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Mi³oæ jest niepojêta dla tych,
co jej nie dziel¹.

François Rene de Chateaubriand
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Opinia publiczna bywa ostatni¹
ucieczk¹ polityków, którzy nie maj¹
M. B. Carter
opinii w³asnej.

5 wrzenia 2006 r .

Oleckie Problemy

Pozyskanie funduszy
unijnych przez Olecko
Doæ du¿o czasu zabra³a na ostatniej Sesji Rady Miejskiej dyskusja nad
pozyskiwaniem funduszy unijnych przez
gminê. Radni zarzucili, burmistrzowi, ¿e
zbyt ma³o pieniêdzy zosta³o pozyskanych.
Burmistrz natomiast stwierdzi³, ¿e zrobione
zosta³o wszystko co by³o mo¿liwe, aby
pieni¹dze te ci¹gn¹æ i zainwestowaæ w
miecie. Potwierdzi³ to zaproszony do wyst¹pienia przed rad¹ pose³ sejmiku wojewódzkiego Edward Adamczyk. Stwierdzi³ on, ¿e pozyskane fundusze stawiaj¹
nasze miasto na czwartym miejscu w województwie. Równie¿ kilka miesiêcy temu
pisalimy o tym, ¿e pozyskanie funduszy przez Olecko stawia je w drugiej
dziesi¹tce polskich miast tej wielkoci
(na kilka ich tysiêcy).
C.d. na s. 7.

Nowa lokalizacja
inwestycji

Budowa elektrociep³owni oraz fabryk
biodiesla i kolektorów s³onecznych zostanie przeniesiona do oleckiej strefy ekonomicznej. Do takich wniosków doszli
inwestorzy austriaccy po wizycie w lecie b.r.
Inwestowanie w strefie pozwala na
zwrot nawet do 65% poniesionych kosztów inwestycji.
Wa¿nym czynnikiem jest równie¿ zgrupowanie w jednym miejscu funkcjonowania tych zak³adów przemys³owych.
C.d. na s. 7.
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Cena 1,40 z³

Komendant Józef Wasilewski
odszed³ na emeryturê
Fot. Archiwum Komendy Powiatowej PSP w Olecku

Dnia 31.08.2006 r. na placu Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Olecku odby³o siê uroczyste
po¿egnanie ze sztandarem odchodz¹cego na emeryturê kpt. in¿. Józefa Wasilewskiego. Na uroczystoci obecni byli:
st. bryg. Józef Zaj¹czkiewicz  Warmiñsko  Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie, bryg. Mariusz
C.d. na s. 6.

2525 uczniów...

rozpoczê³o naukê w szko³ach podleg³ych
Urzêdowi Miejskiemu. Jest to liczba o
69 mniejsza ni¿ w roku poprzednim. Bêd¹
oni uczêszczaæ do 113 oddzia³ów. Natomiast w Zespole Szkó³ Spo³ecznych STO
na M³ynowej naukê rozpocznie 52
uczniów.

 22 lipca o 10.55 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP Szczecinki usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w
Reczkach Wielkich.
 22 lipca o 11.15 jeden zastêp OSP wiêtajno
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Dybowie.
 22 lipca o 13.40 jeden zastêp OSP wiêtajno
usuwa³ gniazdo os z domu mieszkalnego we Wronkach.
 22 lipca o 16.05 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Jakach skutki kolizji drogowej.
 23 lipca o 20.48 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP Kowale Oleckie usuwa³ w Lenym Zak¹tku skutki wypadku drogowego.
 24 lipca o 12.16 jeden zastêp OSP wiêtajno
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach
wiêtajna.
 24 lipca o 15.47 jeden zastêp OSP wiêtajno
usuwa³ gniazdo os z domu w Orzechówku.
 24 lipca o 16.51 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z alei Zwyciêstwa skutki kolizji drogowej.
 24 lipca o 17.58 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach
Babek Oleckich.
 24 lipca o 20.26 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu przy
ul. Parkowej.
 24 lipca o 22.10 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP Kowale Oleckie usuwa³y w Kowalach Oleckich skutki kolizji drogowej.
 25 lipca o 9.57 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w okolicach Kukowa po¿ar suchej trawy.
Informacji udzieli³
starszy kapitan Tomasz Milewski
Pañstwu

Irenie
i Edwardowi
Adamczykom
wyrazy szczerego
wspó³czucia
po stracie

Ojca i Tecia

sk³adaj¹
Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu i radni, Starosta
Olecki wraz z pracownikami

Stop pijanym
nieletnim

Nieustaj¹cy konkurs

W nocy z 2 na 3 wrzenia policjanci
oleccy przeprowadzili akcjê maj¹c¹ na celu
ujawnienie nieletnich bêd¹cych pod wp³ywem alkoholu, sprawdzeniem lokali i sklepów sprzedaj¹cych alkohol oraz zapobieganiu zak³óceniom porz¹dku. W akcji wziê³o
udzia³ 10 policjantów.
W trakcie trwania patroli wylegitymowano trzynastu nieletnich, z których trzech
by³o pod wp³ywem alkoholu. Skontrolowano równie¿ 17 punktów sprzeda¿y alkoholu. Stwierdzono jeden wypadek sprzeda¿y alkoholu nieletnim. W chwili obecnej trwaj¹ czynnoci dochodzeniowe.

Narkotyki

28 sierpnia oko³o 22.15 policjanci
zatrzymali w wiêtajnie dwudziestodwuletniego Szymona G., mieszkañca tej
gminy, który posiada³ przy sobie amfetaminê. Zosta³ osadzony w areszcie.
Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolnoci.
(V55111)

Wyrazy g³êbokiego
wspó³czucia
z powodu mierci
Mê¿a i Ojca rodzinie

ZIELIÑSKICH
sk³ada Zarz¹d
i wspó³pracownicy
TABEXU S.A.

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:
 Piotr Klejment
 Zbigniew Krzy¿ek
 Aneta Lubirska
 Jerzy Makal
 Irena Ociepka
 Magdalena Okoñska
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

 5-10.09.2006r.  ul. Zielona 37
 11-17.09.2006r.  ul. Kolejowa 15

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.
(V56701)

HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

(V43809)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V43909)
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)

Uwaga rolnicy!!!

15 wrzenia...

Wypadek w Kukowie...

udziela³a pomocy poszkodowanej pasa¿erce. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na pomocy przy udzielaniu pierwszej
pomocy, postawieniu samochodu na ko³a
i od³¹czeniu akumulatora. W dzia³aniach
bra³ udzia³ jeden zastêp PSP, pogotowie
ratunkowe oraz policja. Straty wstêpnie
oszacowano na 2 tys. z³otych. Przypuszczaln¹ przyczyn¹ zdarzenia by³o niezachowanie zasad bezpieczeñstwa ruchu
drogowego.

... i w G¹skach

alkoholu oraz orzeczony przez s¹d zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Sprawca wypadku i jego pasa¿erka
dwudziestoczteroletnia Monika I. doznali urazów czaszki. Zostali odwiezieni
do szpitala w E³ku.
Druga dwudziestojednoletnia pasa¿erka ze z³aman¹ rêk¹ znalaz³a siê w szpitalu w Olecku. natomiast kierowca forda
oraz czterdziestotrzyletni pasa¿er doznali
ogólnych pot³uczeñ.
W dzia³aniach bra³y udzia³ 2 zastêpy
PSP, 2 samochody pogotowia ratunkowego i dwa samochody policji.

Na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego (www.olecko.pl) zamieszczony jest
wzór wniosku dotycz¹cego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napêdowego.
W dniu 24 sierpnia o godz. 11.52
Powiatowe Stanowisko Kierowania PSP
w Olecku otrzyma³o zg³oszenie o wypadku
drogowym w miejscowoci Kukowo. Po
przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, ¿e w przydro¿nym rowie znajduje siê Fiat CC, z którego o w³asnych si³ach wyszli kierowca i pasa¿erka. Na miejscu
obecna ekipa pogotowia ratunkowego

01.09.2006 r. o godz. 09.05 dosz³o do
zderzenia czo³owego dwóch samochodów: Ford Transit i Opel Kadet. W wyniku zderzenia 4 osoby zosta³y ranne.
Kierowca opla Kadeta dwudziestoszecioletni mieszkaniec gminy Olecko
Janusz Z. straci³ na ³uku drogi panowanie nad kierownic¹, zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu i zderzy³ siê czo³owo z
nadje¿d¿aj¹cym z naprzeciwka Fordem
Transitem kierowanym przez czterdziestotrzyletniego bia³ostoczanina.
Janusz Z. mia³ we krwi 0,8 promila

mija termin sk³adania przez radnych,
so³tysów, rady osiedli, oraz spo³eczne
komitety wniosków do wprowadzenia
zadañ do bud¿etu na 2007 rok.
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OLECKI TERMINARZ

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
14.00  P³omieñ E³k  Czarni Olecko 
mecz pi³ki no¿nej (trampkarze)
17 wrzenia
14.00  Pojezierze Prostki  Czarni Olecko  mecz pi³ki no¿nej (juniorzy) WYJAZD
15.00  Victoria Bartoszyce  Czarni Olecko
 mecz pi³ki no¿nej (seniorzy)
22 wrzenia
17.00  Gry weselne  film, kino
19.00  Wzgórza maj¹ oczy  film, kino
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji , S.T.
SMECZ, MLKS Czarni Olecko

Szukamy Mistrza
Masz 7-9 lat?
Przyjd i sprawd siê
- mo¿e to ty nim jeste?

Zapraszamy dzieci w wieku 7-9 lat
na sprawdzian maj¹cy na celu wy³onienie grupy dzieci do sekcji tenisa
ziemnego przy klubie MLKS Czarni Olecko.
Sprawdzian odbêdzie siê na kortach
MOSiR Olecko, w dniu 9 wrzenia 2006
roku o godzinie 9:00.
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Modernizacja szpitala jeszcze poczeka
Wykonawca zarobi prawie 7 mln z³.
Radni powiatowi na ostatniej sesji
Rady Powiatu pytali o aktualny stan wy³onienia wykonawcy modernizacji szpitala powiatowego w Olecku. Do przetargu nieograniczonego stanê³y dwie firmy
 PRIBO-EPB sp. z o.o. z E³ku i konsorcjum z³o¿one z firmy INTREX z Wieliczek i Konsbudu z Suwa³k. Po przyjêciu
odwo³ania konsorcjum przez Urz¹d Zamówieñ Publicznych ponownie spraw¹
zajê³a siê komisja powiatowa. Jej cz³onek, sekretarz powiatu Edward Adamczyk
stwierdzi³, ¿e po dok³adnym sprawdzeniu okaza³o siê, ¿e firma Konsbud ma
powa¿ne k³opoty finansowe. Zgodnie z
kodeksem handlowym, firma ta powin-

na zostaæ postawiona w stan upad³oci. Ponadto po zawiadomieniu Prokuratury Rejonowej w Suwa³kach o przedstawieniu fa³szywego bilansu finansowego tej firmy, prokuratura prowadzi
dochodzenie w tej sprawie.
W wersji optymistycznej, kiedy decyzjê komisji konkursowej podtrzyma
Urz¹d Zamówieñ Publicznych, sprawa
wy³onienia wykonawcy modernizacji szpitala oleckiego powinna zakoñczyæ siê
jeszcze w padzierniku br. Zgodê na zmianê
terminu rozpoczêcia prac na tej inwestycji
musi najpierw wyraziæ wojewoda warmiñsko-mazurski Adam Supe³. Zakoñczenie tych prac jest planowane do koñca
marca 2008 r.
(jod)

Kiedy powiat odzyska
swoje pieni¹dze?

237 gospodarstwa
rolne...

Komornikowi uda³o siê sprzedaæ jedynie czêæ maj¹tku nale¿¹cego do by³ego dzier¿awcy gospodarstwa pomocniczego Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych (dawnego ZSR Olecko). Jak
na razie uda³o siê odzyskaæ kwotê 119
tys. z³. Z tym, ¿e do kasy powiatu oleckiego trafi jedynie czêæ pieniêdzy, gdy¿
na pokrycie zobowi¹zañ czekaj¹ tak¿e inne
podmioty.
(jod)

zg³osi³y straty spowodowane susz¹.
Powo³ana przez Urz¹d Miejski komisja
oszacowa³a poniesione przez rolników
straty. Do chwili obecnej nie ma jeszcze
ostatecznej decyzji o formie pomocy.
Najprawdopodobniej bêd¹ to kredyty preferencyjne. Prawdopodobnie bêdzie mo¿liwoæ prolongaty sp³at.
Z informacji telewizyjnej wynika, ¿e
pomoc ta dla gospodarstw do 5 ha 
500 z³otych, a powy¿ej 1000 z³otych.

Nowa ulica?

obecnej trwaj¹ prace nad przebudow¹
muru oporowego na czêci ulicy. Koszt
inwestycji to ponad 23 tysi¹ce z³otych.
Prace maj¹ zostaæ ukoñczone 6 wrzenia b.r.

Imiê i nazwisko do wiadomoci redakcji

Nowe chodniki

Ratusz og³osi³ dwa przetargi na przebudowê chodników pomiêdzy ul. Sk³adow¹, a 11 Listopada oraz Kopernika.

TOTALNA PROMOCJA
POSEZONOWA
KOSIAREK
I WYKASZAREK
- CENY HURTOWE -

Postanowi³am wyrobiæ paszport. Posz³am po wniosek do
Urzêdu Powiatowego i z nim pojecha³am do E³ku. Dopiero tam
dowiedzia³am siê, ¿e zajmie mi to ca³y dzieñ, bo s¹ du¿e kolejki.
Gdy ju¿ by³a moja kolej dowiedzia³am siê, ¿e trzeba uiciæ
op³atê za paszport i kupiæ znaczek skarbowy. Op³atê trzeba
wp³aciæ na konto Urzêdu w banku, a znaczek skarbowy kupiæ
w Urzêdzie Miejskim w E³ku.
W oleckim urzêdzie nie poinformowano mnie, ¿e op³atê tê
mo¿na wp³aciæ równie¿ w Olecku. W Olecku równie¿ mog³am
wykupiæ znaczek.
Stoj¹c w trzech kolejkach straci³am ca³y
dzieñ. Co wiêc robi¹ oleccy urzêdnicy, je¿eli trudno udzieliæ im podstawowych informacji w tak b³ahej sprawie?

Pomnik Papie¿a

Na konkurs og³oszony przez Urz¹d
Miejski na pomnik powiêcony Papie¿owi wp³ynê³o do 30 sierpnia 18 prac
artystów z ca³ej Polski. Posiedzenie komisji konkursowej i zaopiniowanie prac
ma siê odbyæ do 15 wrzenia. Prezentacja prac jeszcze przed podjêciem decyzji
przez komisjê odbêdzie siê w sali konferencyjnej Ratusza. Termin zostanie podany do publicznej wiadomoci.
Rozstrzygniecie konkursu odbêdzie
siê najpóniej 10 padziernika.

Lesk  inwestycje

Oleckie Przedsiêbiorstwo Drogowo
Mostowe zbuduje drogê wewnêtrzn¹ miedzy budynkami 9 i 11 na osiedlu Lesk.
Po³o¿y równie¿ nawierzchniê na parkingu dla samochodów. Inwestycja ma zostaæ ukoñczona do koñca listopada b.r.

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Tel. (087) 520-22-33

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

Promocja glazury Opoczno
BEZ 20x25  17,95 z³/m 2

LAS I OGRÓD

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

(V53102)

Listy do redakcji

Jak poinformowa³ radnych na ostatniej
sesji Rady Powiatu starosta Stanis³aw
Ramotowski, Pañstwowa Inspekcja Pracy
pozytywnie oceni³a pracê dyrektora ZST
Olecko Piotra Gorlo, który skoñczy³
swoj¹ pracê 31 sierpnia br. Jego dzia³alnoæ jako szefa placówki ma jeszcze
sprawdziæ Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych. Przypomnijmy, ¿e
sprawa dotyczy wniosków pokontrolnych Starostwa Powiatowego w Olecku z listopada ub.r.
(jod)

(V53402)

Zosta³ ukoñczony projekt budowlany na budowê przejazdu pomiêdzy ul.
Konopnickiej, a Orzeszkowej. W chwili

By³ego dyrektora
Piotra Gorlo dobrze
ocenia PIP

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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Mieszkajmy piêkniej
Fina³ konkursu Mieszkajmy piêkniej
odby³ siê 30 sierpnia br. w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Olecku.
6 tys. z³ podzielono poród szesnastu laureatów konkursu.
Cz³onkowie komisji, tj. Bo¿ena Jegliñska, Gra¿yna Obuchowska i Przemys³aw
Drozd postanowili przyznaæ:
* w kategorii: balkony
- I - miejsce  Zofii Urbanowicz z Os.
Siejnik
* w kategorii: domy jednorodzinne
- I - miejsce  Janowi Zaborowskiemu
z Olszewa
- I - miejsce  Agnieszce Domin z Sedrank
- II miejsce  Dariuszowi Nalbach z O.Lesk
- II miejsce  Jolancie Iwanowskiej z ul.
Kociuszki
- II miejsce  Halinie Kuprewicz z ul.
D¹browskiej
- III miejsce  Lechowi Grzymkowskiemu z Babek Oleckich
* w kategorii: obiekty u¿ytecznoci publicznej
- I - miejsce  Samodzielnemu Publicznemu Zespo³owi Zak³adów Opieki D³ugoterminowej w Jakach
- II miejsce  Zespo³owi Szkó³ w Babkach Oleckich

Fot. Archium Urzêdu Miejskiego w Olecku
- II miejsce  Zespo³owi Szkó³ Os. Siejnik I
- III miejsce  Orodkowi Szkolno- Wychowawczemu dla Dzieci G³uchych
- III miejsce  Domowi Dziecka ul. Go³dapska 18a
* w kategorii: budynki wielorodzinne
- I miejsce  Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Zamkowa 2a
- II miejsce  Halinie Krajewskiej ul. Zyn-

drama
- II miejsce  Kazimierze Barwiñskiej
z ul. Zyndrama
- III miejsce  Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Ludowa 1a
Wp³ynê³o 16 zg³oszeñ. W tym roku
decyzj¹ cz³onków komisji konkursowej
wszyscy zostali nagrodzeni.
Alicja Mieszuk
rzecznik prasowy UM w Olecku

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V78533)

Po po¿arze
przy Kasprowicza

(V18009)

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Kociuszki 103, tel. (087) 565 72 71

15 lipca mia³ miejsce po¿ar budynku mieszkalnego przy
ul. Kasprowicza. By³a jedna ofiara miertelna i jedna z ofiar
skacz¹c z okna bardzo powa¿nie uszkodzi³a krêgos³up.
Burmistrz podj¹³ w trybie pilnym decyzjê o odbudowie
budynku. W chwili obecnej w budynku jest czynne tylko
jedno z mieszkañ. Pozosta³ym lokatorom miasto musia³o zapewniæ mieszkania tymczasowe.
Zosta³a podpisana umowa z firm¹ budowlan¹ na odbudowê budynku. Koszt tego przedsiêwziêcia wyniesie ponad 300
tysiêcy z³otych. Problem stanowi równie¿ znalezienie mieszkania dla osoby, która uszkodzi³a krêgos³up podczas po¿aru.
Mieszkanie musi bowiem znajdowaæ siê na parterze budynku, a w chwili obecnej takich wolnych mieszkañ w miecie
nie ma.
Omawiaj¹c powy¿sze problemy Burmistrz Wac³aw Olszewski
serdecznie podziêkowa³ Spó³dzielni Mieszkaniowej za pomoc
i przydzielenie pogorzelcom lokali zastêpczych.
Prace remontowe przy odbudowie dachu zaczê³y siê ju¿
w po³owie sierpnia. Wykonuje je, jak i ca³y remont, Zak³ad
Ogólnobudowalny - Sadowski. Termin ukoñczenia to 20 padziernika b.r.
Na ostatniej Sesji Burmistrz poinformowa³, ¿e 30 sierpnia
Urz¹d Marsza³kowski na jego wniosek, poparty przez radnego sejmiku województwa Edwarda Adamczyka, przyzna³ dotacjê celow¹ dla pogorzelców w wysokoci 28 tysiêcy z³otych. Ka¿da rodzina otrzyma 4 tysi¹ce z³otych.
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Komendant Józef Wasilewski
odszed³ na emeryturê
Mierzejewski  Zastêpca Warmiñsko 
Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie, Stanis³aw Ramotowski  Starosta Powiatu Oleckiego,
Wac³aw Olszewski  Burmistrz Miasta
Olecko, Helena ¯ukowska  Wójt Gminy Kowale Oleckie, Witold Maziewski
 Wójt Gminy wiêtajno, Jan Jakimowicz  Wójt Gminy Wieliczki, Edward
Adamczyk  Sekretarz Powiatu Olecko,
komendanci powiatowi z E³ku, Gi¿ycka,
Go³dapi, Wêgorzewa oraz przedstawiciele
innych instytucji wspó³pracuj¹cych na
co dzieñ z PSP.
Odchodz¹cy na emeryturê komendant
podziêkowa³ na wstêpie Panu Edwardowi Januszce, pierwszemu swemu komendantowi orodka szkolenia w E³ku, w
którym rozpocz¹³ s³u¿bê po ukoñczeniu
szko³y chor¹¿ych, za wprowadzenie do
s³u¿by w stra¿y po¿arnej. W drugiej
kolejnoci podziêkowa³ Panu Wac³awowi Sapiesze za wprowadzenie do s³u¿by
w terenie, na którym przysz³o mu pracowaæ do koñca swojej s³u¿by. Jednak¿e
najwiêksze s³owa podziêkowania skierowa³
do swojej ¿ony za wyrozumia³oæ i cierpliwoæ jak¹ musia³a znosiæ podczas nie-

Dokoñczenie ze s. 1.

nia podziêkowa³ w³adzy lokalnej za pomoc w realizacji przedsiêwziêæ w celu poprawy warunków s³u¿by i pracy stra¿akom Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Olecku. Na zakoñczenie uroczystoci obec-

Fot. Archiwum Komendy Powiatowej PSP w Olecku
obecnoci zwi¹zanej ze s³u¿b¹. Podziêkowa³ równie¿ wszystkim stra¿akom i pracownikom cywilnym, z którymi pracowa³
wczeniej jako instruktor, a nastêpnie jako
zastêpca dowódca jednostki, zastêpca komendanta i komendant.
Na zakoñczenie swojego wyst¹pie-

Czy bêdzie budowana
nowa przychodnia?
Nie tak dawno podjêto decyzjê o dostosowaniu Przychodni
Rejonowej do warunków unijnych. Chodzi³o o mo¿liwoæ korzystania z niej osobom niepe³nosprawnym.
Znaleziony zosta³ wykonawca projektu przebudowy. Jednak po dok³adnych oglêdzinach budynku architekt stwierdzi³
jednoznacznie, ¿e mo¿na ten budynek dostosowaæ dla potrzeb osób niepe³nosprawnych jednak w obecnym stanie nigdy tego budynku nie dostosujemy do wymogów unijnych.
Poddaje pod rozwagê taki pomys³  zaproponowa³ na
Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Wac³aw Olszewski  Przystosowanie budynku jest spraw¹ w miarê piln¹, a zrobienie kilku
kosmetycznych poprawek i dostosowanie go dla niepe³nosprawnych do niczego nas nie zaprowadzi. Jako gmina odpowiedzialna za opiekê zdrowotn¹ nie posiadamy w tej chwili
w³aciwego budynku. Wpad³em na pomys³ aby zamiast remontowaæ, wykonaæ projekt budowlany na budowê nowej przychodni w uk³adzie pawilonowym, bez ¿adnych piêter. Niepotrzebne s¹ wtedy windy i doæ kosztowne oprzyrz¹dowanie.
Wokó³ budynku zaplanowaæ doæ du¿e powierzchnie pod parkingi. Potrzeba takiej infrastruktury widaæ przy ul. Zielonej i
11 Listopada, przy obecnej przychodni, gdzie w normalny dzieñ
trudno zaparkowaæ.
Tak¹ przychodniê mo¿na by³oby ulokowaæ  zastrzegam
siê tutaj, ¿e mówiê tylko o pomyle  przy dworcu PKP i PKS
pomiêdzy stawkiem, a alej¹ Wojska Polskiego oraz budynkiem Rejonu Dróg. Uwa¿am, ¿e jest to miejsce bardzo dobre.
Przebudowa starej przychodni i dostosowanie jej do standardów to budynek ten trzeba zburzyæ. I lokalizacja obecna nie

ni stra¿acy oraz zaproszeni gocie zrobili pami¹tkow¹ fotografiê z odchodz¹cym na emeryturê komendantem. Obowi¹zki nowego komendanta powiatowego komendant wojewódzki powierzy³ kpt.
in¿. Tadeuszowi Jakubowskiemu do dnia
31.10.2006 r.

rozwi¹¿e problemów komunikacyjnych.
Uwa¿am, ¿e trzeba siê g³êboko zastanowiæ nad ca³ym
systemem ochrony zdrowia w miecie i w powiecie  powiedzia³ Przewodnicz¹cy Rady Leszek Ga³czyk  Bez wspólnych uzgodnieñ z powiatem ¿adnych decyzji podejmowaæ nie
mo¿na. Trzeba podj¹æ decyzje strategiczne. Zorganizowaæ jeden orodek zarz¹dzaj¹cy o zasiêgu powiatowym, ale podleg³y Burmistrzowi. Jest to jedyna szansa aby by³a mo¿liwoæ
poprawy opieki zdrowotnej. Bo w chwili obecnej chodz¹ od
jednego pokoju do drugiego i tej opieki nie ma.
Ja jestem zwolennikiem, po zakoñczeniu inwestycji, przejêcia szpitala i utworzenia jednego orodka zarz¹dzaj¹cego.
Chcia³bym uwiadomiæ Pañstwu, ¿e budynek przychodni
by³ przekazany nam przez Starostwo pod warunkiem wiadczenia us³ug medycznych. Dlatego tutaj nie mo¿e byæ decyzji
bez konsultacji ze Starostwem. Jest to powa¿ny temat i jak¹
koncepcjê mo¿emy wypracowaæ, ale od problemu przychodni
nie uciekniemy  doda³ Burmistrz.
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Pozyskanie funduszy unijnych przez Olecko

C.d. ze s. 1.

Ka¿dy wniosek z³o¿ony do Olsztyna by³ pilnowany na
bie¿¹co. Z Panem Sekretarzem jedzilimy do Marsza³ka. Pytalimy. Prosilimy. To nie jest takie proste jakby siê wydawa³o - ripostowa³ Wac³aw Olszewski  Na przyk³ad, na salê
gimnastyczn¹ w G¹skach w projekcie uwzglêdnilimy wy¿sz¹
kwotê. Bylimy na licie rezerwowej i dostalimy tylko te koñcówkê. Decyzja odby³a siê na zasadzie: - Bierze Pan, bo s¹
inni chêtni. Co mia³em robiæ? Dobre i to. Milion piechot¹ nie
chodzi!
Ja ju¿ nie chcia³bym dolewaæ oliwy do tego ognia 
mówi³ przewodnicz¹cy rady Leszek Ga³czyk - Ja sobie zdajê
sprawê, ¿e za d³ugo trwa³a ocena wniosku przez komisje wojewody, ale stracilimy przez to pól miliona z³otych. Dalej
Przewodnicz¹cy mówi³ o tym, ¿e wiedz¹c jakie programy bêd¹
i na jakich warunkach bêd¹ przyznawane pieni¹dze mo¿na
wczeniej by³o je przygotowaæ. Da³ przyk³ad projektu o modernizacji kanalizacji deszczowej, na który gmina nie z³o¿y³a
wniosku.
W obronie Burmistrza stanê³a jedna z Pañ reprezentuj¹ca
so³tysów. Zarzuci³a Przewodnicz¹cemu, ¿e sugeruje Radzie jakoby
nic siê w gminie nie robi³o, a to nieprawda. Równie¿ zuwa¿y³a, ¿e wnioski o których mówi L. Ga³czyk le¿a³y trzy lata i
dopiero teraz siê je wyci¹ga.
Przewodnicz¹cy zapewni³, ¿e wcale nie twierdzi, ¿e nic siê
w Olecku z inwestycjami nie dzieje. Przyk³adem rozbicie inwestycji wodoci¹gowej na kilka. Na co Pani so³tys powiedzia³a:
To dlaczego trzy lata temu nikt nie mówi³, nie rozbijajmy
tego na drobne tylko zróbmy jeden d³ugi?
Mo¿e ja czego nie rozumiem  zabra³ g³os Stanis³aw
Nowel  Pan Burmistrz niejednokrotnie w swoim wyst¹pieniu podkreli³, ¿e nie otrzymalimy dofinansowania z powodu
braku funduszy. Ja nie mam powodów aby temu nie wierzyæ.
Jest tutaj równie¿ Pan Edward Adamczyk, który ma w tej materii du¿e rozeznanie.
Grzegorz K³oczko zapyta³ wprost Burmistrza by powiedzia³

jak ocenia swoje starania o fundusze unijne. Zaproponowa³ szkoln¹
skalê ocen od 1 do 6.
Nie bêdê siebie oceniaæ. Najlepiej jak mieszkañcy mnie oceni¹. Mam jednak pytanie: czy osoby, które tutaj wystêpuj¹ napisa³y choæ jeden wniosek o rodki unijne? Zarzuca siê nam bowiem b³êdy merytoryczne w ich przygotowaniu. Proszê Pañstwa,
firma wyspecjalizowana w pisaniu wniosków te¿ pope³nia b³êdy.
W Urzêdzie s¹ osoby przeszkolone i pisz¹ te wnioski. Wniosków, które zosta³y odrzucone ze wzglêdów formalnych by³o
procentowo bardzo ma³o.
Jeszcze o wnioskach, o których mówi³ Pan Przewodnicz¹cy.
By³y to wnioski czasowe, na cztery lata kadencji. Województwo
daje wnioski na jeden rok!!! Z³o¿yæ Proszê Pañstwa, propozycjê,
bo to nie jest wniosek, do bud¿etu to jak prosta sprawa. Tylko,
¿e bud¿et to s¹ sprawy bie¿¹ce: szko³y, drogi, itp. Dopiero nadwy¿kê mo¿na przeznaczyæ na inwestycje. Przygotowujê bud¿et i
wiem jak ciê¿ko pogodziæ jest ró¿ne interesy.
Panie Przewodnicz¹cy, Szanowni Radni  zabra³ g³os poproszony przez Radê Edward Adamczyk  W chwili obecnej w
województwie warmiñsko-mazurskim jest tak, ¿e jeli za³o¿ymy,
¿e liczba wniosków na dotacje, która wp³ynê³a od samorz¹dów
wszystkich szczebli to 100% to pozytywnie rozpatrzonych i za³atwionych jest nieca³e 30%. Nie dlatego, ¿e wnioski by³y z³e tylko
dlatego, ¿e rodków finansowych braknie.
Druga sprawa: za³o¿enia do zg³aszanych wniosków zmieniaj¹ siê z dnia na dzieñ. W latach 2004-2005 za³o¿enia do ZpoRu
zmienia³ siê 16 razy.
Chcia³bym jeszcze tutaj powiedzieæ o jednej szczególnej rzeczy. Je¿eli wemie siê pod uwagê wszystkie przyjête do realizacji
wnioski to jestemy na czwartym miejscu w województwie.
Natomiast jeszcze jedna wa¿na rzecz. Nie ma takiego samorz¹du w województwie, który by otrzyma³ pieni¹dze na wszystkie z³o¿one nawet najlepiej napisane wnioski. Gdyby bowiem je
otrzyma³ inne samorz¹dy nic by nie otrzyma³y. Kwota jak¹ dysponuje województwo jest ograniczona.

Nowa lokalizacja inwestycji

60 lat razem

Jednoczenie prowadzono rozmowy na temat rozszerzenia
oleckiej strefy. Okaza³o siê, ¿e aby zrealizowaæ tê inwestycjê,
trzeba mieæ powierzchniê od 10 do 12 hektarów. W chwili
obecnej olecka strefa liczy 6,2 hektara. Podczas rozmów w
Olsztynie okaza³o siê, ¿e mo¿na strefê rozszerzyæ o brakuj¹c¹
powierzchniê. System rozszerzenia jest te¿ bardziej op³acalny
dla miasta. Sprzeda ono bowiem potrzebne grunty inwestorowi, a nie przeka¿e je nieodp³atnie dla Strefy. Takie informacje
uzyskali radni podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej.
Gra¿yna Obuchowska zapyta³a, czy zmiana lokalizacji budowy elektrociep³owni z centrum na co najmniej oddalon¹ o
kilka kilometrów strefê nie zwiêkszy kosztów poboru ciep³a.
Dalsza czêæ pytania dotyczy³a problemu wymiany wewnêtrznej
infrastruktury ciep³owniczej w budynkach.
Przedstawiciel austriackiego inwestora zapewni³, ¿e odleg³oæ od odbiorców nie spowoduje podniesienia kosztów ciep³a,
a wymiana rur w budynkach nie jest konieczna.

Krystyna Ko³odziejska...

z³o¿y³a do Przewodnicz¹cego Rady i Burmistrza wnioski dotycz¹ce infrastruktury osiedla Siejnik. Dotycz¹ one: systematycznego koszenia nieu¿ytków wokó³ Siejnika, które s¹ przyczyn¹ wielu po¿arów, zagospodarowanie bagienka i zorganizowanie tam parku oraz zbadania ród³a nieprzyjemnych zapachów (po ludzku mówi¹c smrodu), które doæ czêsto towarzysz¹ mieszkañcom osiedla.

Szczêliwi jubilaci

19 sierpnia pañstwo Apolonia i Edward Arasimowicz z ul.
1 maja w Olecku obchodzili w gronie najbli¿szej rodziny i s¹siadów piêkny jubileusz. Specjalnie na tê uroczystoæ przylecia³ z USA ich syn Andrzej.
W³anie minê³o 60 lat, jak jubilaci zawarli zwi¹zek ma³¿eñski. By³o to dok³adnie 24 sierpnia 1946 r. w kociele pw. w.
Aleksandra w Suwa³kach. Nowo¿eñcy najpierw zamieszkali w
Klainowie, a w1950 r. r. przenieli siê do Olecka. Pañstwo Arasimowicz dochowali siê córki i syna, trójki wnuków i czwórki
prawnuków. Przed odejciem na emeryturê pani Apolonia pracowa³a w handlu, a pan Edward w PGKiM.
Warto dodaæ, ¿e w okresie II wojny wiatowej jubilat pracowa³ jako robotnik przymusowy przy budowie niemieckich
³odzi podwodnych  U-bootów w Pillau nad Morzem Ba³tyckim (obecnie Ba³tijsk w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji
Rosyjskiej). ).
Jubilatom dopisuje humor, a szczególnie panu Edwardowi,
który jest bardzo ceniony przez s¹siadów za sk³onnoæ do
¿artów.
24 sierpnia najbli¿si wraz z jubilatami uczestniczyli we mszy
w. w ich intencji, odprawionej w parafialnym kociele pw.
Podwy¿szenia Krzy¿a w. i celebrowanej przez ks. pra³ata Marian
Salamona.
¯yczymy jubilatom jeszcze wielu lat wspólnego po¿ycia.
Dariusz Josiewicz
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Wrzeniowe
wspomnienia
W miesi¹cu wrzeniu powracamy
pamiêci¹ do czasów, kiedy to pop³ynê³a
¿o³nierska krew w 1939 roku, kiedy najpierw na nasz kraj ruszy³a nawa³a niemiecka, a po niej sowiecka.
Niewiele by³o przypadków przekroczenia granicy niemieckiej przez odzia³y
polskie ju¿ na pocz¹tku wojny. Jeden taki
wydarzy³ siê na terenie powiatu oleckiego,
gdzie w nocy z 2 na 3 wrzenia 1939
roku polscy u³ani na terytorium wroga
bez strat w³asnych rozbili niemieck¹ stra¿-

nicê w Prusach Wschodnich (dzisiaj Cimochy).
O tamtych wydarzeniach przypomina tablica umieszczona na frontonie
budynku biblioteki w Cimochach. Za
w Olecku na cmentarzu ewangelickim jest
mogi³a niemieckiego pogranicznika, który wtedy zgin¹³ w walce. Tablicê nagrobkow¹ zniszczono, jak wiele innych w latach 1988/89.
Tekst i fotografie:
Jan Mazurski

Budynek biblioteki.

Pomnik z niemieckim he³mem.

Otto, lat21  niemiecki pogranicznik ze stra¿nicy w Cimochach. Zgin¹³ 3 XI
1939 w wyniku zwyciêskiej potyczki jak¹ stoczyli u³ani polscy w pierwszych
dniach II wojny wiatowej na terenach Prus Wschodnich.
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Sznujmy to,
co mamy!
Park teraz wygl¹da naprawdê przepiêknie. Oaza w centrum miasta.
Ale po jakiego diab³a co drugi lub
trzeci dzieñ po jego alejkach przeje¿d¿aj¹ tabuny ci¹gników rolniczych z przyczepami. ¯eby zabraæ trzy woreczki skoszonej trawy wystarczy zwyk³a taczka.
Przyczepa mo¿e parkowaæ na obrze¿u
parku na ulicy. To samo dotyczy chodników miejskich. Podlaæ klomby mo¿na
przy pomocy d³ugiego wê¿a.
Chodniki miejskie maj¹ ju¿ koleiny,
ale nie za spraw¹ pieszych. Zbyt lekk¹
rêk¹ wydaje siê pieni¹dze podatników.
Szanujmy to co mamy.

Ci¹gnik zbieraj¹cy skoszon¹ trawê.

Próba wytrzyma³ociowa chodnika.

Polewaczka z wysiêgnikiem.

Po ulicy taczk¹, a po nowych chodnikach  ci¹gnikiem!

Park miejski  statystyka
Tekst i fotografie: Jan Mazurski

W parku miejskim odtworzono 6860 m.kw trawnika, wykonano dwa murki kamienne ma³ej architektury ogrodowej,
zasadzono 1665 rolin, w tym 20 drzew.
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KOGO DOTYCZY
OBOWI¥ZEK EWIDENCJONOWANIA
NA KASACH OD
1 WRZENIA 2006r
Obowi¹zuj¹ce do dnia 31.03.2006r rozporz¹dzenia w sprawie kas fiskalnych zwalnia³o niektórych podatników z ich stosowania do koñca marca tego roku. Za spraw¹ rozporz¹dzenia
ministra finansów z dnia 28 marca 2006r w sprawie kas rejestruj¹cych (Dz.U. nr 51 poz.375) zwolnienie zosta³o przed³u¿one do 31 grudnia 2006r.
Jednak¿e, jak wynika z przepisu § 4 pkt 1-3 cyt. rozporz¹dzenia, istnieje ju¿ wczeniej wprowadzony bezwzglêdny obowi¹zek ewidencjonowania na kasach w odniesieniu:
1) do podatników prowadz¹cych dzia³alnoæ w zakresie sprzeda¿y gazu p³ynnego;
2) przy wiadczeniu us³ug przewozów regularnych i nieregularnych pasa¿erskich w samochodowej komunikacji, z wyj¹tkiem przewozów, o których mowa w poz. 6 i 7 za³¹cznika
do rozporz¹dzenia;
3) przy wiadczeniu us³ug przewozu osób i ³adunków taksówkami.
Niektórzy podatnicy dokonuj¹cy sprzeda¿y na rzecz osób
fizycznych nieprowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej oraz
rolników rycza³towych bêd¹ musieli zainstalowaæ kasy od
wrzenia 2006r. Bêdzie to wymóg bezwzglêdny, niezale¿nie
czy bêd¹ to nowi podatnicy, czy ju¿ prowadz¹cy dzia³alnoæ. I tak, zgodnie z § 4 pkt 4-7 cyt. rozporz¹dzenia, od 1
wrzenia 2006r bêd¹ musieli ewidencjonowaæ obrót przez kasê
podatnicy:
4) przy dostawie: silników spalinowych t³okowych, wewnêtrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), czêci i akcesoriów
do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3);
5) przy dostawie:
a) sprzêtu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego,
z wy³¹czeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz czêci do aparatów i urz¹dzeñ do operowania dwiêkiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32),
b) sprzêtu fotograficznego, z wy³¹czeniem czêci i akcesoriów do sprzêtu i wyposa¿enia fotograficznego, (ex PKWiU
33.40.3);
6) przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udzia³em tych metali, których sprzeda¿ nie mo¿e korzystaæ ze zwolnienia
od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy;
7) przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym równie¿
sprzedawanymi ³¹cznie z licencj¹ na u¿ytkowanie): p³yt CD,
DVD, kaset magnetofonowych, tam magnetycznych (w tym
kaset wideo), dyskietek, kart pamiêci, kartrid¿y.
Dla pozosta³ych podatników warunki i zasady zwolnienia
ze stosowania kas fiskalnych pozosta³y niezmienione w porównaniu z poprzednio obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniem.
Podatnicy, którzy zaczêli dzia³alnoæ przed 2006r., strac¹ zwolnienie, je¿eli w ci¹gu tego roku ich obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej i rolników
rycza³towych przekroczy 40.000 z³. Limit za dla podatników,
którzy rozpoczêli dzia³alnoæ w tym roku wynosi 20.000z³. Zwolnienie dla nich obowi¹zuje tylko do dnia przekroczenia tej kwoty.
Inne obowi¹zuj¹ce do koñca marca 2006r zwolnienia przedmiotowe zosta³y utrzymane do 31 grudnia 2006r.
Informacja Urzêdu Skarbowego w Olecku

KOLEJNE DZIESIÊCIOLECIE
PRACY SZKO£Y
SPO£ECZNEJ W OLECKU!

NABÓR
NA ROK SZKOLNY 2006/2007

Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO oraz Spo³eczne Gimnazjum STO w Olecku to szko³y wyj¹tkowe. Nasza dzia³alnoæ skierowana jest na kszta³cenie i wychowanie uczniów
w warunkach sprzyjaj¹cych wszechstronnemu rozwojowi
m³odych ludzi. Klasy naszych Szkó³ to niewielkie grupy
uczniów (do 16 osób), z którymi pracuj¹ nauczyciele wybrani z wielk¹ pieczo³owitoci¹, zapewniaj¹cy jak najlepsze
przygotowanie dzieci i m³odzie¿y do kolejnych etapów kszta³cenia. Poczucie bezpieczeñstwa, szereg zajêæ dodatkowych,
rozszerzona oferta edukacyjna, wyjazdy edukacyjne i rekreacyjne  to atuty naszych Szkó³.
Obie szko³y s¹ szko³ami niepublicznymi o uprawnieniach
szkó³ publicznych.
Kszta³cenie w pocz¹tkowych klasach Szko³y Podstawowej
STO obejmuje:
1) program kszta³cenia zintegrowanego;
2) naukê jêzyka angielskiego (2 godz. tygodniowo);
3) ko³a zainteresowañ: zajêcia muzyczne, kulinarne, plastyczne,
modelarskie, naukê tañca;
4) zajêcia w wietlicy w godzinach 13-15.30 (dzieci mog¹
pod opiek¹ wychowawcy odrobiæ lekcje, uczestniczyæ w
zajêciach kó³ zainteresowañ, itp.).
Uczniowie klas IV-VI maj¹ do wyboru szereg zajêæ dodatkowych oraz uzupe³niaj¹cych wiedzê kó³ (przedmiotowych i zainteresowañ). Ka¿dy znajdzie co dla siebie! Zajêcia pozalekcyjne przygotowuj¹ uczniów do pierwszego w
ich ¿yciu wa¿nego sprawdzianu w VI klasie.
Dla uczniów klas gimnazjum przedstawiamy szerok¹ ofertê
zajêæ edukacyjnych:
1) dwa obowi¹zkowe jêzyki obce (angielski, niemiecki);
2) ko³a przygotowuj¹ce do konkursów przedmiotowych;
3) ko³a zainteresowañ;
4) wiosenna interdyscyplinarna konferencja naukowa dla
gimnazjalistów;
5) comiesiêczne spotkania z ludmi sztuki i nauki dla uczniów
i rodziców;
6) publikacja referatów uczniów w Fundacji Badañ Literackich;
7) Klub Europejski.
CZESNE:
 kl. I-III  200 z³otych
 kl. IV-VI  300 z³otych
 gimnazjum  280 z³otych
Jednoczenie informujemy, i¿ uczniowie klas IV-VI oraz
klas gimnazjum, którzy zapisz¹ siê do naszych Szkó³ w roku
szkolnym 2006/2007, a posiadaj¹ na wiadectwie redni¹
ocen równ¹ 4,75 i powy¿ej, s¹ zwolnieni z op³at w bie¿¹cym
roku szkolnym, a w kolejnych latach nauki bêd¹ uprawnieni do obni¿enia wysokoci czesnego pod warunkiem utrzymania redniej ocen.
Zapraszamy!
Zapisy do Spo³ecznej Szko³y Podstawowej STO i Spo³ecznego Gimnazjum STO w Olecku: ul. M³ynowa 8 w godzinach 8.00 - 15.00. Decyduje kolejnoæ zg³oszeñ (maksymalna iloæ uczniów w klasie: 16). Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ w sekretariacie Zespo³u Szkó³ STO: tel. 0 87 520
24 18.
(L5801)
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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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Wiêkszego trzeba rozumu, aby czyjej dobrej rady pos³uchaæ, ni¿ aby jej komu
udzieliæ.
Maryla Wolska

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.
Zdaniem ekspertów od bezpieczeñstwa, zamach storpedowany w pi¹tek 11
sierpnia przez brytyjsk¹ policjê móg³ byæ wykryty znacznie wczeniej. Podobnie
jak we wrzeniu 2001 roku, zawini³a nieudolnoæ CIA i s³u¿b zaanga¿owanych w
walkê z terroryzmem.
Kopia
pos³u¿yæ nowsz¹ technologi¹, mianowiTysiêcy odwo³anych lotów, rejsów za- cie odtwarzaczami multumedialnymi, iPod,
wróconych znad Atlantyku, paniki i wie- laptopem i telefonem komórkowym, urz¹lomilionowych strat mo¿na by³o unikn¹æ. dzeniami nie wzbudzaj¹cymi w normalnych
Ciek³e bomby, to ¿adna nowoæ. Terro- warunkach podejrzeñ.
ryci pos³u¿yli siê nimi ju¿ 11 lat temu, w
Stary znajomy
czasie podobnej akcji, znanej jako operaNieznane s¹ jeszcze pe³ne motywy
cja Bojinka, kiedy to Al-Kaida zamierza³a brytyjskiej operacji. Brytyjski Guardian
przy u¿yciu ciek³ych rodków wybucho- przypomnia³ jednak wiadomoæ odkryt¹
wych wysadziæ w powietrze 12 amery- w komputerze jednego z terrorystów Alkañskich samolotów. Sama koncepcja bomb Kaidy z 1995 roku, która wskazywa³a, i¿
pochodzi od partyzantów boniackich.
celem zamachu s¹ wszyscy ci, którzy
Oba zamachy, ten w 1995 roku i ostatni, popieraj¹ rz¹d amerykañski, a w szczemia³y byæ niemal identyczne. Brytyjska gólnoci cywile, którzy nie protestuj¹
akcja ró¿ni³a siê od operacji Bojinka je- przeciwko amerykañskiej polityce zagradynie miejscem dzia³ania. O ile w 1995 nicznej wobec krajów arabskich.
roku Al-Kaida zamierza³a zaatakowaæ Podobieñstwo metod, a zw³aszcza wyrane
amerykañskie statki powietrzne lec¹ce ze o¿ywienie protestów przeciwko amerykañStanów Zjednoczonych do kilku portów skiej polityce zagranicznej wobec krajów
Azji, tym razem wybrano kierunek z
Europy do Stanów Zjednoczonych.
Reszta akcji pozostaje wiern¹ kopi¹
operacji udaremnionej 11 lat temu.
Specjalnie dla TO Jan M. Fijor
W obu przypadkach, rodkiem wybuchowym mia³a byæ ciek³a nitrogliceryna, ukryta w podrêcznym baga¿u, arabskich w lad za interwencj¹ Izraela w
a cilej w pojemniczku na p³yn do czysz- Libanie, wskazuj¹ niemal jednoznacznie
czenia szkie³ kontaktowych. Przeszmuglo- na cele i motywy operacji. Zdaniem Scowanie jej przez zamachowców nie stano- tland Yardu za oboma zamachami stoi
wi³o problemem. Ciek³a nitrogliceryna jest najprawdopodobniej ta sama osoba, miawykrywalna przez istniej¹ce na lotniskach nowicie, szejk Khalid Mohammed, znany
urz¹dzenia. O ile jednak w 1995 roku prze- jako KSM. O ile w 1995 roku by³ on mómyt nitrogliceryny na pok³ad samolotu zgiem i g³ównym wykonawc¹ operacji
by³ dla s³u¿b zajmuj¹cych siê bezpieczeñ- Bojinka, o tyle tym razem móg³ byæ tylko
stwem pasa¿erów nowoci¹, o tyle dziw jej inspiratorem; siedzi bowiem w wiêziebierze, ¿e dowiadczenie to zosta³o przez niu. Kariera szejka datuje siê od 1993 roku,
CIA i ochroniarzy lotów zignorowane. Tym kiedy po sfinansowaniu pierwszego zabardziej, ¿e jak informuje CNN, po wy- machu bombowego na World Trade Center
kryciu operacji Bojinka, przez kilka mie- w Nowym, schroni³ siê na Filipinach, gdzie
siêcy obowi¹zywa³ jednak w Stanach Zjed- zw¹cha³ siê z innym mózgiem terroru,
noczonych ca³kowity zakaz wnoszenia na Ramzim Youssefem. Owocem tej konspipok³ad w rejsach miêdzynarodowych, p³y- racji by³a w³anie operacja Bojinka. Próbny
nów i cieczy. Wiedzia³ o tym tak¿e so- wybuch na mniejsz¹ skalê przeprowadzijuszniczy Scotland Yard.
li na pok³adzie samolotu filipiñskiego w
Z nitrogliceryny, ju¿ na pok³adzie sa- 1994 roku. W wyniku testu zgin¹³ jamolotu, zamachowcy zamierzali sporz¹dziæ poñski biznesmen. Samolot wyl¹dowa³ na
bomby, które nastêpnie mia³y byæ ukry- ziemi niemal bez szwanku. Operacja Bote pod fotelami pasa¿erów. Detonacja mia³a jinka zosta³a udaremniona, a spisek zdenast¹piæ kilka godzin póniej, ju¿ po tym, konspirowany przez g³upi przypadek. W
jak zamachowcy wysi¹d¹ na pierwszym trakcie przygotowañ do sporz¹dzenia bompostoju samolotu. W operacji Bojinka, by, w apartamencie KSM w Manili wyzdalnie sterowanym z ziemi detonatorem buch³ po¿ar. Zamachowcy co prawda
mia³y byæ dziewiêciowoltowe baterie ukryte uciekli, ale w pop³ochu zapomnieli zabraæ
w zegarkach Casio. Tym razem miano siê ze sob¹ laptopa, zawieraj¹cego szczegó-

³owy opis operacji. Przez d³ugi czas s³u¿by wywiadowcze, w tym CIA, nie mog³y
siê zorientowaæ o co w tym wszystkim
chodzi. Dopiero w 2003 roku, kiedy szejk
zosta³ schwytany w Pakistanie, ujawni³
ca³¹ prawdê. Po ucieczce z Filipin KSM
przy³¹czy³ siê do oddzia³u Osama bin
Ladena, z zamiarem powtórzenia operacji
analogicznej do Bojinka. Z t¹ ró¿nic¹, ¿e
zamiast detonatorów i bomb z nitrogliceryny zamierza³ u¿yæ pilotów  samobójców. Mieli porwaæ 10 samolotów amerykañskich i zdetonowaæ je na amerykañskich obiektach publicznych. Przez cztery lata Bin Laden oponowa³ ca³ej akcji.
Zdecydowa³ siê na ni¹ ostatecznie w 1999
roku. Szejk Mohammed otrzyma³ pieni¹dze, broñ, ludzi. Kulminacj¹ tych przygotowañ by³y wydarzenia z 11 wrzenia
2001 roku.
B³¹d
O ile czujnoæ brytyjskiego wywiadu,
a zw³aszcza Scotland Yardu, zas³uguje na
pochwa³ê, o tyle zastanawia obojêtnoæ amerykañskiego ministerstwa ds.
bezpieczeñstwa wewnêtrznego (Homeland Security). Jeli nawet nie uda³o
siê utrzymaæ zakazu wnoszenia na pok³ad samolotu p³ynów, to przecie¿ w
ci¹gu 11 lat mo¿na by³o zbudowaæ system, który by ciek³e zagro¿enie potrafi³ wykryæ. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje gorliwoæ polskich s³u¿b antyterrorystycznych,
które na wszelki wypadek zabraniaj¹ wnoszenia na pok³ad samolotu wszystkiego;
nawet ksi¹¿ek, gazet i notatników. Pocieszaj¹ce jest to, ¿e wiatowy terroryzm traci inwencjê, a wiêkszoæ spektakularnych
zamachów to dzie³o zaledwie garstki, znanych z imienia i nazwiska ludzi. Wystarczy wiêc przekonaæ brygady antyterrorystyczne, aby zamiast skupiaæ siê na bogu
ducha winnych pasa¿erach i za ich w³asne pieni¹dze dokuczaæ im absurdalnymi
kontrolami i zakazami, wziê³y siê za prawdziwych sprawców, których wykrycie i zlikwidowanie nie jest  zdaniem ekspertów
ds. bezpieczeñstwa  wcale takie trudne.
Tym bardziej, ¿e jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Scripps News, waszyngtoñski serwis medialny i Ohio State University, ronie niezadowolenie Amerykanów z polityki bliskowschodniej  ju¿ jedna
trzecia obywateli USA uwa¿a, ¿e rz¹d macza³ palce w zamachach z 11 wrzenia. Zdaniem
respondentów pos³u¿yæ mu one mia³y za
pretekst do rozpoczêcia wojny w Afganistanie i Iraku.

Zapomniana lekcja
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K³amstwo
ubezpieczeniowe

cjantami przekszta³ceñ w³asnociowych. St¹d
ekipy libera³ków wymiewa³y plany powszechnego uw³aszczenia, jak i UPR-owski
projekt funduszu emerytalnego. Model
prywatyzacji balcerowiczowskiej zak³ada
niejasne i tajone procedury sprzeda¿y
udzia³ów, nawet bez takich liberalnych
rozwi¹zañ, jak publiczna licytacja czy wariant gie³dowy.
Na powy¿szym przyk³adzie widaæ styk
odrzucenia rozwi¹zañ liberalnych w dziedzinie prywatyzacji ze wiatem spo³ecznych
ubezpieczeñ. Kosztowny i de facto nikomu niepotrzebny moloch, jakim jest ZUS,
nieustannie manipuluje pieniêdzmi Polaków,
tworz¹c osobliwy ³añcuszek zale¿noci.
Z³otówki p³yn¹ od podatników do ZUS, z
ZUS do OFE, nastêpnie OFE zakupuje
obligacje skarbowe, zasilaj¹c bud¿et pañstwa, a na koniec bud¿et lokuje pieni¹dze
w ZUS. Jednak¿e wp³ata ta jest ni¿sza ani¿eli
przekazywana z ZUS do OFE, dlatego ZUS
zaci¹ga kredyty w bankach, które bywaj¹
akcjonariuszami OFE. Wobec z³o¿onoci
tej machiny, pozostaje tylko liberalny rozs¹dek.
W swojej ksi¹¿ce Dobry z³y libera-

lizm, Stanis³aw Michalkiewicz proponuje
wprowadzenie celowego podatku na renty i emerytury, z którego sp³acanoby dotychczas zaci¹gniête przez pañstwo zobowi¹zania  w myl zasady pacta sunt servanda. Podatek mia³by na pocz¹tku odpowiadaæ wielkoci dzisiejszej sk³adki i
stopniowo siê obni¿aæ, a¿ by znikn¹³, wraz
z pañstwowym ubezpieczycielem. Jest to
naturalnie rozwi¹zanie dla libera³a nieciekawe, bo wi¹¿e siê z dodatkowym opodatkowaniem, ale jest pytanie, czy mo¿na
zrobiæ to inaczej?
Musimy siê zmierzyæ z tym problemem,
gdy¿ wedle prognoz specjalistów, w latach 2012-2025 liczba pobieraj¹cych wiadczenia ZUS-owskie przewy¿szy liczbê sp³acaj¹cych sk³adki. Mo¿e to oznaczaæ faktyczny upadek tej instytucji, co samo w
sobie bêdzie nawet przyjemne, ale przyniesie konsekwencje w postaci chaosu i
wielu tysiêcy zobowi¹zañ pañstwa wobec
obywateli, z którymi co trzeba bêdzie zrobiæ.
A to co mo¿e oznaczaæ tylko lawinow¹
podwy¿kê podatków i nakrêcenie kolejnej
spirali socjalizmu.
Tomasz Migda³ek

Czy uwa¿acie pañstwo, i¿ iloæ aptek
w Polsce jest zbyt wysoka? Bo ja szczerze powiedziawszy, nie. Cieszê siê, ¿e gdy
potrzebny jest mi jaki leczniczy specyfik, nie muszê zje¿d¿aæ po³owy mojego
miasta, by móc go zakupiæ. Urzêdnicy
Ministerstwa Zdrowia najwyraniej mieszkaj¹ w jakim nies³ychanym zag³êbiu farmaceutycznym, w którym nie doæ, ¿e liczba
aptek przewy¿sza wszelkie ludzkie pojêcie, to jeszcze na dodatek s¹ przez jak¹
bli¿ej niezidentyfikowan¹ grupê przestêpcz¹
zmuszani do regularnych zakupów we
wszystkich punktach jednoczenie.
Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e jest to
wydumany pomys³. Jednak ¿aden inny
powód, który by³by w stanie usprawiedliwiæ najnowszy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne, nie
przyszed³ mi do g³owy.
Jednym z wielu pomys³ów w niej zawartych jest ograniczenie liczby aptek w
Polsce. Jeli kto bêdzie chcia³ za³o¿yæ
aptekê, bêdzie móg³ to zrobiæ tylko w
wypadku, jeli liczba osób zameldowanych na terenie danej gminy jest wiêksza ni¿ 4000, w przeliczeniu na jedn¹ aptekê ogólnodostêpn¹ ju¿ funkcjonuj¹c¹
albo odleg³oæ od najbli¿szej funkcjonuj¹cej apteki ogólnodostêpnej jest wiêksza ni¿ 3000 metrów liczone po najkrótszej drodze publicznej.
W przypadku gmin zamieszka³ych przez
mniej ni¿ 4000 mieszkañców wydaje siê
jedno zezwolenie na prowadzenie apteki
ogólnodostêpnej. Celem tych zapisów
jest ograniczenie sytuacji, w których iloæ
aptek na danym obszarze powoduje za-

gro¿enie dla ich istnienia i ogranicza jakoæ oferowanej opieki farmaceutycznej.
 brzmi formalne uzasadnienie.
Dodatkowo projektodawca zarzeka siê,
i¿ Zaproponowane rozwi¹zania zapewniaj¹ realizacjê postulatów rodowiska
aptekarskiego. Nie dziwiê siê, wszak rodowisko aptekarskie, jak ka¿de inne lobby
dba o swoje interesy, w tym o to, by nie
dopuciæ do rynku nowej konkurencji. W
zwi¹zku z tym zgoda na regulacje, wyra¿ona przez jakiekolwiek gremium grupuj¹ce przedstawicieli którego z zawodów,
nie jest niczym nadzwyczajnym i odkrywczym.

ci. Ró¿nica polega jednak na tym, i¿ rynek reguluje ich iloæ poprzez usuwanie
aptek najmniej konkurencyjnych, tj. oferuj¹cych us³ugi o najni¿szej jakoci, natomiast przyznawanie zezwoleñ przez jaki centralny urz¹d jest czysto uznaniowe. Co bowiem stanie siê, gdy do odpowiedniego urzêdu zg³osi siê na raz dwóch,
lub wiêcej ewentualnych aptekarzy? Trzeba
bêdzie pomiêdzy nimi wybraæ. Zezwolenie dostanie wiêc ten farmaceuta, który
zaproponuje wiêcej pieniêdzy (nieoficjalnie, gdy¿ to tak¿e nie jest uregulowane),
lub jest krewnym/znajomym (niepotrzebne skreliæ) urzêdnika.
W tym miejscu popuszczê wodze fantazji i odwo³am siê do, teorii uk³adu.
Otó¿, jako ¿e Centralne Biuro Antykorupcyjne nie mia³o ostatnimi czasy (z reszt¹
trudno ¿eby mia³o, w koñcu póki co trwa
nabór pracowników) ¿adnych spektakularnych osi¹gniêæ, tego typu rozwi¹zanie mo¿e byæ Mariuszowi Kamiñskiemu
niezwykle na rêkê. Agenci CBA na rozgrzewkê mog¹ sobie poganiaæ za skorumpowanymi aptekarzami. Temat nony,
chwytaj¹cy za serce, wszak zdrowie jest
najwa¿niejsze.
A co ma z tego Ministerstwo Zdrowia? Mo¿e pokazaæ, i¿ los polskiej s³u¿by zdrowia nie jest mu obojêtny, jednoczenie podkrelaj¹c, i¿ w tej kwestii ma
za sob¹ rodowisko aptekarskie, czego o rodowisku lekarskim niestety nie
mo¿e powiedzieæ. Oba urzêdy osi¹gaj¹ wiêc
z tego tytu³u profity. A co z tego bêd¹
mieli pacjenci?

Polacy zostali wrobieni w przymusowe ubezpieczenia spo³eczne, których nie
potrzebuj¹. I mo¿na spokojnie powiedzieæ,
¿e nie wiedz¹ o braku tej potrzeby.
Wieloletnia tresura w socjalizmie zabi³a w narodzie zdrowy rozs¹dek. A kiedy
Unia Polityki Realnej proponowa³a fundusz
emerytalny zasilany wp³ywami z prywatyzacji, inne si³y polityczne tylko cynicznie
siê umiecha³y.
Taki fundusz rozwali³by koncepcjê prywatyzacyjn¹, opracowan¹ przez Leszka
Balcerowicza i jego ekipê na pocz¹tku lat
90. Wprawdzie do funduszu wp³ywa³yby
zyski ze sprzeda¿y przez pañstwo 30 proc.
akcji prywatyzowanego maj¹tku, ale odciêcie nomenklatury od tej sumy by³oby
dla niej szalenie bolesne. Koncepcja prywatyzacji pañstwowych dóbr zak³ada³a
bowiem inny porz¹dek, który niewiele ma
wspólnego z rozwi¹zaniami liberalnymi.
Chodzi³o i chodzi nadal o to, by Polacy
byli w jak najmniejszym stopniu benefi-

Uk³ad zdrowotny
Stefan Sêkowski
Tak¿e argumenty przemawiaj¹ce ponoæ za tym rozwi¹zaniem, a ujête w uzasadnieniu, s¹ niezwykle lichej jakoci.
Owszem, istnieje bezporedni zwi¹zek
pomiêdzy iloci¹ punktów aptecznych (tyczy
siê to zreszt¹ ka¿dej bran¿y), a jakoci¹
us³ug farmaceutycznych, jednak zale¿noæ
ta jest wprost, a nie odwrotnie proporcjonalna. Im wiêcej aptek, tym konkurencja wiêksza. Konkurenci za zwalczaj¹ siebie
nie granatami czy koktajlami Mo³otowa,
a cenami (ministrowi Relidze przypominam  im ni¿sza, tym lepiej) oraz jakoci¹
us³ug (im wy¿sza, tym lepiej).
Natomiast identyczne zagro¿enie dla
istnienia aptek powoduje wolna konkurencja, jak i ustawowa regulacja ich ilo-
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Adam
Siemieñczyk
Rysunki:
Wies³aw B. Bo³tryk

AFORYZMY

O czysty zysk naj³atwiej w szarej strefie lub na czarnym
rynku.
Ile¿ s³ów mo¿e siê zmieciæ w jednym ma³ym pokoiku?
Niektóre rzeczy sk³adaj¹ siê tylko z patyny czasu.
Jej kszta³ty - to ich jedyna p³aszczyzna porozumienia.
Pod dnem kieszeni znajduje siê cz³owiek.

UWAGA

MOSiR i Rada Gminy LZS w Olecku zapraszaj¹ amatorów pi³ki no¿nej do udzia³u w
Oleckiej mini Lidze Dru¿yn Amatorskich - jesieñ 2006 Warunki uczestnictwa:
* w zespole (6+rezerwa) wystêpuj¹ zawodnicy w wieku powy¿ej 16l (niezrzeszeni w klubach OZPN ).
* dru¿ynê (nazwa, sk³ad + tel. kontaktowy) nale¿y zg³osiæ w
biurze MOSiR, tel.5202048 osobicie lub telefonicznie do dnia
14 (czwartek) wrzenia br. do godz. 15 ( zg³oszenia po terminie nie bêd¹ brane pod uwagê !!!);
* obowi¹zkowe zebranie przedstawicieli dru¿yn odbêdzie siê
w sali zebrañ MOSiR dn.15.IX.br. o godz.15 10 , gdzie zostanie przedstawiony szczegó³owy regulamin i system gier zale¿ny od liczby zg³oszonych zespo³ów;
* ubpieczenie NW we w³asnym zakresie;
* zawody rozgrywane bêd¹ na ma³ym stadionie w niedziele;
* suma wpisowego  w zale¿noci od liczby zg³oszonych
dru¿yn.
Zapraszamy

KOSYM OKIEM OBIEKTYWU
Ma³o je¿d¿ê,
du¿o chodzê. Chodz¹c patrzê po
czym chodzê.
Oto po czym
szed³em ulic¹ 11go Listopada.
,,Wzorek bardzo
wyra¿ny.
Jan
Mazurski

Anio³ i diabe³

Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
Dokoñczenie ze s. 24.

Stwierdzi³em, ¿e przyszed³ czas i na
mnie i mogê z czystym sumieniem napisaæ i stwierdziæ: od polityki to ja mam
Kaczyñskiego. Jestem nawet w lepszej
sytuacji od Staffa bo on mia³ tylko jednego Pi³sudskiego, a ja mam dwóch
Kaczyñskich.
A co tam w POLITYCE? Nic nowego. Znowu po kraju kr¹¿¹ wieci o nowych wyborach i wielkich zmianach. Nie
tylko wybory samorz¹dowe, ale te¿ nowe
wybory parlamentarne. Przypomina to rok
1981, kiedy to wyliczano: wejd¹  nie
wejd¹... Ruscy do nas. I dla wielu polityków to zosta³o. Wicepremier Endriu
ci¹gle zajmuje siê przepowiadaniem przysz³oci: jak PiS nie zrobi tego i tego, to
bêd¹ nowe wybory, bo PiS chce wyborów! Jeli PiS nam nie da tego i tego 
to PiS chce wyborów. Nied³ugo bêdzie,
¿e PiS nie pozwala³ otworzyæ okna  to
PiS chce mieæ dostêp do powietrza i PiS
chce wyborów... I takie tam inne pomys³y. W sumie jest to stosowanie metody Ma³ego Kazia co jak co chce, to
tupie i wstrzymuje powietrze. Ale Jarek

Przewodnicz¹cy-Premier wcale siê nie
przejmuje - z min¹ dowiadczonego rodzica czeka a¿ Ma³y Endriu-Kazio nabierze powietrza i przestanie tupaæ.
Znowu odezwa³a siê WielkoPAÑSKAObra¿ona. Przygotowa³a wspania³y spot
reklamowy w³asnej partii. Cudownie... Co
nie? Dziêki tej reklamówce znamy wreszcie program partii i jej cel ideologiczny.
Programem Partii Obra¿onej jest oczywicie wyeliminowanie Jarka i Lecha. Jak na
program  to i tak sporo wymylili... ¯artowa³em. Program tej partii nie zmieni³ siê
od padziernika ubieg³ego roku. Podstawowym punktem jest, ¿e nie podoba im
siê PiS. Czyli niewiele siê zmieni³o. Oczywicie ca³y program przedstawia najbardziej prawdomówny i uczciwy polityk 
leader tej partii. Naprawdê super posuniêcie, bo nawet wród entuzjastów tej formacji s³uchaæ g³osy o zniesmaczeniu. No
có¿... Ch³opaki siê bawi¹. :-)
Druga dobra wiadomoæ w polityce:
mamy wreszcie formacjê centrolewicow¹.
I to jak¹! WIERZ¥C¥! Wierz¹, ¿e co
znacz¹. Dawna Unia Wolnoci, której by³o
wstyd wi¹zaæ siê z postkomunistami 

spadkobiercami dawnego systemu radoci i dobra PRL-u po zmianie nazwy
na PD z czystym sumieniem nawi¹za³a
wspó³pracê z SLD, UP i SdPl. Ju¿ nie
jest to wstydem... a tak piêknie siê za¿egnywali od tego faktu parê lat temu. W
tym wypadku przepowiednie sta³y siê faktem. Ale wielu obserwatorów ¿ycia politycznego nie wró¿y d³ugiego po¿ycia
ma³¿eñskiego tej dziwnej parze m³odej...
Zwi¹zki ze strachu raczej nie maj¹ szans
na przetrwanie.
Kto kiedy stwierdzi³, ¿e nie jestem
elastyczny politycznie... Naprawdê? Proszê
Pañstwa, mogê bardzo ³atwo wykazaæ,
¿e w naszym kraju nie tak trudno w jednej chwili zmieniæ pogl¹dy na odpowiednie. Dysponujê zgod¹ SAMEGO Naczelnego, ¿e mogê prowadziæ agitacjê polityczn¹ jaka mi siê podoba. Umiem wykazaæ icie szatañski konformizm i mogê
byæ zwolennikiem ka¿dej orientacji politycznej. A co mi tam... tylko krowa nie
zmienia pogl¹dów. Jak ju¿ wspomnia³em:
polityka to dla mnie rozrywka. Wiêc przed
wyborami bêdê pisa³ jako zwolennik ka¿dej
ideologii. To bêdzie dopiero zabawa :-)
PAC
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US£UGI

* 3-miesiêczne chwilówki, ul. Grunwaldzka 8, tel. 0-87-52001-89
V53902
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K14414
* AUTOGAZ  monta¿, tel. 0-87-523-94-31
K19107
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
V16952
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L3116
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V52005
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 V51205
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18825
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V56801
* cyklinowanie, szlifowanie parkietów, pod³óg, TANIO, tel.
0-508-216-250
V57101
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-12-88 V41710
* DEMBUS przewozy turystyczne, kraj, zagranica, tel. 0-504065-770
V44908
* Dewocjonalia, ulica Winiowa,
V45508
* ELEKTRO-MOTO-DOM - sklep, naprawa sprzêtu RTV.
Kolejowa 6. Tel. 0-509-489-447
V47307
* glazura, kominki, terakota, tel. 0-606-993-688
K21802
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
(K18408)
Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995

KOMINKI

* GUSIEW  codzienna linia regularna, tel. 0-504-065-770 V45008
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V51105
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V50705
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V45208
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V50806
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
K18708
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V45708
* kredyt tani, tel. 0-87-520-01-89
V45308
* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47
K434
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55
V42010
* ksiêgowe us³ugi, tel. 0-87-520-31-70
L4013
* LONDYN  dostarczê paczki, tel. 0-501-720-701
L4808
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V47007
* Meble, sklep, rampa PKP. Tel. (087) 520-19-44.
V46807
* myjnia samochodowa, Wojska Polskiego 18A, mycie od 8
z³otych
V44209
* NOBILES farby, aleje Lipowe, tel. 0-87-520-22-84
V47107

(V45108)

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

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

k2okna@vp.pl

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

(V44009)

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

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93 V52503
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, (wjazd od
Zyndrama), tel. 0-606-756-380
K17010
PROJEKTOWANIE, URZ¥DZANIE OGRODÓW OD A DO Z

Sprzeda¿ rolin wodnych i kolekcjonerskich, rododendronów
Tel. 0-693-239-934
(V16710)
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K19007

us³ugi
weterynaryjne
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V53502)
* rowery, naprawa, skutery, tel. 0-87-520-29-75
V51005
* RTV - naprawa, tel. 0-509-489-447
L4907
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L5305
* serwis pilarek, kosiarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa
PKP, tel. 0-87-520-48-78
L3815
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V46907
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K19307
* SOLARIUM, modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V52106
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V46008
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2534
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K334
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2234
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3216
* transport, tel. 0-508-192-094
V46018
* transport wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel. 0-604514-845
K22901
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
V73430
Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39

(V50905)

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

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

(V53302)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

PIZZA NA TELEFON

(V53922)

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

(V50106)

Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty
gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK

(V34215)

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury tel. (087) 520-04-80
V56901

* zak³ad krawiecki, Irena £apiñska, tel. 0-87-520-24-82 V47207
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2337

EXPRESS SZKOLNY
Redakcja Tygodnika Oleckiego zaprasza do wspó³pracy przy redagowaniu Ekspresu Szkolnego wszystkich uczniów oraz nauczycieli oleckich szkó³. Artyku³y oraz zdjêcia przyjmowane s¹ w godzinach
pracy redakcji.
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(V48506)

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
INNE
* oddam kamieñ i gruz, tel. 0-511-712-551
L3310
* zlecê wykonanie i prowadzenie strony internetowej, tel.
0-87-523-90-09
L4510
* Znaleziono klucz elektroniczny do samochodu, czarny z
niebieskimi przyciskami, do odebrania w redakcji
L2522
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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

L4410
L5702

* artyku³y wêdkarskie, WYPRZEDA¯, rabat 30%, sklep zoologiczny, ul. plac Wolnoci
L5108
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L4009
* Autosan H921, po przebudowie, tel. 0-606-141-884 L5503
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-12-88 V41710
* dzia³kê budowlan¹ blisko jeziora, tel. 0-505-064-698 K22202
* dzia³ki budowlane, tel. 0-601-210-819
K20106
* krosna do wyrobu chodników, zabytek, tel. 0-660-706-035 L5602
* lilie wodne, tel. 0-693-239-934
K16810
* perfumy na zamówienie, oryginalne, tel. 0-87-520-01-89 V53912
* pomieszczenie na zak³ad produkcyjny, 400 m.kw., tel.
0-601-152-460
V55001
* rower górski, dzieciêcy, stan bardzo dobry, tel. 0-601-152454
K15707
* siedlisko Zajdy, ko³o Olecka, cztery jeziora w okolicy, 295.000
z³otych, tel. 0-502-383-541
K22501
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L3015
WYNAJEM

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V55101)

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

(V48405)

PRACA
* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
V17026
* fizjoterapeutkê, fizjoterapeutê zatrudni klinika Goliat Olecko,
tel. 0-508-097-578
V55301
* szukam niani, tel. 0-502-232-099
K22301
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L4708
SPRZEDAM

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V44109)

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

* 3 hektary ziemi do dzier¿awy, tel. 0-602-192-452
K22002
* lokal biurowy do wynajêcia w centrum, tel. 0-601-152-460 V55004
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3617
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-693-788-976
K21902
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L5206
* poszukujê mieszkania do wynajêcia, tel. 0-504-180-487 K22601
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L5305
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3515

26 93390006 0000 0006 6992 0001

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V53002)

Fundacja
Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy
w Olecku
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Wyprawa do Ameryki
Po³udniowej 2006 (2)

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

A w Buenos Aires jesieñ
Po 17 godzinach lotu, z przesiadk¹ w
Pary¿u, wyl¹dowa³em w stolicy Argentyny Buenos Aires. By³a godzina 725 i
ciemno. Temperatura tylko + 3 stopnie.
Dr¿a³em z zimna, bo mia³em na sobie tylko koszulkê z krótkim rêkawem. Tutaj na
pó³kuli po³udniowej jest w tej chwili póna
jesieñ, a u nas koñcz¹ca siê wiosna. Kiedy
spacerowa³em ulicami miasta wszêdzie le¿a³y
zesch³e licie i wszyscy przechodnie mieli
na sobie ciep³e ubrania, a niektórzy kurtki
i czapki, czyli niez³e przejcie z jednej pory
roku w drug¹ - ale wcale nie kolejn¹ ... i
to w³anie by³o fascynuj¹ce!
W tym 37 milionowym kraju, wiêkszym od Polski 9 razy, polski turysta powinien czuæ siê bardzo dobrze, poniewa¿
ceny towarów i us³ug s¹ takie same jak
u nas, a niejednokrotnie ni¿sze; ludzie
s¹ ¿yczliwi i pomocni, policjanci stoj¹ na
ka¿dym kroku co zwiêksza bezpieczeñstwo.
Po przylocie by³em trochê zmêczony,

przecie¿ za spraw¹ Hiszpanów wszystko
siê tutaj zaczê³o. Tereny dzisiejszej Argentyny po odkryciu w 1516 roku by³y
przez nich systematycznie podbijane. W
1580 roku Hiszpanie za³o¿yli Buenos Aires
(z hiszp. pomylne wiatry).
Podziwia³em Torre de los Ingleses
(Wie¿ê Anglików), kopiê s³ynnej londyñskiej Big Ben Tower. W pobli¿u Catedral
Metropolitana stoi Casa Rosada, ró¿owy pa³ac prezydencki ze s³ynnym balko-

Nowe budowle w stolicy.

w dodatku ró¿nica czasu z Polsk¹ wynosi minus 5 godzin. Postanowi³em jednak poznaæ trochê miasto,
oczywicie nie ca³e, bo
jest ono ogromne i liczy 13 milionów mieszkañców. Zamieszka³em w hostelu (dlatego ¿e taniej, 7 dolarów
doba) Milhouse /
www.milhousehostel.com; pracuje tu
Alieksiej z Ukrainy,
wiêc mo¿na porozumieæ
siê te¿ po rosyjsku, jest
darmowy internet/
praktycznie w centrum
przy g³ównej ulicy miasta Av 9 de Julio i
wszêdzie mia³em blisko.
Obok znajdowa³a siê
stacja metra, ale zbyt
sobie ceniê piesze wêdrówki, by korzystaæ
tylko ze rodków transportu.
Wiêkszoæ budynków w centrum pochodzi z XIX wieku,
wiêc ma siê wra¿enie
spaceru po miecie
europejskim, zw³aszcza
Drzewa butelkowe
hiszpañskim. Bo to

nem, z którego w latach 40. XX wieku
przemawia³a do Argentyñczyków Evita.
By³em tak¿e w najstarszej wi¹tyni miasta
wzniesionej przez Jezuitów Iglesia de San
Ignacio (koció³ w. Ignacego). Z kolei w
najstarszej czêci miasta po³o¿onej nad rzek¹
La Plata zachowanej w stylu hiszpañskoamerykañskim, z krótkimi ulicami przecinaj¹cymi siê pod k¹tem prostym, znajduj¹
siê jednakowej wielkoci zespo³y form urbanistycznych, gdzie obok monumentalnych
gmachów stoj¹ nowoczesne wie¿owce. S¹
tu te¿ liczne parki i szerokie aleje. Najszersz¹ z nich jest Avenida 9 de Julio - wynosi 200 metrów (i jest najszersz¹ ulic¹ w
Ameryce Po³udniowej). W³anie przy niej
rosn¹ sobie flaszowce - drzewa butelkowe, których owoce nale¿¹ do najlepszych
owoców tropikalnych. Kiedy z wielkim zainteresowaniem je ogl¹da³em nagle przylecia³y zielone papugi i na ziemi ¿erowa³y.
S¹ doæ p³ochliwe i krzykliwe. Ale zdjêcie
uda³o mi siê zrobiæ.
Po po³udniu uda³em siê do portu i
kupi³em na nastêpny dzieñ bilet na prom
do Urugwaju. O godzinie 18 by³o ju¿ ciemno,
wiêc postanowi³em pow³óczyæ siê po uliczkach zagl¹daj¹c do niektórych sklepów.
Asortyment w nich jest typowy dla wszystkich du¿ych miast na wiecie, odzie¿, obuwie, sprzêt elektroniczny, kosmetyki, ubranie
sportowe, p³yty. Obrzydliwie nudne! Nie
wiem jak mo¿na godzinami ogl¹daæ to
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wszystko i z wielkim zapa³em kupowaæ. Có¿, wiat jest ju¿ bardzo
zglobalizowany - takie same towary s¹ wszêdzie. Wybiera³em
wiêc takie sklepiki, w których by³o co oryginalnego, typowego dla Argentyny. Zawiod³em siê niestety. Znalaz³em jednak
argentyñskie ponczo, typowy strój gaucho czerwony w skromne
czarne wzory. Oczywicie, ¿e go kupi³em do swojej kolekcji.
W 1536 roku Indianie Querandi sprzeciwili siê Hiszpanom i
ich przegnali. Hiszpanie uciekaj¹c pozostawili stada byd³a i
koni, co da³o pocz¹tek legendarnemu zawodowi konnego pasterza byd³a - gaucho. Niestety nie uda³o mi siê go spotkaæ,
chocia¿ usilnie chcia³em. No bo przecie¿ niby sk¹d mia³by siê
znaleæ w³anie dzisiaj w stolicy pañstwa?! Czasem moje mylenie jest infantylne i naiwne.
Wieczorem uda³em siê do pobliskiej kawiarni Tortoni, ¿eby
obejrzeæ pokaz tanga. Zrobi³em to tylko dlatego, ¿eby mieæ pe³n¹ wiadomoæ jak wygl¹da profesjonalny taniec. Praktycznie
zawsze omijam kawiarnie bardzo szerokim ³ukiem. Nie mam w
nich co robiæ. Bardzo denerwuje mnie przesiadywanie w takim
przybytku i tracenie czasu na puste zazwyczaj rozmowy. Tylko
do jednego takiego miejsca chodzê z przyjemnoci¹ - w Olecku
do Koali, gdzie podaj¹ smaczne jedzenie i jest przyjemnie.
Tango zaw³adnê³o Buenos Aires oko³o stu lat temu. Têskny, rozdzieraj¹cy serce liryzm tej muzyki jest czêci¹ opowieci, mówi¹cej, co to znaczy ¿yæ w lni¹cej metropolii zmagaj¹cej siê z kolejami losu. Na pocz¹tku lat 90. XX wieku najpowa¿niejszy kryzys gospodarczy w historii Argentyny doprowadzi³
do ubóstwa po³owê ludnoci kraju. W³anie wtedy, o dziwo,
zaczê³o na nowo wzrastaæ zainteresowanie tym tañcem. Tango
by³o pierwotnie niewyszukan¹ muzyk¹ i tañcem miejscowych
awanturników, tañcem wyuzdanym i smêtn¹ pieni¹ domów
publicznych Buenos Aires. Tañce w krêgu, uprawiane przez
spo³ecznoci wyzwolonych niewolników afrykañskich, da³y mu
silny szkielet rytmiczny, a bandoneon (niemiecka odmiana harmonii) dostarczy³ smêtnych ³kañ i tego amp-amp-amp w tle nieomylnych dwiêków klasycznego tanga. Tango to taniec
sercem.
¯eby zobaczyæ pokaz tanga nie trzeba wcale odwiedzaæ
jakiej specjalnej restauracji czy klubu, wystarczy przejæ siê
wieczorem po g³ównym deptaku, gdzie uliczni tancerze daj¹
upust swemu temperamentowi.

Og³oszenie o przetargu

Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Olecku, ul. Zyndrama 4 og³asza
I przetarg ograniczony uprawniaj¹cy do nabycia spó³dzielczego w³asnociowego prawa do ni¿ej wymienionych lokali
mieszkalnych:
1) lokalu mieszkalnego nr 22 po³o¿onego na III piêtrze
budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 21A przy ul.
Kociuszki w Olecku, sk³adaj¹cego siê z 2 izb o powierzchni
u¿ytkowej 29,30 m2. Wymagany wk³ad budowlany w kwocie
30.619,00z³.
2) lokalu mieszkalnego nr 26 po³o¿onego na II piêtrze
budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 Osiedle Siejnik
I w Olecku, sk³adaj¹cego siê z 5 izb o powierzchni u¿ytkowej 73,75m 2. Wymagany wk³ad budowlany w kwocie
67.400,00zl.
Wk³ad budowlany upowa¿niaj¹cy do uzyskania spó³dzielczego w³asnociowego prawa do ww. lokali mieszkalnych
okrelony jest wed³ug wartoci rynkowej. Wartoci¹ przetargow¹ bêdzie kwota ponad ustalony wk³ad budowlany,
której cena wywo³awcza wynosi 1000,00z³ odrêbnie dla ka¿dego lokalu.
Przetarg odbêdzie siê dnia 14 wrzenia 2006r. o godz.l000
w siedzibie Spó³dzielni Mieszkaniowej przy ul. Zyndrama 4
w Olecku.

Stara architektura stolicy.
Po wyczerpuj¹cym dniu z przyjemnoci¹ wróci³em do hostelu. A by³a ju¿ godzina 24. Mój pokój znajdowa³ siê na trzecim piêtrze. W ³azience nie by³o wiat³a wiêc poszed³em wyk¹paæ siê w jednej z ³azienek na korytarzu. Traf chcia³, ¿e w s¹siedniej jaka para uprawia³a seks. Wszystko by³oby normalnie, bo w hostelach, gdzie zazwyczaj kwateruj¹ siê m³odzi ludzie, takie sytuacje nie dziwi¹, ale w tym przypadku robili to
tak g³ono, ¿e nie mog³em siê skoncentrowaæ. Nogami walili w
ciany! Przesada i koszmar zarazem! No có¿... Argentyñczycy!
C.d.n.
W przetargu ograniczonym mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie tutejszej Spó³dzielni oraz zarejestrowani kandydaci, którzy spe³niaj¹ warunki statutowe do przydzia³u mieszkania.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest okazanie
dowodu wp³aty wadium w kwocie 1.000,00z³ oddzielnie na
ka¿dy lokal mieszkalny, na konto Spó³dzielni w BPH O/Olecko
nr 17 1060 0076 0000 4015 8000 1676 najpóniej w przeddzieñ przetargu.
W przypadku niedojcia do skutku I przetargu ograniczonego, w tym samym dniu o godz.1030 odbêdzie siê I przetarg
nieograniczony, w którym mog¹ braæ udzia³ wszystkie zainteresowane osoby. Wadium na I przetarg nieograniczony
w kwocie jak wy¿ej wp³aciæ nale¿y przed przetargiem. Uczestnikom przetargu, którzy nie nabêd¹ praw do lokali, zwrot
wadium nast¹pi w tym samym dniu w BPH O/Olecko ul. 11
Listopada 8.
Zaoferowan¹ w przetargu kwotê wk³adu budowlanego
uiciæ nale¿y w ci¹gu siedmiu dni od daty przetargu.
Istnieje mo¿liwoæ obejrzenia ww. lokali, po uprzednim
uzgodnieniu terminu z administracj¹ Spó³dzielni Mieszkaniowej Olecko, ul. Zyndrama 4.
Szczegó³owe zasady przetargu okrela Regulamin. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyn.
Zarz¹d SM Olecko
(K22701)
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Kalendarz imion
Rados³awy, Serafiny
Adriana, Bratumi³a, Czcibora, Klemensa,
Nestora, Rados³awa, Serafina, Teofila
9 wrzenia
Aldony, Augusty, Augustyny, Marii,
cibory
Augustyna, Aureliusza, Daniela, Dionizego, Jacka, Jakuba, Ozariana, Piotra,
Sergiusza, Sobiesada, cibora
10 wrzenia
Aldony, Eligii, Irminy, Irmy, Julii, £ucji,
Pulcherii
Daniela, Eligiusza, £ukasza, Miko³aja,
Mcibora, Mcis³awa, Sebastiana
11 wrzenia
Dagny, Hiacenty, Helgi, Justyny
Feliksa, Hiacynta, Jacka, Jana, Justyna,
Naczes³awa, Piotra, Prota, Teodora

Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Bia³ymstoku
Orodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku
organizuje nabór na rok szkolny 2006/2007
SZKO£Y ZAOCZNE
 3-letnie Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych  profil ogólny na podbudowie gimnazjum lub szko³y podstawowej
 2-letnie Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych  profil
ogólny na podbudowie szko³y zawodowej
SZKO£A POLICEALNA DLA DOROS£YCH
 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

Komentarze i refleksje
Dokoñczenie ze s. 24.

nie. Urban jest ci¹gany po s¹dach za
styl, jêzyk i obyczajnoæ. Nikt jednak
nie zarzuca³ mu k³amstwa i pozwa³ do
s¹du za przedstawiane w jego gazecie
afery. Prokuratura nie czuje woli politycznej aby zajmowaæ siê aferami prawej strony, w modzie jest dobijanie lewicy i nagonka na libera³ów.
Tak obecnie w Polsce wygl¹da sprawiedliwoæ. Kto ma prawo, tego jest
sprawiedliwoæ, pisowska sprawiedliwoæ.
Koalicja rz¹dz¹ca uchwala now¹ ordynacjê wyborcz¹ do samorz¹dów,
pozwalaj¹c¹ wygraæ jej jesienne wybory samorz¹dowe. Nie zmienia siê regu³
tu¿ przed wyborami. Kiedy próbowa³o
to zrobiæ SLD, ale zosta³o zakrzyczane i
wycofa³o siê  PiS nie mia³ ¿adnych skrupu³ów. Nie liczy³ siê z opozycj¹, zdaniem samorz¹dowców, ekspertów ani te¿

(K22401)

5 wrzenia
Adeli, Deli, Doroty, Justyny, Stronis³awy
Alberta, Herkulesa, Justyna, Laurencjusza,
Stanis³awa, Teodora, Wawrzyñca, Wiktora, Wiktoryna
6 wrzenia
Albiny, Beaty, Betiny, Eugenii, Lidy,
Rozalindy
Albina, Bertranda, Eugeniusza, Fausta,
Lindy, Magnusa, Micha³a, Petroniusza,
Saturnina, Uniwieta, Zachariasza
7 wrzenia
Domas³awy, Domis³awy, Melanii, Meli,
Reginy, Reny, Ryszardy
Domas³awa, Marka, Melchiora, Rafa³a,
Ryszarda, Stefana
8 wrzenia
Adrianny, Klementyny, Marii, Natalii,

Przys³owia
i powiedzenia
 Gdy wrzesieñ bez deszczów bêdzie, w
zimie wiatrów pe³no wszêdzie.
 Kto nie ma s³omy i siana p³acze od
wieczora do rana.
 Gdy wrzos z do³u kwitnie, zima wczenie przytnie.
 Jak stare wo³y rycz¹, tak siê te¿ m³ode
od nich ucz¹.
 wiêta Regina (7 wrzenia) ga³êzie ucina.
 Gdy na Siewn¹ (8 wrzenia) jest b³êkitnie, wtedy piêknie wrzos zakwitnie.
 W Narodzenie Panny (8 wrzenia), sieje zbo¿e rolnik staranny.

Nasz przepis
Kotlety wieprzowe
4 kotlety schabowe g³êboko naciête, 7,5 dkg mas³a, 1 ³y¿eczka ³agodnej musztardy, 1/2 pêczka szczypiorku, sól, pieprz, sok z cytryny, olej do
sma¿enia
Mas³o wymieszaæ z musztard¹.
Szczypiorek op³ukaæ, osuszyæ, posiekaæ i wymieszaæ z mas³em. Mas³o doprawiæ sol¹, pieprzem i sokiem z cytryny. Odstawiæ.
Miêso op³ukaæ, osuszyæ i sma¿yæ
na 2 ³y¿kach oleju po 3 minuty z ka¿dej strony. Kotlety doprawiæ k³ad¹c
na ka¿dy z nich porcjê mas³a.
Mieso podawaæ z sa³atk¹ i upra¿on¹ bagietk¹.

 nie tylko polityczne

z w³asnym sumieniem.
Porozumienie Okr¹g³ego Sto³u i pokojowe przejêcie w³adzy oraz zmianê ustroju
kraju, które podziwia³ ca³y demokratyczny wiat, wicepremier polskiego rz¹du R.
Giertych nazywa zdrad¹ narodow¹. Wiêcej,
zapowiada odebranie Orderu Or³a Bia³ego Jackowi Kuroniowi  twórcy i wa¿nemu uczestnikowi Okr¹g³ego Sto³u.
Tacy niez³omni antykomunici w rodzaju Giertycha i jemu podobnych jeszcze dzisiaj postawiliby szubienice ku
uciesze gawiedzi. Jeszcze dzisiaj potrzeba im krwi i egzekucyjnych plutonów 
daæ im tylko pe³niê w³adzy.
Oto dzisiaj, na d³ugo jeszcze przed
og³oszeniem kampanii wyborczej, PiS ju¿
zamieszcza reklamy telewizyjne i radiowe swojej partii. Us³u¿ni eksperci okrelili to bowiem jako informacje, nie reklamy, które prawnie s¹ zabronione przed
oficjalnym og³oszeniem kampanii wyborczej.

Grzegorz Kudrzycki

Czego takiego nie by³o przez ostatnie
kilkanacie lat demokracji, na co takiego nie powa¿y³a siê nawet SLD.
£amanie standardów i dobrych obyczajów przez PiS przestaje ju¿, niestety,
zadziwiaæ i budzi coraz mniej protestów.
Jedni przyjmuj¹ nowe standardy, inni s¹
po prostu bezradni.
PiS poruszy³ ciemne strony natury
ludzkiej, obudzi³ demony zawici, zemsty,
zazdroci, poczucia przegranych w demokracji. Przeciêtny Kowalski raczej ma³o
wierzy ju¿ w poprawê swojego losu, za
to chêtnie bêdzie ogl¹da³ wyre¿yserowane
prokuratorskie fajerwerki  zamykanie
bogatych, poni¿anie s³awnych, polowanie
na czarownice.
Jak brakuje pomys³ów na gospodarkê i wiêcej pracy, to trzeba daæ ludowi
igrzyska, wtedy bêdzie zadowolony i
bêdzie klaska³ dobrej w³adzy.
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K¹cik szachowy (4)
Zad.9 (4p.)
W dniach 25-28 sierpnia w Orodku
szkoleniowo-wypoczynkowym w Bêsi
odby³o siê zgrupowanie kadry wojewódzkiej juniorów w szachach. Wród kadrowiczów znaleli siê równie¿ Oleccy szachici: Marta Gryglas, Joanna Grzyb i
Kamil Gryglas.
Zajêcia szkoleniowe odbywa³y siê w
dwóch grupach. Grupê starsz¹ prowadzi³ Czes³aw Spisak  trener i jednoczenie kierownik sekcji szachowej MLKS
Czarni Olecko. Grup¹ m³odsz¹ opiekowa³ siê Rafa³ Jówik  trener z Olsztyna. Celem zgrupowania by³o przygotowanie zawodników do pó³fina³ów mistrzostw Polski, które odbêd¹ siê w padzierniku. Organizator zgrupowania oprócz
zajêæ szkoleniowych zapewni³ uczestnikom wiele rozrywek. Zorganizowa³ miêdzy innymi wycieczkê rowerow¹ oraz
ognisko, na którym mi³¹ atmosferê zapewni³y szachistki piewaj¹c i graj¹c
na gitarze. M³odzi szachici chêtnie korzystali równie¿ z zaplecza sportowo-rekreacyjnego orodka. Kamil w wolnych
chwilach grywa³ z rówienikami w pi³kê
no¿n¹ udowadniaj¹c, ¿e te¿ potrafi strzelaæ
bramki.
Poni¿ej prezentujemy dwa ciekawe zadania, z którymi uczestnicy zgrupowania musieli siê zmierzyæ:

Bia³e zaczynaj¹ i wygrywaj¹.

Osi¹gn¹æ to mog¹ je¿eli prze³ami¹
zwarty szereg czarnych pionów i jeden z
pionów uzyska woln¹ drogê do pola przemiany, na którym zamieni siê w hetmana.
Mi³oników królewskiej gry zachêcamy
do rozwi¹zania tego zadania, poniewa¿
jest to bardzo pouczaj¹cy motyw.
Prezentujemy Pañstwu równie¿ rozwi¹zania zadañ konkursowych z pierwszego K¹cika szachowego
(Zad.1.) Sce4! Mat; (Zad.2) d5! e:d5
2.a4 z wygran¹ bia³ych.
**
Sporód nades³anych kuponów konkursowych nagrodê niespodziankê (losowan¹ co miesi¹c) otrzymuje Pawe³
¯ukowski. Nagrodê mo¿na odebraæ w
redakcji Tygodnika Oleckiego.
Jednoczenie przypominamy o nagrodzie g³ównej, któr¹ otrzyma posiadacz
najwiêkszej iloæ punktów zdobytych za
poprawnie rozwi¹zane zadania.
Marta & Czes³aw Spisak

Zad.8 (3p.)
Na zdjêciu od lewej: Marta Gryglas, Joanna Grzyb i Kamil Gryglas.

KUPON KONKURSOWY Szachy nad Leg¹
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Zad. 6. .......................................................................................................................
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....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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Bia³e daj¹ mata w 3 posuniêciach.

....................................................................................................................................
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Lubiê te nasze up³ywaj¹ce tygodnie.
Siedem dni... szast - prast i minê³o. Mija
to wszystko z wielkim hukiem lub po
cichutku i przyjemnie dla psychiki. Piszê to o wydarzeniach politycznych, bo
jak ju¿ dawno zaznaczy³em  to tu zajmujemy siê polityk¹ i tym co siê w niej
ostatnio dzia³o. Dla wielu jest to wielki
stres i chyba tym bardzo ¿yj¹. Oczywicie s¹ te¿ ludzie odporni na stresy zwi¹zane z polityk¹. Sam lubiê siê do nich
zaliczaæ. Jeszcze parê lat temu pewne
twarze w telewizji czy znajomy tembr g³osu
w radiu doprowadza³y mnie do szewskiej
pasji. Potem stwierdzi³em, ¿e i tak niewiele sam mogê zmieniæ i nie zale¿nie
od tego co powiem i napiszê to rz¹d siê
nie zmienia, a parlament siê nie rozpadnie. Wiêc po co te nerwy? Moje pogl¹dy polityczne s¹ tak skrajne, ¿e nawet
sam siê ich bojê... I dziêkujcie Najwy¿szemu, ¿e nikomu nie przyszed³ pomys³
do g³owy obdarowania mnie w³adz¹ i
mo¿liwociami podejmowania decyzji na
wysokim szczeblu. Cieszcie siê, ¿e mogê
tylko pisaæ. I choæ czasem jest miesznie, to gwarantujê, ¿e dopuszczenie mnie
do w³adzy spowodowa³oby, ¿e polubilibycie i Leppera, i Giertychta (mo¿e
nawet obu). Wiêc lepiej nie ryzykujcie

obdarowywania w³adz¹ przemiewców.
To oczywicie ¿art. Po prostu zauwa¿y³em, ¿e polityka mnie bawi. Mo¿e to wynik
zdziecinnienia czy m³odego wieku, ale
cieszê siê, ¿e zacietrzewiam siê jak piszê
i mówiê o polityce. Niestety, nie jest to
cecha wszechobecna. Zbyt wielu o polityce mówi i pisze dostaj¹c byczego
karku, zaczerwienienia oczu i dymu z uszu.
Znacie takich? Ja znam i uwa¿am, ¿e zdrowie
mamy tylko jedno, a cinienie lepiej ¿eby

Komentarze i refleksje
Dokoñczenie ze s. 20.

Brak Komentarzy.. w ostatnim TO
mia³ swoje g³êbokie przyczyny. Pomijaj¹c sezon urlopowy i wyjazd na krótki
wypoczynek od d³u¿szego ju¿ czasu zastanawia³em siê, czy ma dalszy sens
wo³anie na puszczy i budzenie sumieñ,
polemiki z betonem, przedstawianie niewygodnych faktów i otwieranie na nie
oczu i uszów.
Niestety, wiêkszoæ ludzi dalej bierze udzia³ w chocholim tañcu i populistyczne obietnice traktuje serio. W koñcu
Kaczory wygra³y w demokratycznych
wyborach, tak jak w demokratycznych
wyborach wygra³ niegdy A. Hitler i kilkunastu innych oszo³omów polskich i zagranicznych.
Demokracja, niestety, ma s³abe mechanizmy obronne przed oszo³omstwem.
Czujê siê bezradny, podobnie jak Adam
Michnik w 1968 roku i obecnie, po artykule ¯ycia Warszawy podwa¿aj¹cym
uczciwoæ i zas³ugi Jacka Kuronia. Polemika na tym poziomie to jak podejmo-

podnosi³a kolejna kawa ni¿ polityka. Czego
Pañstwu ¿yczê.
Parafrazuj¹c s³owa wielkiego, przedwojennego (powojennego równie¿) poety Leopolda Staffa, kiedy zapytano go
czemu w swoich wierszach zajmuje siê
tylko kwiatkami, motylkami, uczuciami a
nie polityk¹ czy wa¿nymi problemami. Co
on na to odpowiedzia³? Prosto: od polityki to ja mam Pi³sudskiego.
Dokoñczenie na s. 17.

 nie tylko polityczne

wanie walki bokserskiej w szambie 
wszyscy musz¹ cuchn¹æ.
Oto wiadectwo moralnoci dla Jacka Kuronia wystawia by³y pu³kownik SB
Jan Lesiak, a dla Zyty Gilowskiej inny
oficer bezpieki. Zaszczytne funkcje w
obecnych strukturach w³adzy pe³ni¹
Antoni Maciarewicz i Jacek Kurski, którym
ludzie przyzwoici nie powinni podawaæ
rêki.
Z polskiego Instytutu Spraw Miêdzynarodowych odchodzi W³. Bartoszewski, natomiast A. Maciarewicz, sprawca
afery z by³ymi ministrami spraw zagranicznych, jak i A. Fatyga, która nie potrafi³a jej skomentowaæ, nie musz¹ nigdzie odchodziæ  doskonale pasuj¹ do
obecnego stylu uprawiania polityki.
M³odzi historycy z IPN czytaj¹ esbeckie materia³y jak Ewangeliê w. Marka.
Po oszkalowaniu Lecha Wa³êsy, Zbigniewa herberta, Zyty Gilowskiej, przyszed³
czas na Jacka Kuronia. Kto bêdzie nastêpny?
Kiedy, dawno temu, dziadek t³uma-

Grzegorz Kudrzycki

czy³ ch³opom istotê rewolucji bolszewickiej
i mówi³ tak: Za cara by³ porz¹dek,
obowi¹zywa³a hierarchia: najpierw by³
zwyk³y czynownik, nad nim wy¿szy uriadnik, a nad nim jeszcze wy¿szy  na koniec nad wszystkimi panowa³ car. Po erwolucji za wszystko siê przewróci³o 
car poszed³ pod lód, a wsiakaja swo³acz
wysz³a na wierch. Podobne czasy s¹
dzisiaj  ludzie przyzwoici s¹ coraz bardziej bezradni, a swo³ocz coraz bardziej
siê panoszy.
Maciarewicz i Kurski chodz¹ bezkarni, a prokuratura ciga bezdomnego Huberta, który niepochlebnie wyrazi³ siê o
panu prezydencie.
Pisowski orze³ bankowej Komisji
ledczej A. Zawisza szuka haków na
Balcerowicza, natomiast nikt nie zamierza zaj¹æ siê dziwn¹ dzia³alnoci¹ SKOK
 Stewczyka.
Jerzy Urban w Tygodniku NIE,
dawny kibic z dawnych KULIS pisze
o najró¿niejszych aferach po prawej stroDokoñczenie na s. 22.

