobec LPRu),
bo ostatni zakaz parady równoci, która
tak naprawdê nie mia³a nic wspólnego z
równoci¹, a wyra¿eniem pogl¹dów politycznych, co skrzêtnie wykorzystuj¹ politycy lewicy. Co ciekawe, jeszcze
za czasów PRL-u ich ojcowie i dziadkowie, a tak¿e wielu z nich z chêci¹ zbiera³o materia³y kompromituj¹ce osoby o
odmiennej orientacji seksualnej, dzi
chêtnie graj¹ t¹ grup¹ spo³eczn¹, z której
wielu cz³onków wola³oby pozostawaæ w
swojej prywatnoci, a dla korzyci politycznych ich ¿ycie jest upubliczniane i
nara¿a ich na szykany g³upców, bo tylko tak mo¿na nazwaæ tych, co atakuj¹ i
poni¿aj¹ tych ludzi. Dla mnie to jest pod³oæ
granicz¹ca z g³upot¹. Ale wracaj¹c do
PO, to ciê¿ko im stosowaæ taki argument
wobec PiS, ale a¿ czasem kusi. Ale tak
siê sk³ada, ¿e ostatni¹ tak¹ decyzjê, kil-

ka dni temu zakoñczon¹ wyrokiem NSA,
¿e zakaz by³ nies³uszny i nieuzasadniony, wyda³ w³anie cz³owiek z PO. A szkoda,
bo by³by to jeden z czêsto stosowanych
argumentów w dyskusjach i debatach
PO z PiS. Nie udaj¹ siê te¿ akcje maj¹ce
zbulwersowaæ opiniê publiczn¹ i nastawiæ j¹ negatywnie: dwóch pos³ów Samoobrony, którzy straszyli komornika,
wyl¹duje u prokuratora wraz z komornikiem, który nie umie wype³niaæ swoich
obowi¹zków, pijany pose³ PiS zosta³
wyrzucony na pysk z partii itd. Nie ma
siê czego uczepiæ... A szkoda. Ale zawsze mo¿na napisaæ, powiedzieæ i stwierdziæ, ¿e Kaczyñscy to be i wodzowie.
Albo napisaæ, ¿e Kaczyñski wyrzuca
premiera. A tu nic: co rewelacja to
okazuje siê kaczk¹ dziennikarsk¹, a nie
Kaczyñskim. Normalnie... Jest le i kraj
idzie ku zag³adzie. Tylko te wyniki sonda¿y s¹ g³upie bo ludzie tego nie rozumiej¹, ¿e jest le.
PAC

$
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Piêkne ogrody
Ziemi Oleckiej
W dalszym ci¹gu realizowany jest
projekt finansowany przez Uniê Europejsk¹.
Na terenie gminy Olecko oko³o 30
osób na swoich posesjach wykonuje
pod kierunkiem Pañstwa Kopiczko piêkne ogródki, do których nieodp³atnie
otrzymali roliny. W chwili obecnej
wiêkszoæ prac zosta³a wykonana i zakwit³y pierwsze kwiaty.
Równolegle odbywaj¹ siê warsztaty artystyczne dla kolejnych 30 osób.
Do tej pory odby³y siê zajêcia z malarstwa (opiekun Tadeusz Gut), uk³a-

dania kompozycji kwiatowych (opiekunka
Prusko), haftu i fotografii (opiekun Tomasz Kosiorowski).
W ostatnim tygodniu od wtorku do
soboty przez 5 godzin codziennie trwa³y intensywne zajêcia z wikliny. Do Olecka
przyjecha³ specjalista w tej dziedzinie
Eugeniusz wi¹tkowski z Leszna k/ B³o-

Fot. Boles³aw S³omkowski

nia, woj. Mazowieckie, który prowadzi³
warsztaty wikliniarskie. Dzielni uczestnicy, g³ównie uczestniczki, na zapleczu
ROK MG Pod Dêbami zmaga³y siê
z trudn¹ materi¹, która wymaga du¿o
si³y i cierpliwoci. Mimo to ka¿da z nich
wykona³a 2-3 prace, g³ównie kosze i wazony. Warsztatom towarzyszy³a majowa pogoda i dobry nastrój stworzony
przez mistrza wikliniarstwa pana Eugeniusza.
W przysz³ym tygodniu odbêdzie siê
plener malarsko-fotograficzny.
BOS
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WIATOWY DZIEÑ BEZ
31 maja 2006
Ide¹ wiatowego Dnia Bez Tytoniu
obchodzonego corocznie 31 maja jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na kwestiê zdrowotnych, spo³ecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu.
Tegoroczne has³o dnia brzmi Ka¿dy papieros niszczy Twoje Zdrowie!,
wskazuj¹c na fakt, i¿ palenie papierosów
w ka¿dej, nawet najmniejszej iloci, zawsze prowadzi do uszkodzenia zdrowia.
U osób pal¹cych wzrasta ryzyko wyst¹pienia choroby serca, raka p³uc i 13
innych lokalizacji nowotworowych, m. in.
zwiêksza ryzyko wyst¹pienia raka jamy
ustnej, gard³a, krtani, prze³yku, trzustki,
pêcherza moczowego i nerek. Palacze nara¿eni s¹ równie¿ na dolegliwoci zdrowotne takie, jak: przewlek³e zapalenie
oskrzeli prowadz¹ce do rozedmy p³uc,
mia¿d¿yca naczyñ prowadz¹ca do zawa³u serca i choroby Bergera, wrzody ¿o³¹dka.
Koncerny tytoniowe zarabiaj¹ce krocie
na produkcji i sprzeda¿y wyrobów tyto-

TYTONIU

niowych przekonuj¹ nas, ¿e istniej¹ papierosy lekkie (light), które s¹ zdrowsze
i bezpieczniejsze. Nie wierzmy w to,
poniewa¿ przemys³ tytoniowy nie przedstawi³ na to ¿adnych dowodów, ¿adnych
rzetelnych danych naukowych. U¿ywanie tytoniu w ka¿dej formie jest uzale¿niaj¹ce i zabójcze. Palenie produktów
tytoniowych niesie ze sob¹ ryzyko chorób, niesprawnoci fizycznej, a nawet
przedwczesnej mierci.
Warto rzuciæ palenie w ka¿dym wieku, przed³u¿aj¹c sobie tym samym ¿ycie. Jeli rzucisz palenie w wieku 35 lat
mo¿esz uzyskaæ: mê¿czyzna prawie 7 lat
¿ycia, kobieta 6. Je¿eli zrobisz to maj¹c
45 lat, nadal zyskujesz 5,6 roku. Rzucaj¹c palenie w wieku 55 lat przed³u¿asz
swoje ¿ycie: mê¿czyzna prawie o 3,5 roku,
kobieta o 4,2. Nawet jako 65-latek zyskujesz: mê¿czyzna 1,4 roku, a kobieta
2,7. Jeli zdecydujesz siê na rzucenie
palenia, warto by poszuka³ pomocy, bo
bez niej trudno sobie poradziæ. Zespó³

Urz¹d Skarbowy w Olecku informuje

Us³ugi budowlane

W przypadku wykonywania us³ug
budowlanych lub budowlano-monta¿owych
obowi¹zek podatkowy w zakresie podatku VAT, w myl art. 19 ust 13 pkt 2 ustawy o VAT, powstaje z chwil¹ otrzymania
ca³oci lub czêci zap³aty, nie póniej ni¿
30 dnia od dnia wykonania us³ugi. Zasada ta ma równie¿ zastosowanie w przypadku us³ug wykonywanych czasowo,
których odbiór dokonywany jest na podstawie protoko³ów zdawczo-odbiorczych,
otrzymanie czêci zap³aty w ka¿dym przypadku powoduje powstanie obowi¹zku
podatkowego w tej czêci.
Przez okrelenie wykonanie us³ugi
powszechnie rozumie siê odbiór techniczny robót, potwierdzony protoko³em odbioru, czyli dzieñ wykonania us³ugi budowlanej to dzieñ podpisania protoko³u
jej odbioru.
Zgodnie z § 15 ust 1 i 2 rozporz¹dzenia MF z dnia 25.05.2005 r., fakturê dokumentuj¹c¹ wykonanie us³ug budowlanych
wystawiæ nale¿y nie póniej ni¿ z chwil¹
powstania obowi¹zku podatkowego i nie
póniej jednak ni¿ 30 dnia, licz¹c od dnia
wykonania tych us³ug. Fakturê mo¿na wystawiæ przed powstaniem obowi¹zku podatkowego jednak nie wczeniej ni¿ 30 dnia
przed jego powstaniem. Ka¿da wp³acona
zaliczka na poczet wykonywanych robót
budowlano-monta¿owych powoduje powstanie obowi¹zku podatkowego w sto-

sunku do wp³aconej kwoty zaliczki, a us³ugodawca otrzymuj¹cy zaliczkê na poczet
roboty budowlanej powinien wystawiæ fakturê VAT w dniu jej otrzymania. Je¿eli faktury
dokumentuj¹ce otrzymanie zaliczek rodz¹cych obowi¹zek podatkowy nie obejmuj¹
ca³ej ceny brutto us³ugodawca po wykonaniu us³ugi wystawia fakturê koñcowa
na zasadach ogólnych. Faktura ta powinna równie¿ zawieraæ numery faktur zaliczkowych. Je¿eli faktury zaliczkowe obejmuj¹
ca³¹ cenê brutto us³ugi nie wystawia siê
faktury koñcowej.
W zakresie podatku dochodowego
opodatkowanie us³ug budowlanych reguluje
m.in. ustawa z 20 listopada 1998r. o zrycza³towanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osi¹ganych przez
osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 z
pón. zm.). Umo¿liwia ona op³acanie podatku w formie karty podatkowej m. in.
wiadcz¹cym us³ugi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, malarskich, tapetowaniem cian,
izolatorskich, monta¿em konstrukcji stalowych  pod warunkiem, ¿e s¹ wiadczone
dla ludnoci. Ustawa dopuszcza wiadczenie
us³ug dla innych odbiorców, je¿eli przychód z tego tytu³u nie przekroczy 51.078
z³ rocznie. Us³ugi budowlane mog¹ byæ
opodatkowane zrycza³towanym podatkiem
dochodowym.
Na podstawie przepisów przejciowych
(art. 146 ustawy o VAT) roboty budowlano-monta¿owe, remonty i roboty kon-
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uzale¿nienia od tytoniu (ZUT) jest chorob¹  ma swoj¹ diagnostykê, skuteczne leki oraz procedury leczenia.
POMOC ZNAJDZIESZ pod
numerem telefonu: 0 801 108 108.
S³awomir  pacjent Telefonicznej Poradni Pomocy Pal¹cym mówi: Mam 46
lat. Zawsze pali³em bardzo du¿o papierosów. Obecnie chorujê na stwardnienie rozsiane. Mimo ¿e nie stwierdzono
zwi¹zku pomiêdzy paleniem a t¹ chorob¹, postanowi³em nie paliæ. Dla mnie
telefoniczna poradnia jest najbardziej
skutecznym rodkiem pomagaj¹cym w
rzucaniu palenia. Wasza Poradnia byæ
mo¿e ratuje mi ¿ycie. Nie palê ju¿ od pó³
roku. Przez ca³y ten czas utrzymujê kontakt z poradni¹.

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

Opracowano na podstawie materia³u informacyjnego przygotowanego na
obchody wiatowego Dnia Bez Tytoniu
2006 oraz ulotek antytytoniowych wydanych przez Centrum Onkologii w
Warszawie.
serwacyjne zwi¹zane z budownictwem
mieszkaniowym i infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ budownictwu mieszkaniowemu podlegaj¹ do 31 grudnia 2007 r. opodatkowaniu stawk¹ 7%.
Przez infrastrukturê towarzysz¹c¹ budownictwu mieszkaniowemu rozumie siê:
- sieci rozprowadzaj¹ce wraz z urz¹dzeniami, obiektami i przy³¹czami do budynków mieszkalnych,
- urz¹dzenia i zagospodarowanie terenu
(drogi, dojcia, dojazdy, zieleñ, ma³a architektura),
- urz¹dzenia i ujêcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie cieków,
kot³ownie, sieci wodoci¹gowe, cieplne,
gazowe, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne  je¿eli s¹ zwi¹zane z obiektami budownictwa mieszkaniowego art. 146
ust 1 pkt 2 lit. a przewiduje stosowanie
7 % stawki VAT.
Do najczêciej wystêpuj¹cych nadu¿yæ zalicza siê:
- nieewidencjonowanie obrotów poprzez
niewystawianie faktur,
- wystawianie faktur za us³ugi niewykonane,
- wykazywanie du¿ych przychodów przy
braku zatrudnienia pracowników lub
posiadania zaplecza wystarczaj¹cego do
wykonania takich robót,
- odliczanie w ramach ulg podatkowych
na podstawie za³atwionych faktur
dokumentuj¹cych us³ugi lub zakup nieistniej¹cych towarów,
- zg³aszanie przerw przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej, a pomimo to wykonywanie us³ug.
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Wêdkarze
rozpoczêli
sezon
Cz³onkowie i sympatycy najwiêkszego
w Olecku Ko³a PZW Miasto w niedzielê
na jeziorze Oleckie Wielkie zmierzyli siê
w pierwszych w tym roku otwartych
mistrzostwach ko³a. Baza wypadowa zawodów znajdowa³a siê na Dzikiej Pla¿y. O godz. 7-ej 10 wêdkarzy zajê³o miejsca
na zachód od dzikiej. Mimo niesprzyjaj¹cej, deszczowej pogody i przy silnym
wietrze w dwóch, 3-godzinnych turach
amatorzy moczenia kija z³owili blisko
18 kg ryb. Wród zdobyczy by³a ukleja,
p³oæ, leszcz i kr¹p.

Ostatecznie po dwóch turach zwyciê¿y³ Marek Grygo z wynikiem 5230 g,
drugi by³ Stanis³aw Guzewicz (4270 g),
a trzeci  najm³odszy z uczestników mistrzostw Jacek Laszkowski (2875 g)
(wszyscy z Olecka.
Trwa konkurs pt.

Pozytywnie o Olecku

Prosimy przysy³aæ na adres redakcji artyku³y lub krótkie notatki dotycz¹ce pozytywnych aspektów ¿ycia
w naszym miecie. Artyku³y powinny byæ podpisane z ewentualnym zastrze¿eniem imienia i nazwiska do wiadomoci redakcji.
Redakcja postara siê publikowaæ
je w miarê jak bêd¹ nap³ywaæ. Przewidzielimy równie¿ nagrody i upominki. Artyku³y nie powinny przekraczaæ jednej strony maszynopisu.
Wszystkie artyku³y, które wp³yn¹ do
godziny 14.00 w ka¿dy pi¹tek maj¹
szansê ukazaæ siê w najbli¿szym wydaniu pisma.

Puchary, medale i dyplomy zwyciêzcom wrêczy³ prezes Ko³a PZW Olecko
Miasto Edward Klimaszewski. Oprócz
niego w komisji sêdziowskiej znaleli
siê jeszcze Roman Wojciechowski i Jerzy Matwiejczyk.
Na zakoñczenie mistrzostw wêdkarze
zasiedli wspólnie przy ognisku i gawêdzili, konsumuj¹c pieczon¹ kie³basê.
Ma³o estetycznym elementem tej imprezy by³o s¹siedztwo zdewastowanej
by³ej przystani wodnej Zespo³u Szkó³ Rolniczych, nale¿¹cej obecnie do prywatnego w³aciciela Strasznego Dworu,
budynku niedokoñczonego obiektu szkoleniowo-wypoczynkowego dawnego Wojewódzkiego Orodka Postêpu Rolniczego
w Olecku.
Tekst i fot. Dariusz Josiewicz
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Lekka atletyka
Sukces biegaczy na Mityngu
Warmiñskim w Olsztynie
Na stadionie AZS Kortowo w Olsztynie w sobotê, 27 maja, odby³ siê Mityng Warmiñski w Lekkiej Atletyce.
W zawodach wystartowali najlepsi
lekkoatleci z woj. warmiñsko-mazurskiego, podlaskiego, oraz zawodnicy z Kaliningradu.
W mityngu wystartowali tak¿e reprezentanci oleckiego klubu Czarni.

Du¿¹ niespodziankê sprawili nasi p³otkarze na dystansie 400 m pp³. Zwyciê¿y³ Maciej Zalewski, zdobywaj¹c z³oty
medal. Srebro wywalczy³ Jakub Powiata, a br¹zowy medal Piotr Witkowski (jeszcze m³odzik). Gratulujemy!
Za tydzieñ oleccy lekkoatleci wystartuj¹
w Warszawie (3-4 czerwca) na Makroregionalnych Mistrzostwach Polski, bêd¹cych jednoczenie eliminacjami przed
Ogólnopolsk¹ Olimpiad¹ M³odzie¿y,
Mistrzostwami Polski juniorów i seniorów w lekkiej atletyce.
(W)

Mini Liga Pi³ki No¿nej
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CZARNI STARS
OLECKO

Dziêki dobrej postawie pi³karzy Czarnych na boisku zarz¹dowi Klubu uda³o siê pozyskaæ powa¿nego sponsora,
Firmê Drogerie Stars. Zosta³a podpisana umowa sponsorska, wed³ug której
przez najbli¿szy rok dru¿yna pi³karska
Czarnych bêdzie nazywaæ siê Czarni
Stars Olecko. S³owo Stars z angielskiego t³umaczy siê jako gwiazdy i
miejmy nadziejê, ¿e Czarne Gwiazdy
przynios¹ szczêcie dla oleckich pi³karzy ku uciesze licznej, kilkusetosobowej
grupy kibiców w Olecku.
Czy¿by lepsze czasy dla Czarnych?

Aktualne wyniki Oleckiej Mini Ligi Pi³ki No¿nej Amatorów
1. GROM - THE BELFERS 0:2 (0:2);
bramki: Rafa³ Milczarek i Karol Warsewicz.
2. MASTER FIX - THE KOVENANT
2:1 (1:0); bramki: Marcin Jarmo³owicz
i Patryk Wodzyñski - Bartosz Zyskowski.
3. MASTER FIX - GROM 2:0 (1:0); bramki:
Marcin Jarmo³owicz i Andrzej Woroniecki.
4. THE KOVENANT - TSV Victory 2:2
(1:0); bramki: Bartosz Zyskowski 2 
Marcin Rudziewicz i £ukasz Aleszczyk.
5. VACOS LOCOS - TSV Victory 1:3 (1:0);
bramki: Marcin Stachelek  Marcin
Walu, Marcin Rudziewicz i £ukasz
Aleszczyk.
6. BUKMACHERZY - THE BELFERS
5:2 (3:0); bramki: Piotr Klimaszewski
3, Wojtek Koz³owski i Marcin Drê¿ek
 Rafa³ Milczarek i Szymon Myszkiewicz.
7. VACOS LOCOS  GROM 4:6 (3:2);
bramki: Sebastian Pi³at 2 i Tomasz £ukawski 2  Wojtek Leszczyñski 2, Dariusz Omilian, Kamil ¯yliñski i Daniel
Owsiejew 2.
8. MASTER FIX - THE BELFERS 2:0
(2:0); bramki: Rafa³ Charmuszko 2.
9. THE KOVENANT  GROM 4:0 (2:0);
Karol Bierdzio , Bartosz Zyskowski i
Hubert Brodowski 2.
10. BUKMACHERZY - TSV Victory 2:0
(1:0); bramki: Wojtek Koz³owski i Marcin
Drê¿ek.
11. VACOS LOCOS - THE BELFERS
2:2 (1:1); bramki: Hubert Grze i To-

masz £ukawski  Wies³aw Bukpa i
Marek Jasionowski.
12. BUKMACHERZY - THE KOVENANT 7:1 (3:0); bramki: Wojtek Koz³owski 2, Marcin Drê¿ek 2, Karol Koz³owski 2 i Piotr Klimaszwski  Bartosz Zyskowski.
Tabela:
TSV Victory
15 38 71:19.
BUKMACHERZY
15 30 56:24.
MASTER FIX
15 24 28:35.
VACOS LOCOS
16 22 34:35.
THE BELFERS
16 21 28:30.
THE KOVENANT
17 18 30:52.
GROM
16
7 17:59
Kolejno: miejsce, nazwa zespo³u, liczba rozegranych meczy, punkty, stosunek bramek zdobytych do straconych.

Tytu³ mistrzowski z pewnoci¹ przypadnie zdecydowanym liderom  TSV
Victory, natomiast o dalszej kolejnoci
zadecyduj¹ ostatnie mecze III kolejki.
W klasyfikacji na najlepszego strzelca
prowadzi Marcin Drê¿ek (BUKMACHERZY)  24 bramki przed Wojtkiem Koz³owskim z Bukmacherów  19 goli, £ukaszem Aleszczykiem z TSV oraz Bartoszem Zyskowskim z The Kovenant (obaj
po 17 goli).
Ostatnie mecze odbêd¹ siê 4 czerwca (od godz. 14.00 na ma³ym stadionie
MOSiR ) a uroczyste zakoñczenie Ligi
ok. godz. 16.00. Zapraszamy.
ben
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
DZIEÑ 207
I kolejne 7 dni za nami. Nie powiem...
by³o bardzo przyjemnie. Po raz pierwszy od d³u¿szego czasu tydzieñ skoñczy³ siê bardzo przyjemnie. Przyjemnie,
czyli bez wiêkszych awantur kto kogo,
za co i dlaczego. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
by³o nudno a¿ do bólu egzystencjalnego. Fajnie brzmi.
Po wizycie Papie¿a mam kilka uwag
i spraw do za³atwienia. Nie... nie nawróci³em siê i nie zmieni³em pogl¹dów na
lepsze i jedynie s³uszne. O nie. Na tak¹
poprawnoæ u mnie nie ma co liczyæ,
bo wcale nie uwa¿am, ¿e nie mam racji.
Wprost przeciwnie. Tak jak inni uwa¿am, ¿e mylê dobrze i s³usznie. Ci co
poczuli siê ura¿eni tym, ¿e po ostatnim
zjedzie jedynie s³usznej myli politycznej id¹c za tempem mylenia senatora
Niesie³owskiego, porównuj¹cego PiS do
bolszewików, stwierdzi³em, ¿e to postêpowanie Elity PO przypomina bardziej
dzia³anie Wielkiej Komunistycznej Partii Bolszewików i to za czasów Najwiêkszego Wodza: Józefa Wisarionowicza
Stalina. Na przyk³ad pozbywanie siê
potencjalnych kandydatów do sto³ka
prezesa tu¿ przed samymi wyborami. Wiêc
proszê siê nie dziwiæ, ¿e takie s³owa o
bolszewizmie i wodzostwie w PiS po

prostu w ustach ludzi robi¹cych to samo
co zarzuca siê innym jest po prostu
miesznie. I jeszcze okrelanie siebie elit¹.
Proszê Pañstwa, wiem, ¿e w czasie kilkunastu lat trudno jest to zrozumieæ, ale
w naszym kraju od tych kilku sezonów
obowi¹zuj¹ zasady demokratyczne. Nie
ma takiego zwyczaju, o czym ju¿ wspomina³em czêsto, ¿e ugrupowanie polityczne, które zajê³o pierwsze miejsce w wyborach, przekazuje w³adzê tym co dostali mniej g³osów. Nie wiem sk¹d takie
d¹¿enie do nowej tradycji politycznej.

Komentarze i refleksje
1.
Zjazd Platformy Obywatelskiej, poza
potwierdzeniem przywództwa Tuska, ostro
oceni³ rz¹dy obecnej koalicji. Najdobitniej uj¹³ to senator Stefan Niesio³owski:
niekompetencja, niegospodarnoæ, nieudolnoæ.
Nie zamierzam we wszystkim chwaliæ Platformy, wiele razy pisa³em o niej
krytycznie, bo ma te¿ swoje grzechy i
grzeszki  choæby niewyjaniona sprawa prowokacji Jaruckiej i Miodowicza 
ale przyznaæ trzeba, ¿e wizja Polski obywatelskiej przez nich prezentowana jest
mi bli¿sza ni¿ wizja Polski sarmacko-populistycznej braci Kaczyñskich.
Kaczyñscy graj¹ na emocjach i niskich instynktach ludzi biednych i nie
odnajduj¹cych siê w Polsce demokratycznej. Popieraj¹ ich ludzie sfrustrowani,
którzy bardziej ni¿ wolnoæ i mo¿liwoæ
samorealizacji ceni¹ sobie socjalistyczn¹ równoæ i sprawiedliwoæ  czyli biednie, ale po równo. By uwieæ tych ludzi,
trzeba by³o pokazaæ wroga i stworzyæ

Ci¹g³e t³umaczenie wszystkim tego, ¿e jest
siê jedyn¹ parti¹ uprawnion¹ do rz¹dzenia te¿ nie nale¿y do elementów demokracji parlamentarnej. Wykorzystywanie
mediów apolitycznych, bo obsadzonych
przez w³asnych ludzi, równie¿ nie t³umaczy tego, ¿e siê jest jedyn¹ formacj¹
potrafi¹c¹ rz¹dziæ. Sk¹d to siê w ludziach
bierze? Nie wiem. Ale przy okazji pielgrzymi papie¿a takie ró¿ne liczby przychodz¹ do g³owy. A niech ich tam. Niech
bêdzie.
Ci¹g dalszy na s. 15.

 nie tylko polityczne

atmosferê strachu. I tak wymylono
spiskow¹ teoriê polskich przemian, wydemonizowano wszechpotê¿ny uk³ad
korupcyjny, s³ynny czworok¹t: politycy, biznesmeni, s³u¿by specjalne i
dziennikarze. I wmówiono mniej wiadomym Kowalskim, ¿e s¹ biedni dlatego, ¿e Polskê rozkrada mityczny UK£AD.
Nie zamierzam twierdziæ, ¿e problemu korupcji nie ma, bo jest, ale nie jest
to monopol lewicy i Leszka Millera, ani
te¿ libera³ów-afera³ów. Pisa³em ju¿, ¿e
czarne korupcyjne owce zdarzaj¹ siê w
ró¿nych ugrupowaniach politycznych i
ró¿nych rodowiskach zawodowych.
Nawet Koció³ nie jest od tego wolny.
Grupy trzymaj¹ce w³adzê, albo raczej grupy
towarzyskie, robi¹ce sobie nawzajem ró¿ne
uprzejmoci, gdzie czasem zwyk³a prywata przedk³ada siê ponad dobro wspólne
i interes kraju, s¹ w wielu miastach, miasteczkach i wsiach. Trzeba z tym walczyæ, ale robienie z tego spiskowej teorii i podsycanie strachu Kowalskich jest
zwyk³ym nadu¿yciem.

Grzegorz Kudrzycki

Ostre s³owa polityków Platformy,
wypowiadane na zjedzie, maj¹ wiele
uzasadnienia. Sposób uprawiania polityki
przez PiS krytykuje wiêkszoæ dziennikarzy i ludzi kultury polskich elit, przez
Kaczyñskich okrelanych jako ³¿e-elity.
Zaniepokojenie wyra¿aj¹ sêdziowie Trybuna³u Konstytucyjnego, szefowie niezale¿nych instytucji pañstwowych i przedstawiciele ró¿nych grup zawodowych. I
nie jest to zbiorowa histeria i uleganie
modnym tendencjom, wystarczy przeczytaæ
nazwiska krytyków. Nawet Aleksander
Hall czy Tomasz Wo³ek, których trudno
by³oby pos¹dziæ o lewicowe czy liberalne pogl¹dy, ostatnio do³¹czyli do grona
surowych recenzentów rz¹dów PiS.
Osobicie wolê Polskê obywatelsk¹
i demokracjê konstytucyjn¹, gdzie prawo, Konstytucja, stawiaj¹ ró¿ne ograniczenia w³adzy, ni¿ demokracjê populistyczn¹
Kaczyñskich, gdzie w³adza stoi ponad
prawem. Wed³ug Kaczyñskich Trybuna³
Konstytucyjny tworzy formalistyczne
C.d. na s. 13.

