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Mi³oæ jest mêk¹,
brak mi³oci mierci¹.
Marie von Ebner-Eschenbach
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Dla serc szlachetnych najwy¿sz¹ rozkosz¹, gdy drugim radoæ w niedoli przynosz¹.
Adam Asnyk

29 sierpnia 2006 r .

Wizyta w Jöhvi
W dniach od 17 do 21 sierpnia przebywa³ w estoñskim Jöhvi Burmistrz Olecka
Wac³aw Olszewski.

Na zdjêciu delegacja z Olecka wraz z estoñskimi przyjació³mi z Jöhvi oraz radc¹
handlowym Ambasady Polskiej w Tallinie. W rodku pani Anne-Ly Reimaa, dziêki
której dosz³o do tego spotkania.
O szczegó³ach czytaj na s. 4.

Pomoc
dla pogorzelców

Podczas pobytu w Olsztynie w dniu
24 wrzenia Burmistrz Wac³aw Olszewski otrzyma³ od Marsza³ka Sejmiku Samorz¹dowego Andrzeja Ryñskiego obietnicê pomocy materialnej dla pogorzelców z ul. Kasprowicza. Ostateczna decyzja zapadnie na sesji Sejmiku. Odbêdzie siê ona 29 sierpnia.

Nr 34
(452)

Cena 1,40 z³

Park jak nowy

Na pocz¹tku sierpnia zosta³a ukoñczona renowacja parku w centrum miasta. Odnowione trawniki oraz piêkne roliny
mo¿na podziwiaæ chodz¹c nowymi, u³o¿onymi z kostki cementowej alejkami.
Renowacja kosztowa³a wcale niema³o, bo oko³o 100 tysiêcy z³otych, ale efekt
jest widoczny. Naprawdê by³o warto.
Czêæ posadzonych rolin zosta³a zakupiona w ramach projektu Piêkne ogrody
Ziemi Oleckiej by na przyk³adzie tych
nasadzeñ pokazaæ ucz¹cym siê kursantom jak wygl¹da tworzenie architektury
du¿ych ogrodów. Tak w³anie powsta³a
jedna z kwater. Gdyby nie to, uczestwnicy mieliby jedynie mo¿liwoæ pracy w
ma³ych ogrodach przydomowych.
W tworzeniu nowego oblicza paku
zrealizowano wiele pomys³ów jednej z instruktorek projektu Piêknych ogrodów
Pani Ireny Kopiczko.
Park by³ odnawiany w okresie najwiêkszej suszy, a mimo to trawa jest zielona i wszystkie roliny przyjê³y siê.
Podlewano sadzone roliny bez przerwy.
W roku przysz³ym, gdy nasadzenia siê
wzmocni¹, nie bêd¹ wymaga³y ju¿ takiej
troski.
Dokoñczenie na s. 5.
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Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

 17 lipca o 8.11 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego przy Armii Krajowej.
 17 lipca o 11.05 dwa zastêpy JRG PSP
gasi³y przy ul. Produkcyjnej po¿ar
suchej trawy.
 17 lipca o 14.37 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z domu mieszkalnego w Zatykach.
 17 lipca o 15.01 jeden zastêp JRG PSP
otwiera³ zatrzaniête drzwi mieszkania
przy ul. Kociuszki.
 18 lipca o 3.38 piêæ zastêpów JRG PSP
oraz dwa OSP G¹ski gasi³y po¿ar przy
ul. Kasprowicza.
 18 lipca o 20.15 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w okolicach Rosochackich po¿ar suchej trawy.
 19 lipca o 14.45 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w okolicach ul. Sienkiewicza po¿ar suchej trawy.
 19 lipca o 15.29 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w okolicach Sedrank po¿ar suchej trawy.
 19 lipca o 20.46 jeden zastêp OSP wiêtajno
gasi³ po¿ar domu w Krzywym (gm. wiêtajno).
 20 lipca o 10.28 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z domu w Judzikach.
 20 lipca o 13.22 jeden zastêp JRG PSP
wk³ada³ bociana do gniazda w Orzechówku.
 20 lipca o 17.02 jeden zastêp OSP wiêtajno
usuwa³ gniazdo os z domu mieszkalnego w Dunajku.
 21 lipca o 3.15 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Cichym skutki wypadku drogowego.
 21 lipca o 15.58 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Szwa³ku.
 21 lipca o 14.28 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo os z domu
mieszkalnego w Szwa³ku.
 21 lipca o 16.43 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Jakach.
 21 lipca o 17.20 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z domu mieszkalnego w Gordejkach.
 21 lipca o 17.49 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu na
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NAJTANIEJ W MIECIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

osiedlu Siejnik.
 21 lipca o 18.10 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w okolicach Kukowa skutki kolizji
drogowej.
 22 lipca o 8.55 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
 22 lipca o 10.00 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ regaty na jeziorze Oleckie Wielkie.
Informacji udzieli³
starszy kapitan Tomasz Milewski

Policja zapowiada

W dniach 3 i 4 wrzenia akcjê porz¹dkow¹. Jej celem bêdzie m.in. sprawdzanie trzewoci m³odzie¿y przebywaj¹cej w kawiarniach i restauracjach. Bêd¹
równie¿ sprawdzane punkty sprzeda¿y
alkoholu czy nie jest w nich prowadzona sprzeda¿ nieletnim.

Potr¹cenie pieszej

23 sierpnia na skrzy¿owaniu ul. Sokolej i 11 Listopada kieruj¹cy Fordem dziewiêtnastoletni mê¿czyzna potr¹ci³, dwudziestojednoletni¹ kobietê, która nagle
wtargnê³a na jezdniê. Potr¹cona z wybitym zêbem zosta³a zwolniona do domu
po wstêpnym badaniu lekarskim w szpitalu.

Kradzie¿ roweru

26 sierpnia oko³o 16.00 z klatki bloku
mieszkalnego osiedla Nad Leg¹ skradziono
rower górski. Poszkodowany wyceni³
stratê na 1500 z³otych.
Policja apeluje o w³aciwe zabezpieczanie pozostawionego mienia. W ww.
wypadku kradzie¿ tak¹ okrela siê jako
okazjonaln¹, gdy¿ pozostawiony bez
jakichkolwiek zabezpieczeñ przedmiot jest
gratk¹ dla z³odzieja.

STACJA PALIW
Rarytas

ul. E³cka 4
zaprasza do zakupu paliw
najwy¿szej jakoci oraz
do korzystania z myjni,
sklepu, hotelu i baru.
Wydajemy Karty Sta³ego
Klienta upowa¿niaj¹ce
do zakupu z rabatem.
(V51604)

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:
 Jakub Ba³ucki
 Józefina D¹bek
 Leonarda Krupiñska
 Justyna Nasewicz
 Magdalena Walejko
 Pawe³ ¯ukowski
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia
 przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac
Wolnoci 3
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Drogeria Natura, plac Wolnoci 11
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ Wypo¿yczalnia kaset video, ul. Armii
Krajowej 8.
√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada
√ 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

Ca³odobowe
dy¿ury aptek

 29.08-03.09.2006r.  ul. Sk³adowa 6
 4-10.09.2006r.  ul. Zielona 37

HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

(V43808)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V43908)
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)

Pijani kierowcy

 20 sierpnia oko³o 16.45 zatrzymano do
kontroli w Kowalach Oleckich audi
kierowane przez siedemnastoletniego
Arkadiusza K. M³odzieniec nie doæ,
¿e bez uprawnieñ to kierowa³ jeszcze
na dwóch gazach. Mia³ we krwi 1,1
promila alkoholu.
 21 sierpnia oko³o 7.40 policja zatrzyma³a na ul. Go³dapskiej jad¹cego rowerem szeædziesiêcioomioletniego
Henryka C. Mia³ on we krwi 0,6 promila alkoholu.
 21 sierpnia o 11.40 równie¿ na ul. Go³dapskiej zatrzymano rowerzystê, czterdziestopiêcioletniego Stanis³awa J. Mia³
on we krwi 0,9 promila alkoholu.
 22 sierpnia o 12.35 na ul. Wojska Polskiego zatrzymano Fiata 126p kierowanego przez czterdziestopiêcioletniego
Piotra W. Kierowca mia³ we krwi 1,3
promila alkoholu.
**
W dniach 26 i 27 sierpnia policja prowadzi³a akcjê Bezpieczne powroty. W
wyniku badania trzewoci kierowców ujawniono 6 nietrzewych:
 26 sierpnia oko³o 15.30 zatrzymano we
Wronkach VW Golfa kierowanego przez
trzydziestotrzyletniego Wojciecha B.
mieszkañca gm. wiêtajno. Kieruj¹cy
mia³ we krwi 1,3 promila alkoholu.
 27 sierpnia 50 minut po pó³nocy zatrzymano na alei Zwyciêstwa Fiata 126p
kierowanego przez dwudziestocztero-

Grony wypadek

Do gronego w skutkach wypadku
dosz³o 13 sierpnia oko³o 5.20. Kieruj¹cy
Fiatem CC dwudziestotrzyletni Dariusz
D. straci³ panowanie nad kierownic¹, zjecha³

Fot. Boles³aw S³omkowski

letniego mieszkañca gm. wiêtajno Dariusza G. Prowadz¹cy mia³ we krwi 1,7
promila alkoholu.
 27 sierpnia o 15.15 zatrzymano w wiêtajnie Fiata 126p, którym kierowa³ piêædziesiêciotrzyletni Tadeusz R. Kierowa³
samochodem pomimo orzeczonego przez
s¹d zakazu prowadzenia pojazdów i mia³
we krwi 0,6 promila alkoholu.
 27 sierpnia o 15.35 policjanci zatrzymali w Dudkach Skodê prowadzon¹
przez dziewiêtnastoletniego olecczanina
Waldemara K. Zatrzymany nie mia³
uprawnieñ, ale za to mia³ we krwi 0,7
promila alkoholu.
 27 sierpnia o 19.15 zatrzymano w Sedrankach czterdziestotrzyletniego rowerzystê Jaros³awa K. Mia³ on we krwi
2,4 promila alkoholu.
 27 sierpnia o 19.55 w Baranach zatrzymano Fiata 126p, którym kierowa³ czterdziestodziewiêcioletni Stanis³aw S. Zatrzymany mia³ we krwi 0,6 promila alkoholu.

Radar w Olecku

24 sierpnia policja olecka wraz z policjantami z E³ku przeprowadzi³a akcjê
Szybkoæ. Sprawdzano szybkoæ poruszaj¹cych siê kierowców przy pomocy fotoradaru. Ujawniono 70 przekroczeñ
szybkoci.
W przeci¹gu nadchodz¹cych tygodni namierzeni radarem otrzymaj¹ policyjne pozdrowienia.
na lewe pobocze i nastêpnie uderzy³ w
drzewo.
Kierowcê z po³amanymi nogami oraz
pasa¿erkê z urazem g³owy przewieziono
do szpitala. Oboje ponadto odnieli ogólne
pot³uczenia.
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OLECKI TERMINARZ
29 sierpnia
17.00  Piraci z Karaibów  skrzynia
umarlaka, film  kino ROK
30 sierpnia
- up³ywa termin sk³adania prac w konkursie na koncepcjê pomnika Jana Paw³a II (szczegó³y TO 11/429 z 14 marca b.r.)
31 sierpnia
- mija termin dostarczenia prac literackich w konkursie Przyjaciele Kubusia
Puchatka (informacja TO 23/441 z 6
czerwca 2006, s. 16
2 wrzenia
- Turniej koszykówki ulicznej  plac Wolnoci
10.00  Mamry Gi¿ycko  Czarni Olecko
 mecz pi³ki no¿nej (juniorzy) WYJAZD
12.00  Mamry Gi¿ycko  Czarni Olecko
 mecz pi³ki no¿nej (juniorzy) WYJAZD
17.00  £yna Sêpopol  Czarni Olecko 
mecz pi³ki no¿nej (seniorzy) WYJAZD
3 wrzenia
- Do¿ynki Gminne w Wieliczkach
10.00  Mistrzostwa Olecka w Tenisie
Ziemnym  korty MOSiR
4 wrzenia
11.00  Inauguracja Roku Szkolnego 2006/
2007  Szko³a Podstawowa w G¹skach
6 wrzenia
17.00  Olimpia Mi³ki  Czarni Olecko 
mecz pi³ki no¿nej (seniorzy)
9 wrzenia
10.00  Pogoñ Ryn  Czarni Olecko 
mecz pi³ki no¿nej (Juniorzy m³odsi)
11.00  Rominta Go³dap  Czarni Olecko
 mecz pi³ki no¿nej (trampkarze) WYJAZD
12.00  Pogoñ Ryn  Czarni Olecko 
mecz pi³ki no¿nej (juniorzy)
10 wrzenia
14.00  Leniki Nowe Ramuki  Czarni
Olecko  mecz pi³ki no¿nej (seniorzy)
WYJAZD
11 wrzenia
- Turniej mini pi³ki no¿nej dzieci  stadion MOSiR, ul. Park
12 wrzenia
- Turniej mini pi³ki no¿nej dzieci  stadion MOSiR, ul. Park
- Zawody lekkoatletyczne szkó³ wiejskich
 stadion MOSiR
13 wrzenia
- Turniej mini pi³ki no¿nej dzieci  stadion MOSiR, ul. Park
14 wrzenia
- Turniej mini pi³ki no¿nej dzieci  stadion MOSiR, ul. Park
16 wrzenia
- uroczyste otwarcie budynku remizy w
Borawskich
13.30  Mazur Pisz  Czarni Olecko 
mecz pi³ki no¿nej (juniorzy m³odsi)
WYJAZD

4

Tygodnik Olecki nr 35 (453)

Wizyta w Jöhvi

LAS I OGRÓD

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

(V53401)

wtedy zespó³ kameralny szko³y muzycznej,
Promenada oraz Marek Ga³¹zka.
Rozmowy dotyczy³y wymiany sportowej. Delegacja olecka spotka³a siê równie¿
z przedstawicielami estoñskiego biznesu.
Rozmowy prowadzono na temat organizacji spotkañ dwustronnych. Szansê wejcia na tamtejszy rynek maj¹ zak³ady produkuj¹ce ¿ywnoæ oraz materia³y budowlane. Du¿¹ szansê na sprzeda¿ produktów maj¹ zak³ady mleczarskie, chocia¿by

takie jak olecka mleczarnia. Równie¿ du¿e
zapotrzebowanie w Estonii jest na us³ugi
firm budowlanych.
Estonia to malutki kraj  1,4 miliona
mieszkañców. 68% stanowi¹ Estoñczycy,
reszta to Rosjanie. Mimo, ¿e Estoñczycy
stanowi¹ wiêkszoæ spo³ecznoci, jest to
kraj dwujêzyczny. Liberalna
strategia gospodarcza
pañstwa pozwoli³a na
sprzeda¿ prawie wszystkich
zak³adów, ³¹cznie z kolejami.
W rêkach pañstwa pozosta³a jedynie energetyka. Te
ekonomiczne
dzia³ania spowodowa³y
znaczny
wzrost PKB Tekst, o wizycie olecczan, który ukaza³ siê
oko³o 20%.
w prasie estoñskiej.
Zaczyna on
jednak powoli maleæ, bo wiêkszoæ Es- toñczycy importuj¹ prawie wszystko.
Bardzo szybko rozwijaj¹ siê miasta, a
toñczyków ¿yje na kredyt. Spo³eczeñstwo
szczególnie ich centra. Fatalnie natomiast
wygl¹daj¹ obrze¿a aglomeracji. Najszybciej unowoczeniane s¹ porty i miasta nadmorskie. G³ownie inwestuj¹ tam Szwedzi,
Niemcy i Finowie. Estonia prowadzi obecnie
wielkie inwestycje drogowe.
Doæ liberaln¹ politykê w³adze estoñskie
stosuj¹ wobec hazardu. Po kilka kasyn
jest w ka¿dym miecie.
Prawdopodobnie doæ czêsto bêdziemy
s³yszeæ nazwê Jöhvi wiêc krótka informacja o jego polskiej wymowie. Jöhvi czyta
siê jak ihwi, gdzie pierwsze i jest w
wymowie zbli¿one do naszego j.
Jest to miasto czternastotysiêczne, które
jest siedzib¹ w³adz gminnych oraz równoczenie stolic¹ jednego z piêtnastu
województw!
Opracowa³
Bogus³aw M. Borawski
TOTALNA PROMOCJA
POSEZONOWA
KOSIAREK
I WYKASZAREK
- CENY HURTOWE -

Pierwszego dnia wizyty olecczanie
odwiedzili ambasadê polsk¹ w Tallinie,
gdzie spotkali siê z ambasadorem i radc¹
handlowym placówki. Przedstawiciele rz¹du
polskiego udzielili wyczerpuj¹cej informacji
o Estonii, co mia³o pozytywny wp³yw
na dalszy przebieg wizyty. W trakcie rozmowy okaza³o siê, ¿e ambasador w latach siedemdziesi¹tych bywa³ w Olecku.
Tematem rozmowy w ambasadzie by³a
równie¿ organizacja w Jöhvi dnia polskiego.
Impreza odby³aby siê w wiosn¹ 2007 roku.
Ambasador obieca³, ¿e zaanga¿uje siê w
organizacjê przedsiêwziêcia, a nawet pokryje czêæ kosztów.
Rangê polskiej wizyty, która w Jöhvi
rozpoczê³a siê 18 sierpnia, podnios³a obecnoæ radcy handlowego ambasady RP w
Tallinie. Równie¿ Estoñczycy nag³onili
tê wizytê. Na pierwszym oficjalnym spotkaniu obecni byli przedstawiciele prasy,
telewizji regionalnej oraz telewizji centralnej
ETV. Obszerne informacje równie¿ o Olecku
ukaza³y siê nastêpnego dnia w prasie oraz
tego samego dnia wywiad z W. Olszewskim w wiadomociach centralnej ETV.
Olecka delegacja zosta³a podjêta bardzo ciep³o. Na rêce Burmistrza z³o¿ono podziêkowania za podjecie estoñskich zespo³ów na Mazurskich Spotkaniach z Folklorem. Równie¿ z³o¿ono zaproszenie do rewizyty olecczan na wiosnê przysz³ego roku.
Prawdopodobnie reprezentowaæ Olecko bêd¹

jest zad³u¿one na oko³o 75 do 80% PKB.
Pañstwo jedynie na 10%. Jednak bezrobocie w Estonii wynosi oko³o 6%. Wspomniany wczeniej produkt krajowy brutto to przewa¿nie dochody z dzia³alnoci
finansjery oraz us³ug. 90% ludnoci ¿yje
w miastach. Rolnictwo w tym kraju prawie nie istnieje. Skupia siê ono na po³udniu kraju przy granicy z £otw¹. Es-

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
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Zatrudnienie osób niepe³nosprawnych
w jednostkach samorz¹du terytorialnego
nostkach i zak³adach bud¿etowych,
- starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych nieposiadaj¹cych osobowoci prawnej.
Instytucja, której wniosek przez Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych zostanie pozytywnie
rozpatrzony, mo¿e otrzymaæ rodki finansowe na wyposa¿enie stanowiska pracy osoby niepe³nosprawnej, niezbêdne
szkolenie oraz zwrot wynagrodzeñ za 18
miesiêcy pod warunkiem zatrudnienia tej
osoby przez okres 42 miesiêcy.
Szczegó³owe informacje uzyskacie
Pañstwo w Warmiñsko-Mazurskim Oddziale PFRON (tel. 089 534-91-51). Procedury realizacji programu oraz druki wniosków dostêpne s¹ na stronie
www.pfron.org.pl
Sporz¹dzi³a: Halina E. Kasicka

Park jak nowy
W okresie tym podlewano roliny w
ca³ym miecie. Specjalne beczkowozy mo¿na by³o zobaczyæ wczesnym rankiem, gdy
te przy pomocy specjalnych wysiêgników zrasza³y trawniki lub podlewa³y m³ode
drzewa. Nie uratowa³o to wszystkich rolin
ale znacznie zmniejszy³o straty.
Teraz czas poka¿e czy tyle pracy i
naszych pieniêdzy nie zniszczy jaka
grupa chuliganów. Jeli park nie bêdzie
dewastowany renowacje tego typu zostan¹ przeprowadzone w innych czêciach
miasta.
Mam jednak przed oczyma negatywny
przyk³ad Wiewiórczej cie¿ki, na której
zosta³y zniszczone prawie wszystkie tablice informacyjne. le to wró¿y przedsiêwziêciu. Ale po¿yjemy, zobaczymy!
Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski

Gminna inauguracja
roku szkolnego...

DO¯YNKI 2006

Wójt Gminy Wieliczki ma zaszczyt zaprosiæ na Do¿ynki Powiatowe 2006 organizowane wspólnie ze Starost¹ Oleckim, Burmistrzem Olecka oraz wójtami gmin Kowale Oleckie i wiêtajno, które odbêd¹ siê 3 wrzenia 2006 r. w Wieliczkach.
Wójt Gminy Wieliczki Jan Jakimowicz

odbêdzie siê 4 wrzenia w Szkole Podstawowej w G¹skach. Uroczystoæ zostanie po³¹czona z oddaniem do u¿ytku
sali gimnastycznej.

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy

Program do¿ynek

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

(V18008)

Tel. (087) 520-22-33

Promocja glazury Opoczno
BEZ 20x25  17,95 z³/m 2
mI£OÆ-MUZYKA
-ROCK&ROLL

(V53101)

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

PUB TARGOWA

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

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V37912)

10:30  powiêcenie nowo wybudowanego kompleksu sportowego przy Gimnazjum w Wieliczkach
11:00  Msza w. w Kociele NNMP w Wieliczkach
13:00  przejcie korowodu do¿ynkowego na stadion w Wieliczkach
13:30  rozpoczêcie uroczystoci na stadionie, powitanie goci, wrêczenie odznaczeñ
14:00  blok imprez rekreacyjno-rozrywkowych
15:00  rozstrzygniêcie konkursu wieñców do¿ynkowych
19:00  zabawa ludowa w Gminnym Orodku Kultury w Wieliczkach

(V78532)

Do 30 wrzenia 2006r. zosta³ wyd³u¿ony termin sk³adania wniosków w
ramach programu Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
pn. Osoby niepe³nosprawne w s³u¿bie
publicznej, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób niepe³nosprawnych
bezrobotnych lub poszukuj¹cych pracy.
Program skierowany jest do instytucji centralnych i jednostek samorz¹du terytorialnego.
W myl procedur programu pod pojêciem jednostki samorz¹du terytorialnego
nale¿y rozumieæ m.in. samorz¹d gminny,
samorz¹d powiatowy, wystêpuj¹cy do
PFRON z wnioskiem w sprawie wyposa¿enia nowych miejsc pracy dla osób
niepe³nosprawnych w:
- urzêdzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy, oraz w gminnych jed-

Dokoñczenie ze s. 1.

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Kociuszki 103, tel. (087) 565 72 71
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Æwiczenia w Olecku
W dniu 24.08.2006r. odby³y siê æwiczenia na obiekcie szpitala
przy ul. Go³dapskiej.
O godzinie 9:24 PSK w Olecku otrzyma³o zg³oszenie drog¹
telefoniczn¹ o po¿arze w szpitalu przy ulicy Go³dapskiej. Dyspozytor PSK zadysponowa³ dzia³ania zgodnie z obowi¹zuj¹c¹
procedur¹. Po przybyciu na miejsce zdarzenia z wstêpnego
rozpoznania ustalono, ¿e w budynku szpitala czêci administracyjnej wystêpuje du¿e zadymienie.

Czêciow¹ ewakuacjê osób przebywaj¹cych w budynku
szpitala czêci administracyjnej przeprowadzi³ Dyrektor ds.
administracyjnych.
Podczas prowadzonych dzia³añ d-ca akcji zauwa¿y³, ¿e na
dachu budynku szpitala znajduj¹ siê trzy osoby z oddzia³u
szpitalnego, które nale¿y ewakuowaæ. W zwi¹zku z powy¿szym zwróci³ siê z prob¹ o zadysponowanie grupy ratownictwa wysokociowego poprzez WSKR z najbli¿szej JRG.

Dowódca akcji poleci³ I rocie przeprowadziæ rozpoznanie,
w trakcie którego ustalono, ¿e pal¹ siê drzwi wejciowe na
dole do klatki schodowej w czêci administracyjnej, przy których znajduje siê osoba nieprzytomna. Podczas dalszego rozpoznania ustalono, ¿e w pomieszczeniu na drugim piêtrze znajduje
siê osoba uwiêziona, która ze wzglêdu na du¿e zadymienie
klatki schodowej nie mo¿e opuciæ pomieszczenia.

W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ d-ca akcji wyda³ rozkaz przeprowadzenia ewakuacji poszkodowanych osób, udzielenia pomocy przedmedycznej, ugaszenia po¿aru oraz przeszukania
pomieszczeñ budynku szpitala w czêci administracyjnej.

Fot. starszy kapitan Tomasz Milewski (archiwum PSP)
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W akcji uczestniczy³y:
 zastêp I w iloci 5 osób: £apucki Jan, S³abiñski Mariusz,
Pop³awski Robert, Domel Rafa³, Dani³owicz Mariusz;
 zastêp II w iloci 4 osób: Andrzej Mocarski, Andrzej Gabru, Daniel Grabek, Marcin Sertel, Zbigniew Paszyñski;
 zastêp III w iloci 2 osób: Tadeusz Iwanowski, Rados³aw
Szymañski;
 pozoranci: Piotr Gabru, Jacek Ratuszny, Waldemar Jasiñski, Kamil Maciejewski.
Æwiczeniami dowodzi³ m³odszy kapitan Jerzy Go³embiewski a grup¹ wysokociow¹ starszy kapitan Wojciech Nartowicz z E³ku.

Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam do udzia³u w XLVII Sesji Rady Miejskiej w Olecku, która odbêdzie
siê 31 sierpnia 2006 roku (czwartek) o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzêdu
Miejskiego w Olecku.
nicz¹cych Rad Osiedli dotycz¹ce proPorz¹dek sesji:
jektów uchwa³.
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku ob9. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
rad.
a) podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do
2. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej seobjêcia granicami Warmiñsko-Mazursji Rady.
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicz3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci
nej S.A. nieruchomoci stanowi¹cej
w okresie miêdzysesyjnym.
w³asnoæ Gminy Olecko;
4. Informacje Biura Rady.
b) przejêcia do realizacji przez Gminê
5. Pozyskiwanie funduszy unijnych przez
Olecko spraw z zakresu administraGminê Olecko w latach 2004 - 2006.
cji rz¹dowej, dotycz¹cych utrzyma6. Interpelacje oraz odpowiedzi na internia grobów i cmentarzy wojennych;
pelacje radnych.
c) zaliczenia dróg wewnêtrznych do
7. Wnioski radnych i Komisji Rady.
kategorii dróg gminnych;
8. Uwagi i wnioski So³tysów i Przewodd) zmiany uchwa³y nr XXXVII/280/05

Uwaga Fotoamatorzy!
Klub Wêdkarski Ukleja og³asza konkurs fotograficzny!!!!!
Temat: Moje wakacje 2006.
Uczestnicy: Wszyscy amatorzy fotografowania.
Zasady konkursu: Warunkiem udzia³u
jest dostarczenie zapisanych na CD zdjêæ
 maksymalnie trzy sztuki jednego autora, wraz z krótkim opisem i danymi

autora.
Miejsce dostarczenia: Siedziba Klubu  ul.Go³dapska 31, FOTO Centrum
przy ul. Kolejowej lub Sklep Wêdkarski
Impuls przy ul. 1-go Maja.
Termin dostarczenia prac: 30 wrzenia 2006r.
Og³oszenie wyników: 30 padziernik
2006r.

z dnia 29 wrzenia 2005 r. w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy;
e) zmieniaj¹ca uchwa³ê nr XXXI/237/05
Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24
marca 2005 r. w sprawie ustalenia
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
uczniom zamieszka³ym na terenie
gminy Olecko;
f) og³oszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Olecko;
g) zaci¹gniêcia kredytu inwestycyjnego
na finansowanie planowanego deficytu w bud¿ecie aminy Olecko na
2006 rok;
h) zmiany bud¿etu gminy na 2006 rok.
10. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy
11. Zamkniêcie obrad sesji.
Przewodnicz¹cy Rady Leszek Ga³czyk
Nagrody: Trzy najlepsze prace zostan¹
uhonorowane pucharami, a dziesiêæ
wyró¿nionych zostanie dyplomami. Przewidujemy równie¿ nagrody-niespodzianki.
Zapraszamy serdecznie!!! Info równie¿ www.uklejaolecko.4.pl
Fundacja
Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy
w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001
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Wielka Wyprawa III

Pierwsze spojrzenie na wodê...

Jasny gwint!!! Przecie¿ pamiêta³em!
Przy trzecim kursie z gara¿u mia³em je w
rêku, ale pewnie postawi³em na pó³ce,
³aduj¹c na plecy kosz wêdkarski. No trudno, nie wrócê. Trzeba sobie radziæ. Szkoda
czasu. Pomalutku uwalniam autko od
nadbaga¿u. Na pierwszy ogieñ idzie zanêta. Du¿e wiadro sensasa ju¿ zawiera
dwie paczki czarnego leszcza, copra,
melasa, trochê wanilii, brasemix, ciemny
biszkopt, trochê kleju, bo ³owisko jest
dosyæ g³êbokie. Wszystko mieszam i
nawil¿am, delikatnie. Ca³y czas patrzê na
g³adk¹ taflê wody. W ciep³ych promieniach s³oñca, pierwsze zwiastuny ¿ycia
ryb. Oczkuje drobnica. Oho, co grubszego sp³awi³o siê po prawej. Bêdzie
dobrze. Zanêta gotowa, odstawiona aby
dosz³a, a ja idê po wêdki i kosz.

Cywil, przeszkoda....!

Objuczony jak dromader wyruszam
pokonaæ, na szczêcie krótki, odcinek od
samochodu do jeziornego brzegu. Trochê utrudnieñ na trasie. Najpierw do³ek
wykopany, aby nie mo¿na by³o dojechaæ
samochodem, a potem szlaban postawiony przez w³aciciela polanki, któremu wydaje
siê, ¿e brzeg jeziora, a mo¿e i ono ca³e
jest jego. Z lekkimi k³opotami pokonujê
szlaban gór¹. To znaczy prawie pokonujê. Minimalne tr¹cenie piêtk¹ w pozycji na jednej nodze, tej s³abszej, z przepasanym przez plecy koszem i oczywicie obiema rêkoma zajêtymi sprzêtem,
koñczy siê tym, czym musi.
- Ja pie....czê!!!  wydobywa siê jakby
nie z mojego gard³a. Le¿ê w trawie i dopiero teraz otwieram zdumione oczy. Ju¿
wiem, dlaczego odg³os, który wyda³em
by³ taki dziwny. Akurat w miejscu kontaktu mojej nieogolonej gêby z pod³o¿em, wredny kret usypa³ kopczyk. I tylko myl ko³acz¹ca w g³owie: Jejku, jak
wêdki, czy nie po³amane...? Na szczêcie z wêdkami wszystko w porz¹dku.

Nogi i rêce równie¿ ca³e. Tylko ten smak
w ustach? Kiedy, bêd¹c dzieckiem, bawilimy siê z kolegami w patriotów. Ten
by³ wiêkszym, kto zjad³ wiêcej polskiej
ziemi. - No, dzisiaj by³bym nie do pobicia, pomyla³em. Jestem ju¿ nad brzegiem.
Myjê w jeziorze umorusan¹ twarz i p³uczê usta. Mo¿e byæ. Dopiero teraz zaczynam siê miaæ i rozgl¹dam siê, czy
kto tego nie widzia³? Ale mia³by ubaw.
Wszêdzie jednak pustka.

No to zaczynamy!!!

Zanêta prawie gotowa. Dowil¿am j¹
i lepiê kule. Po namierzeniu wzrokowo
miejsca, lokujê dziesiêæ kul w ³owisko.
Jedn¹ k³adê w miejscu widocznym. Pracuje a¿ mi³o!! Wyci¹gam wêdkê z ubabranego ziemi¹ pokrowca. Sk³adam j¹,
przypinam ko³owrotek. Drgaj¹ca szczytówka. Montujê koszyczek 10 g. Na hak
dwie kukurydze, celny wyrzut w miejsce nêcone i wêdka spoczywa na ustawionych wczeniej podpórkach. G³êboki oddech i oczekiwanie. Mija kilka minut. Przesuwam delikatnie zestaw. Nic.
Jeszcze raz przesuwam. Zaczep. Delikatnie szarpiê aby uwolniæ koszyczek z zielska... Nie, to nie zaczep. Czujê na delikatnej szczytówce czyje ¿ycie. Mam rybê.
Trochê siê upiera. Z zaciekawieniem holujê.
Chyba leszczyk? Nie, ³adny kr¹p, pewnie gdzie 40dkg. Wyjmujê delikatnie
haczyk wbity w koñcówkê górnej wargi.
S³abiutko by³ zaciêty. Chwila zastanowienia, co z kr¹piem zrobiæ. Przecie¿ przyjecha³em tu na leszcze i ³adne p³ocie. Kr¹p,
przy³ów, ale ca³kiem ³adny... Nie, pierwsza ryba, wypuszczê, to dobry znak. Tak
te¿ robiê. Zdziwiony kr¹p chwilkê stoi
niepewnie przy brzegu, lecz za moment,
wdziêczny za darowane ¿ycie, majestatycznie rusza w g³êbiny. Koszyczek nape³niony, na haku trzy kukurydze. Kolejny rzut i oczekiwanie. Teraz czekam
prawie dziesiêæ minut. Ale warto!! Po
delikatnym braniu zaciêcie i hol. Ryba
trochê muruje, lecz po chwili daje siê
wy³o¿yæ na boku. Leszcz. redniak, oko³o
kilograma. - Przykro mi stary, ciebie zabieram!  t³umaczê zmêczonej walk¹ rybie. Trochê mi go ¿al, ale przecie¿ cz³owiek to drapie¿nik. Taka kolej rzeczy.
Po godzinie mam jeszcze trzy 25-cio
dekowe p³ocie. Trochê donêcam i zamieniam koszyczek na ciê¿arek 7 g. Kolejne branie, bardzo agresywne i... nic.
Nowe kukurydze. Branie i nic. Sytuacja powtarza siê kilkakrotnie. Zmieniam
haczyk na mniejszy i zak³adam jedn¹ ku-

kurydzê. Branie, zaciêcie i nic. Nie, jednak co jest. Wyroniêta ukleja!! Nie tego
szukam. Zak³adam wielki hak i piêæ kukurydz. Branie, zaciêcie... jeeest! £adna
ryba. Leszcz. Ponad 1,5 kilo. Za chwilê
drugi, trochê mniejszy.

Hetman...

Dobrze ju¿ napalony zarzucam trochê dalej i ponownie z koszyczkiem zanêtowym. Na haku ponownie piêæ kukurydz. D³u¿sze oczekiwanie. Szczytówka delikatnie i jednostajnie wygina siê ,
po czym zupe³nie prostuje. Co robiæ?
Dr¿¹ca rêka spoczywa na wêdzisku. Ju¿
mia³em naci¹gn¹æ ¿y³kê, gdy szczytówka ponownie jednostajnie wygiê³a siê w
kierunku wody. Szerokie zaciêcie. Oho
mam! To jest ryba!! Z trudem zaczynam
holowanie. Wêdka jednostajnie pompuje, ko³owrotek ze wistem oddaje ¿y³kê.
Holujê, powolutku odrywam rybê od dna.
Nagle mój przeciwnik obiera bardzo niebezpieczny kierunek ucieczki!!! Po prawej s¹ zielska i tam postanowi³ przenieæ
nasz¹ walkê. Niewiele mogê zrobiæ. Jest
jeszcze silny, no i z pewnoci¹ du¿y! Z
przera¿eniem widzê, jak ¿y³ka ju¿ jest
skierowana w wystaj¹ce zielska. Nie, tylko
nie to! Jestem w krótkich butach gumowych. W akcie rozpaczy nie zwa¿aj¹c,
na, to w³a¿ê do wody po pas. Jest zimna, mimo, ¿e to druga po³owa sierpnia.
Nic to jednak. Ci¹gle czujê na wêdce
szalej¹c¹ rybê. Oddajê jej kilka metrów
¿y³ki. Nie przewiduj¹c podstêpu, ryba
odp³ywa na g³êbsz¹ wodê, opuszczaj¹c
zielska. - No, teraz Ciê mam!  pomyla³em. Chyba jednak zbyt szybko. W miejscu, w którym nadal do pasa stojê w
wodzie, jest du¿y spad i trochê mu³u.
Próbujê wyci¹gn¹æ gumiaki z wody. Niestety, dobrze siê zassa³y. Ale ju¿, ju¿
jeden wyci¹gn¹³em, z drugim wielkie k³opoty. -Kij tam z butem  mówiê pó³g³osem i wyci¹gam sam¹ nog¹, ponownie
tê s³absz¹... Nie wyczuwaj¹c odpowiednio stromego gruntu, ta s³absza noga
wpada w polizg. Ryba bezpiecznie i coraz
s³abiej walczy z daleka od zielska, a ja
oprócz walki z ryb¹ toczê bój o równowagê. Czujê, jakbym mia³ cztery nogi, jako
mi siê popl¹ta³y. Namokniête ubranie to
kolejny przeciwnik. Nie dajê rady tylu
wrogom naraz. Jaszcze tylko paniczne dwa
kroki w kierunku brzegu i... le¿ê na plecach. S³abn¹ca ryba momentalnie wyczu³a
luz na ¿y³ce i maj¹c z pewnoci¹ spor¹
wyrwê w wardze z ³atwoci¹ pozbywa
siê haczyka. A ja przeklinam siarczycie
(dobrze, ¿e nikt tego nie s³ysza³). Wy³a¿ê z wody. Ca³y mokry siadam na brzegu. miaæ siê, czy p³akaæ? Jednak siê
miejê. Szkoda, pewnie swój rekord leszcza
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bym pobi³. Zdejmujê mokre ubranie.
Wracam po gumiaka, którego teraz bez
trudu wyci¹gam. S³oñce ju¿ wysoko, na
szczêcie piêknie wieci. P³uczê, wy¿ymam ciuchy i rozwieszam je na krzykach.
Narobi³em tyle ha³asu, ¿e nawet g³uche
leszcze panicznie uciek³y, tak wiêc o
dalszym skutecznym po³owie mogê zapomnieæ.
Jestem jednak szczêliwy. Przygl¹dam siê rybom w siatce. No, no, piêkny
po³ów. Trzy ³adne leszcze, kilka kr¹pi,
kilkanacie p³oci. Mniejsze ryby wypuszcza³em od razu. Wrócê po nie za trzy
lata. No i oczywicie po swojego Hetmana, jak nazwa³em leszcza, który mnie
wyk¹pa³.
Sortujê zdobycz. Kr¹pie, jako ma³o
atrakcyjne kulinarnie, wracaj¹ do jeziora
w komplecie i w dobrej kondycji, poniewa¿ mam d³ug¹ i szerok¹ siatkê. Mniejsze p³otki równie¿. Zabieram tylko? (a¿!)
trzy leszcze i 8 p³oci, takich powy¿ej 20
cm. Ryby p³ywaj¹ spokojnie w siatce,
nie przeczuwaj¹c zbli¿aj¹cej siê mierci...
Ja zaczynam pakowanie. Wêdka jednak
jeszcze raz zarzucona l¹duje na podpórkach. Sk³adaj¹c manele, myj¹c wiadra, co
chwilkê z nadziej¹, spogl¹dam na szczytówkê. Braanie!! Jestem tylko w gaciach
i na bosaka, wiêc sprawnie niczym, pracownik BORU, rzucam siê do wêdki i zacinam! JEST! Pocz¹tkowy spory opór szybko maleje. Wyci¹gam sporego kr¹pia, jakby
ten sam, który przywita³ mnie dzisiejszego
ranka. Patrzê mu g³êboko w oczy, po czym
wypuszczam.

Pora wracaæ

To koniec na dzisiaj. Sk³adam wêdkê, aby nie kusi³o. Prawie jedenasta.
Ubranko podesch³o na, tyle, ¿e bez krzyku
mo¿na je w³o¿yæ. Umiercam przewidziane
na patelniê ryby. Ponownie odzywa siê
we mnie najpierw litoæ, a nastêpnie zew
drapie¿nika. I tylko nieodparta myl i
wspomnienie Hetmana. A tak by³o blisko!!! Mam, po co tutaj wracaæ.
Wk³adam do samochodu sprzêt, przesuwaj¹c le¿¹ce spokojnie spinningi, ¿ywcówki i takie tam inne niezbêdne rzeczy. Jeszcze tylko rzut oka na odcisk twarzy
w kopcu kreta, umiech i do domu. Aha,
telefon do ¯ony! - Halo, kochanie, w³a-

Informacja o zasi³ku pogrzebowym
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA
SPO£ECZNEGO ODD Z I A £
REGIONALNY W AUGUSTOWIE informuje, ¿e Prezes G³ównego Urzêdu Statystycznego Komunikatem z dnia 9 sierpnia 2006r. og³osi³, ¿e przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie w II kwartale 2006r.
wynosi³o 2.427,27 z³.
W zwi¹zku z powy¿szym od dnia
1 wrzenia 2006r. zmniejszy siê wysokoæ zasi³ku pogrzebowego do kwoty 4.854,54 z³. Nowa wysokoæ zasi³ku
pogrzebowego dotyczy zgonów zaistnia³ych po dniu 31 sierpnia 2006r.
Jednoczenie informujemy, ¿e od dnia
1wrzenia 2006r. kwoty przychodu decyduj¹ce o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent wynosz¹:
- 30% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia  728,20z³,
- 70% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia  1.699,10 z³,

- 130% przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia  3.155,50z³.
DYREKTOR OR/KRUS w Augustowie
mgr Beata Maria Malinowska

nie wracam. Jak? Mam, co opowiadaæ,
a i pochwaliæ siê tak¿e mam czym  dumnie oznajmiam g³osem Wilhelma Zdobywcy.
Wielka Wyprawa, rzeczywicie by³a
wielka i bardzo udana. Jestem bardzo
zadowolony!
No i po powrocie wypuszczê do ziemi rosówki, które przed wyjazdem zostawi³em w gara¿u. Czy na taka przynêtê
by³oby lepiej? Nie ma co rozmylaæ, tylko spokojnie przygotowywaæ grunt pod
nastêpn¹ wyprawê!!!
Ach ten Hetman... Wrócê po Ciebie,
na pewno wrócê!
jah
Oddzia³ Regionalny w Augustowie
ul. M³yñska 29, 16-300 Augustów
tel.: (0-87) 644-67-14; fax. (087) 643-84-29
www.krus.gov.pl;
e-mail: augustow@krus.gov.pl
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Zakopane, Zakopane, s³oñce, góry i Górale
3 sierpnia 2006r grupa sportowców
Warsztatu wyruszy³a do Zakopanego.
Kamil Milewski, Darek Wysocki, Radek
Pa³ega, Kasia Renkiewicz, Ania Zieliñska,
Hania Milewska z opiekunem Krystyn¹
Matwiejczyk uczestniczyli w obozie sportowo-rehabilitacyjnym,
zorganizowanym przez Regionalny Oddzia³ Olimpiady Specjalne Polska w Olsztynie.
Czterdziestu sportowców z województwa warmiñsko-mazurskiego aktywnie odpoczywa³o w piêknym Zakopanem. Miasto
przywita³o nas s³oñcem, ale podczas pobytu pogoda by³a ka-

pryna. To jednak nie przeszkodzi³o nam, ¿eby zobaczyæ ciekawe i znane miejsca oraz zdobyæ górskie szczyty Guba³ówkê
czy Nosal.

Niezapomniane wra¿enie zrobi³o na nas Morskie Oko, chocia¿
zdobycie go nie by³o ³atwe. Dziewiêciokilmetrow¹ trasê wszyscy pokonali pomylnie, ale niejednokrotnie by³o to zmaganie siê ze swoim zmêczeniem. Jak na sportowców jednak przysta³o
walczylimy do koñca...
Ale jak smakowa³a szarlotka w schronisku...
Zakopane nie mo¿e byæ bez Górali, Wielkiej Krokwii, Krupówek i oscypków. Górale towarzyszyli nam w przeja¿d¿ce
bryczkami a my jedz¹c oscypki piewalimy mazurskie (mimo
wszystko) piosenki.
Wyjazd z Zakopanego by³ 17 sierpnia . Mimo, ¿e wszyscy
stêsknilimy siê za Oleckiem, wracalimy ze smutnymi minami, ale z cudownymi wspomnieniami.
Có¿ zrobiæ, rozstania s¹ zawsze trudne.
Do zobaczenia w przysz³ym roku na obozie w Zakopanem... HEJ.
(KM)

Od poniedzia³ku do pi¹tku mo¿na kupowaæ atrakcyjne wyroby wykonane przez uczestników WTZ. Zapraszamy do Warsztatu, przy ul.
Kopernika 6 w Olecku, od 8.00 do 15.00.

Gor¹ce skrzyd³a

Ochraniacz termiczny na dzbanek na pewno przyda siê podczas
przyjêcia w ogrodzie czy zwyk³ego rodzinnego grillowania. Doskonale utrzyma temperaturê herbaty lub kawy w dzbanku, a tak¿e bêdzie przyjemn¹ ozdob¹ sto³u.
W rodku ochraniacza znajduje siê warstwa anilany, co gwarantuje utrzymanie temperatury p³ynu przez d³u¿szy czas. Jeli kto ma
fantazjê i poczucie humoru za³o¿y zim¹ na g³owê i bêdzie mia³ ciekawy i ciep³y model czapki:-)
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Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery
zatrudnienia poprzez promowanie zachowañ przyczyniaj¹cych
siê do zwiêkszenia szans zatrudnienia, warunków
dla przedsiêbiorczoci, wyrównywania szans
oraz inwestowania w zasoby ludzkie
(V53701)

Szanowni Pañstwo !

Powiat Olecki w imieniu, którego dzia³a Powiatowy Urz¹d Pracy w Olecku w dniu 17.07.2006r.
podpisa³ z Wojewódzkim Urzêdem Pracy w Olsztynie umowê na realizacjê projektu Nowy zawód.
Bêdzie on finansowany w ca³oci ze rodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  Dzia³anie 2.3 Reorientacja
zawodowa osób odchodz¹cych z rolnictwa oraz bud¿etu pañstwa.
Celem projektu jest wsparcie 55 osób mieszkañców obszarów wiejskich i miast do 20 tysiêcy mieszkañców
 rolników i domowników oraz innych osób zatrudnionych w rolnictwie chc¹cych podj¹æ zatrudnienie w sferze
pozarolniczej  z terenu powiatu oleckiego, z wy³¹czeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne.
Idea, która nam towarzyszy³a przy projektowaniu dzia³añ oparta zosta³a na przekonaniu, i¿ z gospodarstw
o niewielkim obszarze bardzo trudno jest osi¹gn¹æ dochód umo¿liwiaj¹cy zabezpieczenie potrzeb ¿yciowych kilkuosobowych rodzin. Zdobywaj¹c nowy zawód mieszkañcy wsi zwiêksz¹ mo¿liwoci uzyskania pracy poza sektorem rolniczym. Proponujemy atrakcyjne szkolenia w zawodach, które s¹ deficytowe na rynku pracy i daj¹ realne
szanse na znalezienie zatrudnienia.
W
√
√
√

ramach projektu oferowane s¹ nastêpuj¹ce szkolenia:
szkutnik-laminator dla 20 osób,
stolarz z obs³ug¹ wózków z napêdem silnikowym dla 20 osób,
technolog robót wykoñczeniowych dla 15 osób.

Dodatkowo przewidujemy: wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe i kurs aktywnego poszukiwania pracy.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty winny dostarczyæ, do Powiatowego Urzêdu Pracy
w Olecku, najpóniej na 21 dni przed rozpoczêciem konkretnego szkolenia wype³nion¹ ankietê 
zg³oszenie, która za porednictwem Poczty Polskiej w najbli¿szych dniach trafi do ka¿dego gospodarstwa na wsi. Mo¿na j¹ te¿ otrzymaæ w siedzibie PUP Olecko, Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej, a tak¿e
w Urzêdzie Miasta i Gminy w Olecku.
Na podstawie tych zg³oszeñ wy³onimy 55 osób, które zostan¹ skierowane na szkolenia. Jednoczenie zostan¹
utworzone listy rezerwowe na wypadek rezygnacji uczestników. Koszty udzia³u w szkoleniu, koszty dojazdu
i wy¿ywienia zostan¹ poniesione przez Powiat Olecki. Ponadto uczestnicy szkoleñ otrzymaj¹ dodatki szkoleniowe
w wysokoci okrelonej w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Informujemy, ¿e w chwili obecnej zakoñczylimy rekrutacjê na kurs stolarza z obs³ug¹ wózków z napêdem
silnikowym. Posiadamy natomiast wolne miejsca na pozosta³ych dwóch kursach, których rozpoczêcie planowane
jest na miesi¹c wrzesieñ.
Uwaga: ankieta, któr¹ publikujemy na nastêpnej stronie jest jedynie wzorem. Nie mo¿e ona zostaæ
potraktowana jako zg³oszenie. Zg³oszenia nale¿y dokonaæ na oryginalnych drukach ankiety  zg³oszenia.
Projekt Nowy zawód jest wspó³finansowany ze rodków
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
oraz bud¿etu pañstwa w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
kwot¹ 326.389,70 PLN
Projektodawca: Powiat Olecki
Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej
z Wojewódzkim Urzêdem Pracy w Olsztynie
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Projekt Nowy zawód

(V53702)
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Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery
zatrudnienia poprzez promowanie zachowañ przyczyniaj¹cych
siê do zwiêkszenia szans zatrudnienia, warunków
dla przedsiêbiorczoci, wyrównywania szans
oraz inwestowania w zasoby ludzkie

Szanowni Pañstwo !

(V53801)

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej w dniu 24.07.2006r. podpisa³a z Wojewódzkim Urzêdem Pracy
w Olsztynie umowê na realizacjê projektu EGO  pomyl o sobie. Bêdzie on finansowany w ca³oci
ze rodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  Dzia³anie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodz¹cych
z rolnictwa oraz bud¿etu pañstwa.
Celem projektu jest wsparcie 50 osób mieszkañców obszarów wiejskich i miast do 20 tysiêcy mieszkañców
 rolników i domowników oraz innych osób zatrudnionych w rolnictwie chc¹cych podj¹æ zatrudnienie w sferze
pozarolniczej  z regionu EGO (powiatów: e³ckiego, go³dapskiego i oleckiego), z wy³¹czeniem emerytów i osób
zarejestrowanych jako bezrobotne.
Idea, która nam towarzyszy³a przy projektowaniu dzia³añ oparta zosta³a na przekonaniu, i¿ z gospodarstw
o niewielkim obszarze bardzo trudno jest osi¹gn¹æ dochód umo¿liwiaj¹cy zabezpieczenie potrzeb ¿yciowych kilkuosobowych rodzin. Zdobywaj¹c nowy zawód mieszkañcy wsi zwiêksz¹ mo¿liwoci uzyskania pracy poza sektorem rolniczym. Proponujemy atrakcyjne szkolenia w zawodach, które s¹ deficytowe na rynku pracy i daj¹ realne
szanse na znalezienie zatrudnienia.
W ramach projektu oferowane s¹ nastêpuj¹ce szkolenia:
ü kierowca kat. C i C+E wraz z kursem przewozu osób lub rzeczy - 20 osób,
ü kierowca wózków z napêdem silnikowym - 10 osób,
ü opiekun osób starszych - 20 osób.
Dodatkowo przewidujemy: pomoc socjoterapeutyczn¹, doradztwo zawodowe i kurs aktywnego poszukiwania pracy.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty winny dostarczyæ, do Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej przy ul. Kolejowej 31, najpóniej na 21 dni przed rozpoczêciem konkretnego szkolenia wype³nion¹
ankietê  zg³oszenie, która za porednictwem Poczty Polskiej w najbli¿szych dniach trafi do ka¿dego
gospodarstwa na wsi. Mo¿na j¹ te¿ otrzymaæ w siedzibie FRZO, PUP Olecko, a tak¿e w Urzêdzie
Miasta i Gminy w Olecku.
Na podstawie tych zg³oszeñ wy³onimy 50 osób, które zostan¹ skierowane na szkolenia. Jednoczenie zostan¹
utworzone listy rezerwowe na wypadek rezygnacji uczestników. Koszty udzia³u w szkoleniu, koszty dojazdu i
wy¿ywienia zostan¹ poniesione przez FRZO. Ponadto uczestnicy szkoleñ otrzymaj¹ dodatki szkoleniowe w wysokoci okrelonej w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Informujemy, ¿e w chwili obecnej zakoñczylimy rekrutacjê na kurs kierowca kat. C i C+E wraz z kursem
przewozu osób lub rzeczy. Posiadamy natomiast wolne miejsca na pozosta³ych dwóch kursach, których rozpoczêcie planowane jest na miesi¹c wrzesieñ.
Uwaga: ankieta, któr¹ publikujemy na nastêpnej stronie jest jedynie wzorem. Nie mo¿e ona zostaæ
potraktowana jako zg³oszenie. Zg³oszenia nale¿y dokonaæ na oryginalnych drukach ankiety  zg³oszenia.
Projekt „EGO  pomyl o sobie” jest wspó³finansowany ze rodków
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
oraz bud¿etu pañstwa w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
kwot¹ 371.345,00 PLN
Projektodawca: Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej
Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z
Wojewódzkim Urzêdem Pracy w Olsztynie
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Projekt EGO  pomyl o sobie

(V53802)
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Adam
Siemieñczyk
Rysunki:
Wies³aw B. Bo³tryk

AFORYZMY

Ludo¿ercy zostawiaj¹ na piasku odciski stóp.
Lepiej nie chwaliæ siê wysokimi rachunkami z knajp.
Szczególnie wtedy, gdy by³o siê tam bez niej.
Jego ¿ycie pozbawione by³o zwrotów. Nawet grzecznociowych.
Dlaczego dochody s¹ tak skonstruowane, ¿e zawsze trzeba
oszczêdzaæ?
Nie ka¿dy ma ow³osion¹ ³ysinê.
Obietnice wyssane z palca kaza³ jadaæ z rêki.

Nie zna³ siê na sztuce. Nie chcia³, by uznawano go za snoba.

Nie opowiadaj starego dowcipu. Zdenerwujesz tym ludzi,
którzy w³anie chcieli go opowiedzieæ.

Gdy zbyt wiele dzieli, trudno siê mno¿yæ.

Pojedynek w s³oñcu...

5. ZJAZD ABSOLWENTÓW
Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych
w Olecku (dawnego Rolniaka)
w 60. rocznicê powstania szko³y
odbêdzie siê w dniu 23 wrzenia 2006r. (sobota)

- Przewidywany koszt 130 z³ (ma³¿eñstwa absolwenckie - 200
z³ od pary; w tym bal absolwentów w sali gimnastycznej)
- Mo¿liwa jest rezerwacja noclegów w internacie (25 z³)
- Prosimy jednoczenie o dobrowolne wp³aty absolwentów na
nowy sztandar na poni¿sze konto z dopiskiem: wp³ata na sztandar
- Wp³at bêd¹cych równoznacznie zg³oszeniem nale¿y dokonaæ do dnia 31 sierpnia 2006 r. na konto nr 50 1020 4724
0000 3402 0005 8057 z dopiskiem Zjazd Absolwentów oraz
podaniem danych osobowych (nazwiska panieñskiego), roku
zdania matury lub ukoñczenia szko³y, typu szko³y i klasy

(L5401)

Anio³ nie kobieta...

To zadziwiaj¹ce, jak bardzo ludzie s¹ podobni do swych
karykatur.

- Informacje szczegó³owe w kancelarii szko³y tel. 087 5202251
i na stronie internetowej www.powiat.olecko.pl/zsliz/
Przewidywany program:
8:00-9:45 rejestracja uczestników, odbiór pami¹tek zjazdowych
10:00-11:30 Msza w. w Kociele NMP Królowej Polski w
Olecku z powiêceniem nowego sztandaru
11:30-12:00 przemarsz absolwentów do szko³y
12:00-14:00 uroczystoci oficjalne 5. Zjazdu Absolwentów
14:00-18:00 spotkania absolwentów, zwiedzanie szko³y
18:00-3:00 bal absolwentów w sali gimnastycznej
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Z³e pomys³y, jak z³a ¿ona  odchodz¹, by po pewnym czasie wróciæ!

Tadeusz Szyfer

Materia³y zamieszczone w dodatku wyra¿¹j¹ opinie cz³onków i sympatyków Unii Polityki Realnej.
Za treæ nades³anych materia³ów odpowiedzialnoæ ponosi Dariusz Zaniewski. Kontakt: tel. 523-94-90.

Premier uk³ada siê ze zwi¹zkowcami poza plecami pracodawców, prezydent straszy tych ostatnich nowymi, wysokimi karami
za naruszenie prawa pracy. Jeli gesty te nie s¹ elementem
kampanii przedwyborczej, los przedsiêbiorców, a tym samym
przysz³oæ polskiej gospodarki maluje siê w czarnych barwach.
Tak siê dzieje wtedy, gdy u steru w³adzy stoj¹ ludzie, którzy ani
jednego dnia w ¿yciu nie przepracowali na swoim.

Status quo

Ignorowanie interesu pracodawców
czy karanie ich przez w³adzê ma w Polsce d³ug¹ historiê, siêgaj¹c¹ zarania PRL.
Pod tym wzglêdem rz¹dy PiS i koalicjantów
nie wnios³y nic nowego. Ludzi biznesu,
a wiêc de facto pracodawców, traktuje
siê u nas jak przestêpców lub kandydatów na nich. Instytucj¹ chroni¹c¹ masy
przed tymi szkodnikami s¹ politycy. Takie stawianie sprawy spotyka siê ze zrozumieniem mas wyborców, którzy w znakomitej wiêkszoci s¹ pracownikami najemnymi.
Z jednej wiêc strony mamy
przedsiêbiorcê  szkodnika, krwiopijcê i wyzyskiwacza, z drugiej za
dobroczynne pañstwo. Dlatego
nikogo specjalnie nie martwi upad³oæ tej czy innej firmy prywatnej. Na pytanie: co siê stanie z pracownikami zak³adu XYZ z chwil¹ unicestwienia
jego w³aciciela, odpowied brzmi: otrzymaj¹ zasi³ek ze skarbu pañstwa. Nastêpnego pytania: sk¹d skarb pañstwa bierze na to pieni¹dze, ju¿ prawie nikt nie
zadaje.
W ten sposób rosn¹ rzesze biorców
ze skarbu pañstwa (pracowników), a malej¹ dawców (pracodawców). Tak dzia³o
siê w PRL, tak dzieje siê w III i IV RP.
Coraz wiêcej przedsiêbiorców z w³asnego
biznesu rezygnuje. Efektowny spadek wskaników bezrobocia, jaki notuje ostatnio GUS,
nie jest wynikiem tworzenia nowych miejsc
w kraju, lecz raczej za granic¹.
Zamiast ten schemat mylowy zmieniaæ,
w³adza stara siê wygraæ odwieczny konflikt interesów miêdzy ludmi przedsiêbiorczymi, aktywnymi, gospodarnymi i pracowitymi, a biernym, czêsto miernym, ale za
to wiernym elektoratem tzw. mas pracuj¹cych. Niewielu polityków potrafi powiedzieæ rz¹dzonemu narodowi prawdê w oczy.

Utrapienie

Kto, kto nigdy nie prowadzi³ w³asnej firmy nie ma bladego pojêcia, przed
jakimi problemami staje przedsiêbiorca,
czyli pracodawca. Nawet w krajach o stosunkowo du¿ym zakresie wolnoci gospodarczej i niskim stopniu interwencjonizmu pañstwa w gospodarkê (USA, niekiedy Australia, Tajwan, Hongkong) problemów nie brakuje. Nie doæ, ¿e przedsiêbiorca ma na karku bezwzglêdnych
konkurentów krajowych i zagranicznych,

Ch³opiec do bicia
Jan M Fijor

nierzetelnych kontrahentów, nie p³ac¹cych w terminie i wiecznie grymasz¹cych
klientów, krn¹brnych albo leniwych wspó³pracowników i podw³adnych, cykle koniunkturalne, kryzysy globalne, banki,
klêski ¿ywio³owe i inne dopusty Bo¿e,
musi siê u¿eraæ ze zwi¹zkami, zawodowymi, kontrolerami inspekcji pracy, urzêdami skarbowymi, zak³adem ubezpieczeñ
spo³ecznych, statystyk¹, regulacjami
unijnymi, policj¹ transportow¹, urzêdem
ochrony konsumenta i dziesi¹tkami innych instytucji kontroluj¹cymi dzia³alnoæ gospodarcz¹.
Roman Kluska przypomnia³ kiedy,
¿e kiedy pod koniec lat 1980. uruchamia³ Optimusa, dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ rz¹dzi³y w Polsce cztery ustawy:
prawo handlowe, o dzia³alnoci gospodarczej, podatkowe i prawo pracy. Dzisiaj takich ustaw jest ponad 200! Z informacji gromadzonych przez Konfederacjê pracodawców Polskich wynika, ¿e
przeciêtny (czyli zatrudniaj¹cy od 10 

20 osób) w³aciciel polskiej firmy prywatnej, ponad 70 proc,. swego czasu pracy
(rednio 56 godzin tygodniowo) i energii przeznacza na dzia³ania zwi¹zane ze
spe³nianiem wymogów regulacji.
A gdzie produkcja, technologia, innowacyjnoæ, kontrola finansów firmy,
polityka cenowa, troska o wzrost wydajnoci pracy, poszukiwanie pieniêdzy,
zatrudnianie newralgicznych specjalistów,
marketing, poszukiwanie klientów, sprzeda¿, reklamacje czy obs³uga konsumenta? Czy trzeba siê dziwiæ, ¿e przy takim
obci¹¿eniu polska gospodarka - poza
rolnictwem, rzemios³em i przemys³em
monta¿owym, a wiêc dzia³ami, które swoje
triumfy wiêci³y 200 lat temu - jest w³aciwie niekonkurencyjna. Nie zapominajmy
te¿, ¿e przedsiêbiorca, zanim stworzy³ swój
biznes, musia³ wy³o¿yæ na niego swoje
ciê¿ko zarobione pieni¹dze. Nietrudno teraz
zrozumieæ, dlaczego coraz wiêcej ludzi
przedsiêbiorczych wyje¿d¿a za granicê,
staje siê rentierami, przechodzi na pracowników najemnych, albo nagminnie przechodzi do sfery bud¿etowej, by ¿yæ na koszt tych
naiwnych, którym siê jeszcze chce
ryzykowaæ i walczyæ.

Zbêdne prawo

Prawo pracy, którego specjalist¹ jest
pan prezydent, to relikt przesz³oci marksistowsko-leninowskiej, kiedy to przedsiêbiorca prywatny postrzegany by³ jako
wyzyskiwacz i krwiopijca. Nie doæ, ¿e
jest ono kosztowne i nikomu, prócz politykom i organom cigania, nie s³u¿y,
to na dodatek ma fatalne reperkusje
gospodarcze. Ogranicza swobodê gospodarowania, wypiera znacznie bardziej
efektywny wolny rynek, demoralizuje, a
przede wszystkim podnosi cenê pracy,
co m.in. prowadzi siê do powstawania
bezrobocia. Nie pope³niê b³êdu jeli napiszê, ¿e likwidacja prawa pracy doprowadzi³aby w krótkim czasie do spadku
bezrobocia w Polsce o po³owê.
Prawo pracy pomylane zosta³o jako
forma ochrony pracobiorców przed samowol¹ pracodawców. Pamiêtajmy jednak, ¿e wystarczaj¹co dobrej ochrony,
bez balastu zbêdnej biurokracji i kosztów, dostarcza rynek. Nazywa siê to kontraktem (czasem te¿ umow¹ zbiorow¹) miê-
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dzy pracodawc¹ a pracobiorc¹, w którym okrelone s¹ warunki, na jakich strony
zgadzaj¹ siê wspó³pracowaæ. Wolnoæ
zawierania kontraktów jest w demokracji, w pañstwie prawa jedn¹ z podstawowych gwarancji konstytucyjnych. Po
co wiêc regulacje? Pracodawcy, czy pracobiorcy, którzy nie dotrzymaj¹ warunków kontraktu ponios¹ tego konsekwencje kontraktowe (np. finansowe), tak jak
ponosi je ka¿dy, kto z³amie postanowienie umowy.
Jeli pracownik chce w zamian za dodatkowe wynagrodzenie, dobrowolnie
zrezygnowaæ z urlopu, zupy regeneracyjnej czy zgadza siê pracowaæ w warunkach szkodliwych dla zdrowia, bo
akurat zamierza kupiæ wiêksze mieszkanie, to nikt nie ma prawa mu tego zabroniæ. Sam, pracuj¹c kiedy za granic¹,
rezygnowa³em przez piêæ lat z ubezpieczenia zdrowotnego, by zaoszczêdzone
na sk³adce ubezpieczeniowej pieni¹dze
przeznaczyæ na zakup wiêkszego domu.
Ryzykowa³em, wiem, ale to by³ mój wybór. Wcale zreszt¹ nie taki nieroztropny. By³em m³ody, zdrowy, rzuci³em palenie, kontrolowa³em siebie. To mi siê
op³aci³o.
A czy sam wyjazd na przymusow¹
emigracjê, nawet na kilka lat, jest wolny
od ryzyka? A czy ¿ycie w biedzie nie
jest ryzykowne? Wall Street Journal pisa³ niedawno, ¿e ludzie bogaci ¿yj¹ statystycznie 10 lat d³u¿ej ni¿ biedacy! Nasze ¿ycie to jedno wielkie ryzyko. Prawo pracy nic tu nie pomo¿e. Dopóki mam
wolny wybór i nikomu nie robiê nim krzywdy, a przy tym wiem, jakie poniosê tego
konsekwencje, nikt nie powinien mi zabraniaæ. Prawo, które zabrania mi zadbaæ
o siebie samego, daje mi do zrozumienia, ¿e sobie w ¿yciu nie radzê. Takie
postêpowanie k³óci siê z szermowanym
z najwy¿szych trybun, nauczaniem Jana
Paw³a II, który na ka¿dym kroku podkrela³ znaczenie ludzkiej wolnoci, wolnej
woli, godnoci. W³adza reguluj¹c moje

¿ycie odbiera mi tê godnoæ, ma mnie
za pó³g³ówka.
No, dobrze, a jeli pracodawca zechce mnie mobbingowaæ, wyzyskiwaæ czy
dyskryminowaæ, co wtedy? Kto mnie,
pracobiorcê, przed tym ochroni?
¯aden normalny pracodawca prywatny
nie bêdzie szkodzi³ ludziom, z których
¿yje. Pracownik jest czêci¹ kapita³u firmy, podobnie jak jest ni¹ technologia,
urz¹dzenia, maszyny, system organizacyjny etc. Kapitalista, a wiêc pracodawca, ¿yje z kapita³u, który z wielkim trudem, oszczêdzaj¹c, odejmuj¹c sobie od
ust, ryzykuj¹c, pracuj¹c po 20 godzin na
dobê, ucz¹c siê zgromadzi³. Trzeba byæ
niespe³na rozumu, aby niszczyæ zdobyte z takim trudem ród³o egzystencji.
Mobbing, wyzysk czy dyskryminacja
mog¹ wystêpowaæ tylko tam, gdzie pracodawca nie ma osobistej korzyci w
godziwym traktowaniu kapita³u ludzkiego. Tak dzieje siê wy³¹cznie w firmach
i organizacjach pañstwowych, nie podlegaj¹cych wolnemu rynkowi, lecz przymusowi zbêdnych regulacji, w tym i prawa
pracy. To nie przypadek, ¿e w najwiêkszej na wiecie sieci sprzeda¿y detalicznej, amerykañskim kolosie Wal-mart, s³yn¹cej tak¿e z tego, ¿e nie zezwala na swym
terenie na dzia³alnoæ zwi¹zków zawodowych, zarobki personelu s¹ wy¿sze ni¿
w innych, uzwi¹zkowionych firmach.
Niezrzeszeni amerykañscy kierowcy tirów zarabiaj¹ wiêcej ni¿ ich koledzy
nale¿¹cy do zwi¹zku zawodowego, Teamsters.
No tak, ale w USA nie ma prawa pracy.

Oddech

W swym wiekopomnym dziele, zatytu³owanym Praktyka zarz¹dzania, Peter Drucker podkrela, ¿e w strukturach
organizacji gospodarczych, odpowiedzialnoæ musi byæ proporcjonalna do zakresu
uprawnieñ. Innymi s³owy, jeli kto ma
prawo decydowania o losach wydzia³u
czy komórki produkcyjnej, to musi (proporcjonalnie do zakresu tych uprawnieñ)

Dla NFZ nie licz¹ siê pacjenci
To wo³a o pomstê do nieba! Brakuje
lekarstw dla chorych, szpitale ton¹ w d³ugach. A co na to urzêdnicy z Narodowego Funduszu Zdrowia? Myl¹ tylko o swojej wygodzie  pisze Fakt.
Zamiast daæ pieni¹dze na leczenie, wol¹
wydaæ je na klimatyzacjê w swoich biurach. Ile? Fortunê. NFZ w Katowicach na
klimatyzacjê ma wydaæ oko³o miliona z³otych
 alarmuje Fakt.
Nic ich nie jest w stanie wzruszyæ.
Nawet schorowani ludzie, którzy musz¹

cieszyæ siê, gdy dostan¹ w szpitalu miejsce na korytarzu. Ale 325 urzêdników z katowickiego oddzia³u NFZ nie widzi w tym
problemu. Dla swojej dyspozycji maj¹
eleganckie biura na prawie 6 tys. metrów
kwadratowych  zaznacza dziennik.
To jednak ma³o. Wybrañcy losu chc¹
wiêkszych luksusów. Teraz zamarzy³a im
siê klimatyzacja. Dyrekcja katowickiego
Funduszu og³osi³a wiêc przetarg na wykonanie klimatyzacji w 5-piêtrowym budynku.

ponosiæ konsekwencje swoich decyzji.
W³aciciel firmy, który nie dba o reputacjê czy jakoæ swoich produktów (us³ug),
traci w³asne pieni¹dze, firmê, maj¹tek.
reputacjê. I nie ma prawa mieæ do nikogo pretensji. Chyba ¿e...
Polski przedsiêbiorca jest ubezw³asnowolniony, ¿eby nie powiedzieæ sparali¿owany przez ustawodawców, którzy
nie ponosz¹ za swe ustawy ¿adnej odpowiedzialnoci. Ich jedyn¹ trosk¹ jest
to, jak dobrze wygl¹daæ przed elektoratem. A ¿e ma to szkodliwe reperkusje
gospodarcze, kogo to obchodzi. Jak polski
przedsiêbiorca ma byæ konkurencyjny
wobec swego zagranicznego kolegi, jeli decyzje w sprawach zatrudnienia,
ksiêgowoci, ce³, kwot importowych/eksportowych, stóp procentowych, czy stosowanych technologii ponosi za niego
polityk  ignorant, który nigdy nie prowadzi³ w³asnego interesu i nie rozumie,
¿e swoim postêpowaniem utrudnia ¿ycia tym, którzy go utrzymuj¹ i daj¹ pracê innym?
Pracodawców (przedsiêbiorców) jest
ok. 100 razy mniej ni¿ pracobiorców. Ten
fakt liczy siê zw³aszcza przy urnach wyborczych. Dlatego w³adza znacznie troskliwiej dba o tych ostatnich, dostarczaj¹ przecie¿ wiêcej g³osów. Tym bardziej, ¿e masy rzadko kiedy dostrzegaj¹
prawdziwe i pe³ne konsekwencje praw,
jakich im udzieli³ dobroduszny polityk.
Jeszcze rzadziej rozumiej¹, ¿e to one p³ac¹
cenê swoich przywilejów. Teraz zap³ac¹
te¿, podwy¿szone przez prezydenta, kary.
Parafrazuj¹c znane powiedzenie, przedsiêbiorca, cz³owiek aktywny, energiczny i pomys³owy wy¿ywi siê sam. Gorzej
z pracobiorcami. Jeli wiêc naprawdê
chcemy o nich zadbaæ, a przecie¿ stanowi¹ blisko 99% zdolnych do pracy,
to zamiast podwy¿szaæ kary dla pracodawców, na³ó¿my je na polityków, zwi¹zkowców i wszystkich tych, którzy utrudniaj¹ tym ostatnim ¿ycie.
Jan M Fijor

Szpitale na l¹sku ton¹ w d³ugach 
maj¹ niezap³acone rachunki na prawie 370
mln z³. Tylko Szpital Wojewódzki im. w.
Barbary w Sosnowcu ma 20 mln d³ugu. Za ten milion z³otych moglibymy wreszcie
kupiæ nowy tomograf  mówi Andrzej
Pióro, zastêpca dyrektora ds. lecznictwa
w Szpitalu Wojewódzkim w Sosnowcu.
Pacjenci jednak na nowy sprzêt w tym
i innych szpitalach bêd¹ musieli poczekaæ, a¿ luksusowi urzêdnicy z NFZ zaspokoj¹ wszystkie swoje zachcianki  stwierdza
z ironi¹ Fakt.
ród³o informacji: PAP
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(K21203)

* glazura, kominki, terakota, tel. 0-606-993-688

K21801

RATY!

GLAZURA, terakota, drzwi, tel. (087) 520-13-87)

armatura sanitarna, kominki, prace wykoñczeniowe
Rampa PKP
grzewcze i tradycyjne, projektowanie i wykonawstwo, us³ugi remontowo-budowlane
(K18407)
Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995

KOMINKI

* GUSIEW  codzienna linia regularna, tel. 0-504-065-770 V45007
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V51104
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V50704
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V45207
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V50805
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
K18707
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V45707
* kredyt tani, tel. 0-87-520-01-89
V45307
* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47
K433
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55
V42009
* ksiêgowe us³ugi, tel. 0-87-520-31-70
L4012
* LONDYN  dostarczê paczki, tel. 0-501-720-701
L4807
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V47006
* Meble, sklep, rampa PKP. Tel. (087) 520-19-44.
V46806
* myjnia samochodowa, Wojska Polskiego 18A, mycie od 8
z³otych
V44208
* NOBILES farby, aleje Lipowe, tel. 0-87-520-22-84
V47106

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

(V34214)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

(V44008)

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K14413
* AUTOGAZ  monta¿, tel. 0-87-523-94-31
K19106
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
V16951
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L3115
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V52004
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 V51204
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18824
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V39910
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-12-88 V41709
* DEMBUS przewozy turystyczne, kraj, zagranica, tel. 0-504065-770
V44907
* Dewocjonalia, ulica Winiowa,
V45507
* ELEKTRO-MOTO-DOM - sklep, naprawa sprzêtu RTV.
Kolejowa 6. Tel. 0-509-489-447
V47306

k2okna@vp.pl

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93 V52502
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, (wjazd od
Zyndrama), tel. 0-606-756-380
K17009
PROJEKTOWANIE, URZ¥DZANIE OGRODÓW OD A DO Z

Sprzeda¿ rolin wodnych i kolekcjonerskich, rododendronów
Tel. 0-693-239-934
(V16709)
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K19006
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V53501)
* rowery, naprawa, skutery, tel. 0-87-520-29-75
V51004
* RTV - naprawa, tel. 0-509-489-447
L4906
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L5304
* serwis pilarek, kosiarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa
PKP, tel. 0-87-520-48-78
L3814
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V46906
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K19306
* SOLARIUM, modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V52105
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V46007
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2533
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K333
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2233
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3215
* transport, tel. 0-508-192-094
V46017
* transport wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel. 0-604514-845
V40010
US£UGI POGRZEBOWE BARKA
Konkurencyjne ceny!

Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B (wejcie od
ul. S³owiañskiej), Tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320

* wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski, Targowa 20, tel. 0-87520-21-13
V73438
Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39
* wypo¿yczalnia rowerów Impuls, tel. 0-87-520-36-92 K21603
* zak³ad krawiecki, Irena £apiñska, tel. 0-87-520-24-82 V47206
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2336
(V50904)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

Olecko
Tel. (087) 523-42-35
0-501-720-701

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury tel. (087) 520-04-80
V16410

(V53301)

ul. Grunwaldzka 8, tel. (087) 520-01-89

(V50105)

gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK

(V53921)

* 3-miesiêczne chwilówki, ul. Grunwaldzka 8, tel. 0-87-52001-89
V53901
Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty

Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!
(V45107)

US£UGI
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(V48503)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewskip

Olecko, Aleje Lipowe 3

OG£OSZENIA DROBNE
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INNE
* oddam kamieñ i gruz, tel. 0-511-712-551
L3309
* zlecê wykonanie i prowadzenie strony internetowej, tel.
0-87-523-90-09
L4509
* Znaleziono klucz elektroniczny do samochodu, czarny z
niebieskimi przyciskami, do odebrania w redakcji
L2520

L

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

tel. 520-23-36

Codziennie w godz. 8 -18
00

00

KUPIÊ

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

L4409
L5701

* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
V17025
* przyjmiemy uczniów do nauki zawodu sprzedawcy, od 1
wrzenia 2006 roku, tel. 0-87-520-15-30
K17509
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L4707
SPRZEDAM
* artyku³y wêdkarskie, WYPRZEDA¯, rabat 30%, sklep zoologiczny, ul. Kolejowa
L5107
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L4008
* Autosan H921, po przebudowie, tel. 0-606-141-884
L5502
* Beagle szczeniaki, 600 z³, tel. 0-504-027-752
K22301
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-12-88 V41709
* dzia³kê budowlan¹ blisko jeziora, tel. 0-505-064-698 K22201
* dzia³ki budowlane, tel. 0-601-210-819
K20105
* krosna do wyrobu chodników, zabytek, tel. 0-660-706-035 L5601
* lilie wodne, tel. 0-693-239-934
K16809
* perfumy na zamówienie, oryginalne, tel. 0-87-520-01-89 V53911
* rower górski, dzieciêcy, stan bardzo dobry, tel. 0-601-152454
K15706
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L3014
* VW Golf Combi, 1,9D, 1994, tel. 0-502-088-497
K22101

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V39810)

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

(V48405)

PRACA

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V44108)

* domek, tel. 0-606-756-380
* Audi A4, 1995/97, Benzyna, tel. 0-508-097-660

WYNAJEM
* 3 hektary ziemi do dzier¿awy, tel. 0-602-192-452
K22001
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3616
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-693-788-976
K21901
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L5205
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L5304
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3514

EXPRESS SZKOLNY
GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V53001)

Redakcja Tygodnika Oleckiego zaprasza do wspó³pracy przy redagowaniu Ekspresu Szkolnego wszystkich uczniów oraz nauczycieli oleckich szkó³. Artyku³y oraz zdjêcia przyjmowane s¹ w godzinach
pracy redakcji.
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Wyprawa do Ameryki
Po³udniowej 2006 (1)

Z podró¿y po Argentynie, Urugwaju, Paragwaju,
Brazylii  Andrzej Malinowski.

tycznie wzros³a liczba porwañ politycznych i morderstw dokonywanych przez
rewolucjonistów. W latach 2002-2003
Wenezuelê parali¿owa³y strajki.
Chc¹c zobaczyæ jak wygl¹da dzisiaj,
okiem podró¿nika, gospodarka i dzieñ
dzisiejszy tego kontynentu, postanowi³em siê tam udaæ. ]

Dlaczego do Aneryki?
Ameryka Po³udniowa fascynowa³a
mnie od dawna. W 2001 roku odwiedzi³em Peru i Boliwiê, widzia³em góry Andy,
ale by³o to za ma³o, by móc chocia¿ trochê zrozumieæ ten kontynent, mentalnoæ
i kulturê jego mieszkañców, poznaæ obszary poroniête d¿ungl¹, rozleg³¹ rolinnoci¹ trawiast¹ (pampa) i zobaczyæ s³ynne
wodospady Iguazu oraz rzekê Paranê.
W Ameryce Po³udniowej znajduje siê 13
krajów, do zwiedzenia wszystkich pozosta³o mi jeszcze 7. Byæ mo¿e kiedy uda
mi siê w nich byæ.
Historia odkrycia tego kontynentu i
zasiedlenia go Europejczykami te¿ jest
ciekawa. Hiszpanie i Portugalczycy w koñcu XV i na pocz¹tku XVI wieku dokonali eksploracji tych terenów, zamieszkiwanych przez Indian  ludnoæ tubylcz¹. Gdyby nie ¿eglarskie wyprawy Krzysztofa Kolumba i Vasco da Gamy, to kto
wie, jak dzisiaj wygl¹da³aby ta czêæ wiata.
Hiszpañscy najedcy poszukiwali w
Ameryce przede wszystkim z³ota i srebra. Zmuszali Indian do kator¿niczej pracy
w kopalniach i na plantacjach trzciny
cukrowej czy kawy. Kiedy choroby zakane, przywleczone z Europy, zaczê³y
dziesi¹tkowaæ miejscow¹ ludnoæ, rozpoczêto sprowadzanie niewolników z

Afryki. Pod koniec XVIII
wieku w hiszpañskich
koloniach rozwin¹³ siê
ruch niepodleg³ociowy.
Hiszpania zaczê³a traciæ
kontrolê nad zagarniêtymi terenami. W nowo
powsta³ych pañstwach
w³adzê przejêli miejscowi
posiadacze ziemscy. Od
tamtej pory wiêkszoæ
krajów Ameryki Po³udniowej rz¹dzona jest
przez dyktatorów i junty wojskowe, a w spo³eczeñstwie panuj¹ ra¿¹ce dysproporcje miêdzy potê¿nymi elitami a
ubogimi masami. W latach 70. i 80. XX wieku
Amerykê ogarnê³y potê¿ne kryzysy finansowe. Dyktatorska w³adza
zapewnia³a pozory stabilizacji.
W 2003 roku gwa³towne protesty boliwijskiej biedoty skierowane zosta³y przeciwko polityce wolnego
rynku. W Kolumbii w 2002 roku drama-

Buenos Aires  stolica Argentyny.

W³anie tu jestem.
Swoj¹ wyprawê rozpocz¹³em na pocz¹tku czerwca 2006 r. dlatego, ¿e po
powrocie z pracy w Kazachstanie w koñcu
maja (rok szkolny koñczy siê tam 25.05.),
mia³em ju¿ wakacje  3 miesi¹ce! Nie
potrafiê i nie umiem siedzieæ non stop
w domu, przebywaæ w czterech cianach, patrzeæ na pas¹ce siê za oknem
krowy i funkcjonowaæ od - do. Fascynuje mnie wiat, jego ró¿norodnoæ
i bogactwo. Chcê wykorzystaæ swój czas
inaczej, dowiadczaæ nowych wra¿eñ i
prze¿yæ, a dziêki temu rozwijaæ siê we
wszystkich mo¿liwych kierunkach. Jako
nauczyciel muszê czerpaæ wiedzê i dowiadczenie tak¿e z ¿ycia, a nie tylko z
ksi¹¿ek i telewizji.
Od marca polowa³em w Internecie na
tañszy bilet lotniczy, ale siê nie uda³o.
Kupi³em wiêc go za 3450 z³otych (przylot do Buenos Aires w Argentynie, a
wylot z Rio de Janeiro w Brazylii). Uzbroi³em siê pogodê ducha, spakowa³em plecak,
który o dziwo wa¿y³ 12 kg, wzi¹³em 1000
dolarów i... witaj Ameryko!
C.d.n.
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KRÓLESTWO STARYCH SAMOCHODÓW
Podwarszawskie Otrêbusy. Ju¿ z daleka widaæ czerwony,
piêtrowy londyñski autobus. Kiedy podejdziemy bli¿ej, zobaczymy samolot, na razie czekaj¹cy na odrestaurowanie. Za
nim przeszklon¹ altanê: stoj¹ce w niej dwa lni¹ce samochody zapraszaj¹ do wejcia.

Tu¿ za bram¹ pi¹ drapie¿niki: niemiecka pantera, dobrze
znany Rudy z Czterech pancernych i psa oraz jeszcze
jeden T-34 z radzieck¹ gwiazd¹ na wie¿y.

Stare samochody mia³ okazjê fotografowaæ
Tomasz Kosiorowski

Nawet jeli czo³gi nas zaniepokoi³y, gocinnoæ w³acicieli Joanny i Zbigniewa Mikiciuków, sprawia, ¿e szybko czujemy
siê tu jak w domu. Zbigniew Mikiciuk, wspó³twórca i dyrektor Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrêbusach, z radoci¹ wita zwiedzaj¹cych i odpowiada na pytania.

Interesuj¹c¹ rozmowê z Panem Zbigniewem Mikiciukiem
opublikowano we wrzeniowym numerze z 2005 r. Mówi¹
Wieki. Fragmenty informacji znajdziemy na stronie internetowej: http://www.mowiawieki.pl
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Kalendarz imion

¯o³êdzie  lek i pasza
We wrzeniu i padzierniku zawsze
opadaj¹ ¿o³êdzie. Dzisiaj zbierane s¹ one
przewa¿nie przez dzieci dla zabawy. Równie¿
gromadz¹ je myliwi. Jest to bowiem doskona³a tucz¹ca pasza dla zwierz¹t.
Jeszcze przed kilkudziesiêciu laty zbierano dosyæ powszechnie ¿o³êdzie w celach leczniczych. Pra¿ono z nich równie¿
kawy. Pierwsze opadaj¹ce nasiona dêbu
z regu³y s¹ pogryzione przez robaki i nie
nadaj¹ siê do przechowania. W pe³ni
wartociowe i zdrowe s¹ dopiero ¿o³êdzie pozyskiwane nieco póniej.
¯o³êdzie zbieraæ nale¿y, gdy opadaj¹,
przesuszyæ w przewiewnym miejscu i aby
nie zaplenia³y pod ³upin¹ dosuszyæ w
piecach po chlebach. Ta rada pochodzi z wydanego przed II wojn¹ wiatow¹ poradnika zielarskiego Jana Biegañskiego. Ten¿e bardzo znany zielarz radzi³ równie¿ sporz¹dzaæ ze wie¿ych ¿o³êdzi smaczn¹ i bardzo posiln¹ kawê ¿o³êdziow¹. Uwa¿a³, ¿e jest ona bardzo zdro-

Nasz przepis
Sa³atka z kurczakiem

1/2 wêdzonego kurczaka, du¿a g³ówka sa³aty, 4 pomidory, ogórek, 2 ³y¿ki soku z cytryny, 6 ³y¿ek oliwy, sól,
pieprz
Licie sa³aty myjemy i dok³adnie
osuszamy. Równie¿ myjemy pomidory i ogórek. Pomidory kroimy w cz¹stki, ogórek obieramy i kroimy w plastry. Z kurczaka usuwamy koci, a miêso
kroimy na niewielkie kawa³ki. Sok z
cytryny rozcieramy ze szczypt¹ soli i
pieprzu. Podczas ucierania wlewamy
po trochu oliwê. Sa³atê rwiemy na kawa³ki i mieszamy z plasterkami ogórka
i cz¹stkami pomidora oraz kurczaka.
Sa³atkê zalewamy sosem i lekko
mieszamy.

2 wrzenia
Bohdany, Brygidy, Dionizy, Elizy, Izy
Aksela, Axela, Bohdana, Czes³awa, Dionizego, Jana, Juliana, Salomona, Seweryna, Stefana, Tobiasza, Wilhelma, Witomys³a
3 wrzenia
Doroty, Erazmy, Eufemii, Izabeli, Liliany,
Sylwiny
Antoniego, Bart³omieja, Bartosza, Erazma,
Grzegorza, Joachima, Mojmierza, Przec³awa,
Sylwina, Szymona, Zenona
4 wrzenia
Agnieszki, Dali, Idy, Julianny, Laury, Lili,
Lilianny, Liliany, Lindy, Rozalii, Ró¿y
Bart³omieja, Laurencjusza, Przemys³awa,
Rocha, Rocigniewa
wa, posilna i wzmacniaj¹ca. Powinni wiêc
j¹ pijaæ regularnie zarówno doroli jak i
dzieci. Szczególnie napój ten poleca³ zielarz dzieciom w¹t³ym i rachitycznym.
Wed³ug wydanego w latach trzydziestych XX wieku Zielnika lekarskiego
autorstwa doktora Augusta Czarnowskiego
pra¿one ¿o³êdzie, stosowane na kawê,
dzia³aj¹ skutecznie przy krzywicy i zo³zach
u dzieci oraz przy obrzêku ledziony u
doros³ych. Z kolei sproszkowane ¿o³êdzie z miêkkim jajkiem, traktowa³ jako skuteczny lek przy biegunkach i cierpieniach
pêcherza.
W medycynie ludowej odwar z wysuszonych i sproszkowanych ¿o³êdzi sto-

 Mg³a opada, bêdzie pogoda, mg³a w górê
idzie, bêdzie deszcz.
 Jak pierwszy, drugi, trzeci, taki ca³y wrzesieñ zleci.
 Jaki czas oko³o w. Idziego (1 wrzenia),
takie powietrze trwaæ bêdzie cztery tygodnie.
 w. Idzi (1 wrzenia) nic ju¿ w polu nie
widzi.
 w. Idzi (1 wrzenia) k³osa w polu nie
widzi.
 w. Idzi (1 wrzenia), siaæ wyjdzij.
 Wielka dla zbó¿ i siewu wygoda, gdy z
w. Idziego (1 wrzenia), pogoda.
 w. Idzi (1 wrzenia), podwieczorka nie
widzi.
 Chmiel zbieraæ oko³o w. Idziego (1 wrzenia) i chowaæ porz¹dnie do zwietrzenia.
sowano przeciw wzdêciom oraz ró¿nym
dolegliwociom ¿o³¹dka i przy biegunkach.
W najprostszy sposób mo¿na sporz¹dziæ taki domowy specyfik zalewaj¹c
³y¿eczkê sproszkowanych nasion szklank¹
wrz¹tku. Potem wszystko nale¿y podgrzewaæ w garnku na wolnym ogniu nie dopuszczaj¹c do wrzenia, przez oko³o piêæ
 szeæ minut. Po wystudzeniu i przecedzeniu, piæ podobnie jak herbatê albo kawê
zbo¿ow¹ do posi³ków. Przy biegunkach
odwar warto pijaæ ma³ymi ³ykami co pewien czas, wtedy jego dzia³anie jest silniejsze.

Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Bia³ymstoku
Orodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku
organizuje nabór na rok szkolny 2006/2007
SZKO£Y DZIENNE na podbudowie gimnazjum
 4-letnie Technikum kszta³c¹ce w zawodach:
- technik ekonomista
- technik informatyk
- technik handlowiec
 3-letnie Liceum Ogólnokszta³c¹ce -profil ogólny
 2-letnia Zasadnicza Szko³a Zawodowa kszta³c¹ca w zawodach:
- stolarz
- sprzedawca
- kelner
SZKO£Y ZAOCZNE na podbudowie gimnazjum lub szko³y podstawowej
 3-letnie Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych  profil ogólny
na podbudowie szko³y zawodowej
 2-letnie Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych  profil
ogólny
SZKO£A POLICEALNA DLA DOROS£YCH
1,5-roczna lub 2- letnia na podbudowie szko³y redniej
OFERUJE KSZTA£CENIE W ZAWODACH:
- technik informatyk
- technik handlowiec
- technik administracji
- technik rachunkowoci
Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Bia³ymstoku
Orodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku
19-400 Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel. (087) 520-26-35
www.zdz.bialystok.pl, e-mail: olecko@zdz.bialystok.pl

(K21602)

29 sierpnia
Beaty, Beatryczy, Flory, Sabiny, Saby
Jana, Janusza, Jeremiasza, Jeremiego,
Kandyda, Racibora, Witalisa
30 sierpnia
Gaudencji, Jowity, Ma³gorzaty, Michaliny, Rebeki, Ró¿y, Tekli
Benona, Czêstowoja, Feliksa, Micha³a,
Mirona, Szczêsnego
31 sierpnia
Izabeli, Pauliny, Rajmundy, Ramony, Romy
Bogdana, Bohdana, Cyrusa, Marka, Paulina, Rajmunda, Romualda, wiêtos³awa
1 wrzenia
Any, Beatrycze, Belindy, Bronis³awy,
Izabeli, Reny
Augusta, Bronis³awa, Bronisza, Dzier¿ys³awa, Idziego, Wiktora

Przys³owia
i powiedzenia

23

Tygodnik Olecki nr 35 (453)

K¹cik szachowy (3)
Król Karol XII, wybitny wódz szwedzki, podczas dobrowolnej niewoli u Turków w Benderze codziennie grywa³ w
szachy by utrzymaæ sprawnoæ umys³u.
Jego szachowym partnerem by³ czêsto
gen. S. Poniatowski (ojciec Stanis³awa
Augusta, póniejszego króla Polski) oraz
minister skarbu Krystian Albert Grothusen.
Z tym ostatnim gra³ w szachy w czasie,
gdy Turcy zaatakowali twierdzê w Benderze, ostrzeliwuj¹c j¹ z dzia³. Epizod ten
pos³u¿y³ do s³awnej anegdoty o przebiegu partii.
Bia³e: Karol XII
Czarne: K. A. Grothausen
Zad. 5 ( 3p.)

owiadczy³ g³ono:
Dajê panu mata w trzech posuniêciach!. Ledwie wypowiedzia³ te s³owa,
gdy przez namiot przelecia³a ze wistem
turecka kula i str¹ci³a z szachownicy
skoczka.
Bia³e: Karol XII
Czarny: K. A. Grothusen
Zad 6 (4p.)

Bia³e daj¹ mata w 4 posuniêciach

Bia³e daj¹ mata w 3 posuniêciach
Karol XII dostrzeg³ w tym momencie
mo¿liwoæ przeprowadzenia kombinacji
koñcz¹cej partiê. Wielce uradowany

Bia³e: Karol XII
Czarne: K. A. Grothusen
Zad. 7 (5p.)

Minister pochyli³ siê w poszukiwaniu str¹conej figury, gdy tymczasem król
z umiechem owiadczy³: Niepotrzebny jest mi skoczek, mogê go panu podarowaæ. I tak dam panu mata, choæ teraz w czterech posuniêciach. Tylko co
zakoñczy³ sw¹ wypowied, gdy znów wisnê³a turecka kula, na szczêcie nie trafi³a ¿adnego z graj¹cych. Ale pion h2
podzieli³ los skoczka, zosta³ str¹cony z
szachownicy.

KUPON KONKURSOWY Szachy nad Leg¹
Zad. 5. ............................................................................................
Zad. 6. ............................................................................................
Zad. 7. ...........................................................................................
Imiê i nazwisko ............................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Adres ...........................................................................................
........................................................................................................

Bia³e daj¹ mata w 5 posuniêciach
Minister poblad³, lecz król by³ zupe³nie spokojny, odzywaj¹c siê w te s³owa: Ma pan ministrze przyjació³ wród
Turków, ale zastanowiê siê czy pion h2
jest mi potrzebny. Nie, niepotrzebny!
Z przyjemnoci¹ owiadczam, ¿e teraz dostanie pan mata w piêciu posuniêciach!
Król nie pozwoli³ przygnêbionemu ministrowi odejæ od szachownicy dopóty,
dopóki nie rozwi¹¿e zadania.
Czy ty jeste w stanie zagraæ jak król
i rozwi¹zaæ choæby jedno z zadañ?
Rozwi¹zania prosimy przysy³aæ lub
osobicie przynosiæ do redakcji.
Przypominamy, ¿e ju¿ 1 wrzenia zostanie rozlosowana nagroda sporód
dostarczonych do redakcji kuponów.
Zachêcamy do czynnego udzia³u. Do tej
pory ukaza³y siê 2 numery. Dwutygodniowa
przerwa wynika³a z problemów technicznych, za co mi³oników K¹cika szachowego serdecznie przepraszamy.
M. & Cz. Spisak

Tenis ziemny
W dniu 27.08.2006 r. (niedziela) odby³ siê ostatni wakacyjny otwarty turniej tenisa ziemnego o Puchar Przewodnicz¹cego OTSS ¯egnajcie wakacje 2006. Na korty stawi³o
siê 10 tenisistów i tenisistek z Olecka, Suwa³k i USA. Kategoriê Open wygra³ Jerzy S³abiñski (USA), pokonuj¹c w
finale Kamila Bombera (Olecko) 9:3. Na III miejscu uplasowa³ siê Andrzej Karniej, który pokona³ Micha³a Karnieja
9:2. Kategoriê kobiet wygra³a Patrycja Supronowicz pokonuj¹c Beatê ¯yliñsk¹ 6:2, 6:1. III miejsce zajê³a Ola ¯ukowska. Zawody sêdziowa³ Andrzej Bomber.
W niedzielê 3 wrzenia 2006 r. odbêd¹ siê Mistrzostwa Olecka, na które zapraszamy wszystkich amatorów
tenisa z miasta i gminy Olecko!!!

Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
(0-87) 520 02 30, tel kom. red. nacz. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski.
Sk³ad komputerowy, promocja: projekt i wykonanie  Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, 19-411 wiêtajno 56/5.
Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, 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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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 219

Ale ten czas leci... Zestarzelimy siê
o kolejny tydzieñ. Brzydko brzmi. Nabralimy kolejnych dowiadczeñ w ci¹gu ostatnich siedmiu dni. Czyli stalimy siê m¹drzejsi. Ostatnio dowiedzia³em siê, ¿e nie warto polemizowaæ tam
gdzie wystêpuje brak znajomoci wiedzy o czasie, albo jak kto woli chronologii. Osobicie jestem zwolennikiem teorii,
¿e czas ma swoj¹ sta³¹ zasadê. Moja teoria
opiera siê na tym, ¿e po liczbie 1. jest
liczba 2., a potem 3. i tak dalej. Podobnie jest z miesi¹cami i latami. Na przyk³ad: lipiec, sierpieñ, wrzesieñ, padziernik czy 1943, 1944 i 1945. Jestem te¿
zwolennikiem teorii, ¿e wydarzenia z sierpnia 2006 roku nie maj¹ wp³ywu na to co
sta³o siê w marcu 2006 roku. Ale pewnie jestem za m³ody, zalepiony i zacietrzewiony? Tak... Jak powiedzia³ kiedy
pewien mêdrzec: gdyby siwe w³osy by³y
miar¹ m¹droci to koz³y  capy by³by
najm¹drzejsze.
Sk¹d takie usprawiedliwianie epoki
komunizmu przez wielu ludzi? Co prawda nie by³o komunizmu, a co co nazywano budow¹ socjalizmu lub budow¹ komunizmu. Oparto ten system na
strachu, niezrozumia³ym (gdyby rozumieli
to ci co pilnowali ten dziwol¹g polityczny, to mo¿e co by by³o inaczej)
uk³adzie zakazów i nakazów, wszechobecnym k³amstwie i fa³szu, zastraszaniu. Przez
ponad 40 lat doprowadzono do tego, ¿e
k³amstwa dotycz¹ce historii, rzeczywistoci, sta³y siê dla wiêkszoci wyk³adni¹ prawdy i normalnoci. Dzi w wielu
umys³ach funkcjonuje jako prawda k³amstwo, wiêcej: perfidne k³amstwo, wmawiane i wt³aczane w umys³y przez lata
PRL-u. W 1978 roku powsta³o okrelenie na takie uto¿samianie siê ofiary z
oprawc¹. W 1973 roku w czasie napadu na Sveriges Kreditbank w Sztokholmie (Szwecja) bandyci wziêli zak³adników. Ku zaskoczeniu policji zak³adnicy
nie potêpiali czynu napastników. Okazywali im sympatiê, stanêli po stronie
porywaczy. Okrelenie to nazwano syndromem sztokholmskim. To jest wielki
problem krajów postkomunistycznych.
Zbyt wielu ludzi po szokowym przejciu
ze stanu zagro¿enia jeszcze dzi stwarza atmosferê jak to by³o dobrze, a kat
nie by³ taki z³y. Opisywany i wspominany przeze mnie towarzysz Soso  Koba
 Stalin doskonale ju¿ w swoim czasie
wiedzia³ i potrafi³ to wykorzystaæ. Ludzie poddani represjom, wiêzieni i poddawani torturom po u³askawieniu i
przywróceniu do ³ask stawali siê najgor-

liwszymi zwolennikami myli wielkiego wodza. Tak, ¿e doskonale rozumiem
zrozumienie dla lat PRL, k³amstw i
wiedzê historyczn¹ opieraj¹c¹ siê na
zmanipulowanej przez komunistów prawdzie. Jedyne co mogê wyraziæ to wyrazy ubolewania. Te¿ jestem ska¿ony PRLem, ale mia³em to szczêcie, ¿e pozna³em wielu ludzi, którzy uwiadomili mi i
otworzyli oczy na wiele spraw i prawd.
Nauczono mnie zadawaæ pytania i szukaæ na nie samemu odpowiedzi. Dlatego ciê¿ko na mnie wp³yn¹æ propagandowymi has³ami i krzykiem. I tyle.
A co nowego w polityce? Jak zwykle, same nowe rzeczy. Zbli¿a siê kampania wyborcza i ju¿ czuæ dziwn¹ (nie
powinno dziwiæ) nerwowoæ wród polityków. M.in. opalony Endriu stara
siê wokó³ siebie i swojej partii zrobiæ
szum. Stawia warunki i ¿¹dania w stosunku do reszty koalicji. Ja go rozumiem
 nie lubi pana Mojzesowicza, którego
uznaje za odszczepieñca. Z drugiej
strony Samoobrona chce wystêpowaæ
jako jedyna strona w koalicji reprezentuj¹ca polsk¹ wie i nawet stanowisko
przewodnicz¹cego komisji rolnictwa jest
³akomym k¹skiem. PiS podchodzi do tego
ze stoickim spokojem. A jak inaczej ma
to traktowaæ? Oczywicie, wielu prorokuje jakie powa¿ne zajcia lub zmiany.
Wielu przedstawicieli opozycji ju¿ tak
ma, ¿e wymylaj¹ sobie ró¿ne sprawy i
sami siebie pocieszaj¹. Fantazja i pobo¿ne
¿yczenia to za ma³o. Cieszy mnie równie¿ to, ¿e coraz wiêcej ludzi zaczyna
dostrzegaæ, ¿e wreszcie mamy politykê
na takim poziomie i prowadzon¹ z tak¹
charyzm¹, jaka powinna byæ i jakiej kiedy chcielimy. Politycy powinni mieæ

jaja a nie gêby pe³ne frazesów i piêknych s³ów, które ciesz¹ rzesze inteligentów
za poprawnoæ, przyjemnoæ i piêknoæ
wykonawcy  TA POLITYKA NIE ZDA£A EGZAMINU! Teraz czas na pranie
po mordzie i branie za pysk dopóki
nie bêdzie za póno i Polska nie spadnie
do roli podrzêdnego wasala czy peryferyjnej kolonii dla zbytu towarów i us³ug,
a w takiej roli chêtnie by kilka krajów
nas widzia³o, z du¿¹ iloci¹ klakierów dla
wartoci europejskich. Dogmat tzw.
poprawnoci europejskiej jest bardzo
czêsto stosowanym argumentem. Jak ju¿
brakuje argumentów dla wielu polityków
to wypowiada czarodziejskie s³owa: bo
to europejskie! Z chêci¹ powo³uje siê na
prawa, zwyczaje itd. z dodatkiem europejskie. Wtedy sprawia siê wra¿enie
m¹droci i wiedzy.
Dzi obra¿a siê na to, ¿e Europejczykowi Grassowi kto chce odebraæ
honorowe obywatelstwo miasta. Dzi
Europejczycy tego miasta odmawiaj¹
nawet odebrania honorowego obywatelstwa innemu Europejczykowi, zwolennikowi zjednoczenia Europy i ujednolicenia w niej rz¹dów i polityki, Adolfowi
Hitlerowi. Tak... obywatel  Europejczyk
Hitler nadal pozostaje honorowym obywatelem Gdañska. Wiêc po co pisaæ o
Grassie?
Moim zdaniem wiele spraw i problemów wynika z tego, ¿e zbyt wielu i zbyt
szybko sta³o siê Europejczykami po tym
jak przestali byæ przyjació³mi Kraju Rad.
Niby ci ludzie siê zmienili, a wasalizm we
krwi pozosta³.
Ale najwa¿niejsze bymy tylko zdrowi byli.
PAC

