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CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
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ATRAKCYJNA OFERTA TOWAROWA:
 metaloplastyka
 serwisy obiadowe, szk³o
 wazony, kufry, lustra
DU¯Y WYBÓR, NISKIE CENY

(V13103)

Rys. Krzysztof Kamiñski.

Nie matura, lecz chêæ szczera...

Olecko, Aleje Lipowe 1B
Tel. (087) 520 36 92

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Policja komunikuje, ¿e w okresie wi¹t
bêdzie prowadziæ intensywne kontrole
stanu trzewoci prowadz¹cych oraz prêdkoæ pojazdów (szczególnie dotyczyæ to
bêdzie dróg krajowych i wojewódzkich).

Cykl: najwiêksze osi¹gniêcia IV RP

CENTRUM HANDLOWE

Nr 11
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NOWOÆ W OFERCIE:
LISTWY PRZYPOD£OGOWE NG i EC
 du¿y wybór kolorów po³¹czony z nisk¹ cen¹!
NOWA KOLEKCJA WYPOSA¯ENIA £AZIENKI
 w kolorze starego z³ota
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46
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Zagin¹³

KRONIKA
PO¯ARNICZA

 3 marca o 13.46 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar mieci w mietniku kontenerowym przy ul. Partyzantów.
 3 marca o 15.39 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. 1 Maja po¿ar sadzy w
kominie domu mieszkalnego.
 5 marca o 9.24 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Siejniku pochylone niebezpiecznie nad szko³¹ drzewo.
 6 marca o 18.30 jeden zastêp JRG PSP
oraz 2 OSP Raczki usuwa³y skutki kolizji drogowej w okolicach Lipkowa.
 7 marca o 9.18 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ w Pietraszach skutki kolizji drogowej.
 7 marca o 10.05 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Bialskich Polach skutki kolizji drogowej.
 7 marca o 17.35 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Cimochach skutki kolizji drogowej.
 9 marca o 17.21 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w okolicach Wronek po¿ar suchej trawy.
 9 marca o 19.45 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Gi¿ach skutki kolizji drogowej.
 9 marca o 19.50 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar mieci w mietniku kontenerowym przy alei Zwyciêstwa.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin

Dy¿ury aptek

 18-24.03.2008r.  ul. Sk³adowa 6
 25-30.03.2008r., ul. Kolejowa 15

Repatrianci
z Kazachstanu

15 marca przyby³a z Kazachstanu do
Olecka rodzina polskich repatriantów.
Pañstwo Lios otrzymali mieszkanie
w nowym budynku TBS.

Pijani kierowcy

Zagin¹³ Kazimierz Sowul, lat 42, zamieszka³y w Gi¿ach, gmina wiêtajno.
Wzrost 166 cm, waga 69 kg, rednia budowa cia³a, szatyn, oczy ciemne, twarz
owalna. Poszukiwany wyszed³ z domu 1
marca br. o godz. 19.00. Ostatni raz by³
widziany na terenie wiêtajna.

Potr¹cenie

7 marca oko³o 17.25 dosz³o w Cimochach do potr¹cenia siedmioletniego
ch³opca. Wtargn¹³ on na jezdniê wprost
pod jad¹c¹ w kierunku Raczek Skodê
Felicjê, kierowan¹ przez piêædziesiêciotrzyletniego Józefa G. Dziecko zosta³o
odwiezione do szpitala w Suw³kach, gdzie
podczas badañ nie stwierdzono ¿adnych
uszkodzeñ wewnêtrznych, jak i powa¿niejszych zewnêtrznych obra¿eñ cia³a.

KRAM

(V8806)
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50% zni¿ka na
NAJTANIEJ W MIECIE

wydajemy karty rabatowe!

(V3909)

AUTOMYJNIA od 730 do 1800
ON
OLEJ
Pb95
OPA£OWY
LPG
Sta³ym klientom

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

 wyprzeda¿ kolekcji
owietlenia
 wyprzeda¿ kolekcji
karniszy o 16 mm

ZAPRASZAMY!

 2 marca o 12.20 patrol policji zatrzyma³
w Golubkach Mazdê 626. Kieruj¹cy
samochodem piêædziesiêciopiêcioletni
Henryk R mia³ we krwi 2,72 promila
alkoholu.
 3 marca o 32.10 policjanci zatrzymali
jad¹cego ul. Grunwaldzk¹ Forda Transita.
Kieruj¹cy nim czterdziestoszecioletni Edward J. mia³ we krwi 1,44 promila
alkoholu.
 7 marca o 20.15 zatrzymano w Krupinie Cryslera. Kieruj¹cy pojazdem trzydziestosiedmioletni Tomasz J. mia³ we
krwi 1,5 promila alkoholu.
 8 marca patrol policji zatrzyma³ jad¹cego ul. Bohaterów Bia³ostocczyzny
Renaulta. Kieruj¹cy samochodem dwudziestotrzyletni £ukasz C. mia³ we krwi
0,7 promila alkoholu.
 8 marca o 23.10 patrol policji zatrzyma³
w Cichym Opla Kadeta. Kieruj¹cy
pojazdem czterdziestoomioletni Józef
S. mia³ we krwi 1,2 promila alkoholu.

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:

 Leon Bartnicki
 Daniela Debit
 Maria Ignatowska
 Ewa Kuryluk
 Agata Wo³koñska
 Ewa M. ¯ukowska

Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate, plac Wolnoci 22
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.

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

OLECKI TERMINARZ

Co nowego u Czarnych?

Karol Sobczak: - Przygotowania do
sezonu pi³karskiego rozpoczêlimy w po³owie stycznia. Na dzieñ dzisiejszy, jak
bym mia³ okreliæ poziom przygotowania zespo³u w procentach, zrobilimy 70%
tego, co zak³ada³em.
TO: - Przyczyna takiego stanu rzeczy?
K.S.: - Pierwsza sprawa to przyczyny organizacyjne. Na dzieñ dzisiejszy przy
tej organizacji klubu nie jestemy w stanie zapewniæ zawodnikom nawet krótkiego, siedmiodniowego obozu czy zgrupowania. Nie wynika to z braku finansów. Pieni¹dze na takie dzia³ania s¹, ale
nie jestemy w stanie za³atwiæ jednego
terminu zgrupowania dla pracuj¹cych w
ró¿nych firmach zawodników. W systemie amatorskim takie zgrupowanie jest
w zasadzie niemo¿liwe do zrealizowania.
Dlatego wszystkie przygotowania do
sezonu prowadzone by³y i s¹ na miejscu, na naszych obiektach.
Mo¿na równie¿ powiedzieæ, ¿e zima
te¿ nam nie pomog³a. Raz zmarzlina, raz
totalne b³oto. Trenuj¹c na twardej i liskiej powierzchni zawodnicy nara¿aj¹ siê
na kontuzje, natomiast je¿eli biega siê
po b³ocie nastêpuje nadmierne zmêczenie

Seniorzy jad¹
do Lwowa

Nie doæ by³o seniorom, cz³onkom i
sympatykom Polskiego Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów z Olecka wra¿eñ z
podró¿y do Wilna, a ju¿ planuj¹ kolejny
rajd.
Tym razem szef oddzia³u rejonowego
Pan Stanis³aw Przedziecki zaprasza chêtnych na wycieczkê do Lwowa w dniach
17-18 maja br.
Zapisy w biurze Zwi¹zku przy placu
Wolnoci w poniedzia³ki w godz. 16-18 i
pi¹tki w godz. 10-13 trwaj¹ do 20 kwietnia. Koszt wycieczki to ok. 400 z³.

materia³u. Nie trenowalimy u siebie, bo
nasz ma³y stadion nie by³ przykryty odpowiedni¹ warstw¹ niegu i dlatego
wszystkie sparingi gralimy w Kêtrzynie. Jedyny poza tym miastem mecz sparingowy rozegralimy w Mi³kach. Jest to
utrudnienie jeli jedzi siê na mecze 70
kilometrów w jedna stronê.
TO: - A jak jest ze zdrowiem zawodników?
K.S.: - Jest to poziom te¿ zró¿nicowany. S¹ zawodnicy, którzy trenowali ca³y
czas i wiêkszoæ jednostek treningowych
zaliczyli. S¹ jednak zawodnicy, którzy
wed³ug mnie ca³kowicie nie s¹ przygotowani do sezonu. W trudniej sytuacji
jest Kamil Szarnecki, którego wiêkszoæ
przygotowañ ominê³a z przyczyn losowych i zdrowotnych. Dopiero pod koniec do³¹czy³ do trenuj¹cych kolegów.
S³awomir Jarmo³owicz, który mia³ problemy z kolanami, nie jest tez do koñca
przygotowany. Kontuzja ta ci¹gnie siê
za nim od poprzedniej rundy rozgrywek.
Damian Rytwiñski mia³ zabieg chirurgiczny nosa i nie móg³ uczestniczyæ w
treningach. W chwili obecnej trenuje inC.d. na s. 4.
dywidualnie.

Szanowni Pañstwo!
Powiatowy Punkt Kontaktowy Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji w Olecku oraz Urz¹d Miejski w
Olecku zapraszaj¹ przedsiêbiorców na
spotkanie informacyjne Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 
instrumenty wspierania wzrostu innowacyjnoci i konkurencyjnoci przedsiêbiorstw.
Spotkanie odbêdzie siê 29. Marca
(pi¹tek) 2008 roku o godz. 13.00 w sali
konferencyjnej Urzêdu Miasta w Olecku Plac Wolnoci 3.
Udzia³ w spotkaniu jest bezp³atny.
Zainteresowane osoby prosimy o e-mailowe (pk_olecko@rswi-olsztyn.pl) lub telefoniczne
(087
5202147 wew. 41) potwierdzenie zamiaru
uczestnictwa.
Bartosz Cieluk

(L15303)

WYSTAWY STA£E
* wystawa fotografii Filipa Pud³o pt. ¯ycie jest podró¿¹, podró¿owaæ znaczy ¿yæ,
Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa,
I piêtro, ROK MG, p. Wolnoci 22.
* Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria
Pub Piwnica, plac Wolnoci 24
20 marca (czwartek)
- up³ywa termin zapisów dzieci do Przedszkola z Oddzia³ami Integracyjnymi
(szczegó³y TO 6/526, s. 9)
- up³ywa termin zg³oszenia do przetargu
na dzier¿awê hotelu Maraton (szczegó³y TO 10/530, s. 19)
21 marca (pi¹tek)
19.00  Turniej darta 501DO  plac
Wolnoci 8C, pod sklepem ABC Alkoholi
23 marca (niedziela)
10.00 Olecka Liga Siatkówki  hala ZST(ul.
Zamkowa)
28 marca (pi¹tek)
17.00  Wyspa Dinozaura, film  kino
19.00  Ma³a wielka mi³oæ, film  kino
19.00  Turniej darta 501DO  plac
Wolnoci 8C pod sklepem ABC Alkoholi
29 marca (sobota)
17.00  Wyspa Dinozaura, film  kino
19.00  Ma³a wielka mi³oæ, film  kino
30 marca (niedziela)
* up³ywa termin wycinki 199 drzew przydro¿nych og³oszony przez Powiatowy
Zarz¹d Dróg
10.00 Olecka Liga Siatkówki  hala ZST
(ul. Zamkowa)
17.00  Wyspa Dinozaura, film  kino
19.00  Ma³a wielka mi³oæ, film  kino
3 kwietnia (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Starostwo
Powiatowe, ul. Kolejowa 32
21 kwietnia (poniedzia³ek)
14.00 Wiosenny turniej mini pi³ki no¿nej dla szkó³ podstawowych i gimnazjów  stadion MOSiR
22 kwietnia (wtorek)
14.00 Wiosenny turniej mini pi³ki no¿nej dla szkó³ podstawowych i gimnazjów  stadion MOSiR
23 kwietnia (roda)
14.00  wiosenny turniej mini pi³ki no¿nej dla szkó³ podstawowych i gimnazjów  stadion MOSiR
24 kwietnia (czwartek)
14.00 Wiosenny turniej mini pi³ki no¿nej
dla szkó³ podstawowych i gimnazjów
 stadion MOSiR

Zdrowych i pogodnych
wi¹t Wielkiej Nocy
¿yczy mieszkañcom Olecka
Pub Targowa

(A13401)

Wywiad z Karolem Sobczakiem

!
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Wywiad z Karolem Sobczakiem

C.d. ze s. 3.

Co nowego u Czarnych?

Oprócz tego zawodnicy doznaj¹ urazów
typowo treningowych lub meczowych. Na
przyk³ad skrêcenie stawu skokowego u
Marcina Ryszkiewicza, naci¹gniêcie miênia brzuchatego ³ydki u Krzysztofa Pietkiewicza. Takie urazy wykluczaj¹ zawodnika z rytmu gry na dwa, trzy tygodnie.
S¹ to niby mikrourazy ale dezorganizuj¹
pracê dru¿yny.
Nie chcê byæ pesymistyczny. Wychodzê bowiem z za³o¿enia, ¿e wszystkie dru¿yny czwartej ligi to dru¿yny amatorskie.
Bardziej profesjonalne s¹ bowiem dwie
lub trzy z nich, których zawodnicy nie
pracuj¹ i skupiaj¹ siê tylko na treningu.
My, jak wiêkszoæ dru¿yn tej ligi, dzia³amy wed³ug zasad amatorskich.
Wszyscy maj¹ zatem tego samego
typu problemy. Problem mniejszy jest
wtedy, gdy ma siê szerok¹ ³awê. Wtedy,
na miejsce zawodnika, który z ró¿nych
powodów wypada z gry, wchodzi nastêpny. Taki te¿ jest nasz pomys³ na tê
rundê.
Dlatego do dru¿yny ci¹gnêlimy z
suwalskich Wigier Micha³a Kubasa i

Damiana Nikicionka z Mazura E³k. Do
Mazura poszed³ od nas Krystian Puniszkis. Te dwie osoby s¹ rozszerzeniem
kadry w wypadku takich zdarzeñ jak kontuzje czy pauzowanie zawodników za ¿ó³te
kartki. Micha³ i Damian s¹ wartociowymi nabytkami naszego zespo³u i mam
nadziejê, ¿e potwierdz¹ to przed naszymi
kibicami.
TO: - Co mia³o daæ klubowi stworzenie drugiej dru¿yny?
K.S.: - Dru¿yny Czarnych IV ligi i
B klasy to system naczyñ po³¹czonych.
B klasa zosta³a stworzona po to, by wszyscy ch³opcy, którzy trenuj¹ u nas w klubie, mieli mo¿liwoæ gry. Co bowiem z
tego, ¿e wszyscy w klubie trenowali sumiennie? Na boisko mog³o wyjæ tylko
11 zawodników. Wiêkszoæ w sezonie nie
gra³a albo gra³a ma³o. Nie satysfakcjonowa³o to zawodników. Taka sytuacja nie
zadowala³a mnie. Gdy trzeba by³o wprowadziæ do gry nowego zawodnika, od razu
widaæ by³o brak ogrania. Taka sytuacja
by³a krzywd¹ i dla zawodnika i dla zespo³u. Po d³u¿szym czasie siedzenia na

XVI Sesja Rady Powiatu
Zapraszam na XVI Sesjê Rady Powiatu w Olecku w dniu 27
marca 2008 roku (czwartek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej
(pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej
32.
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwa³ Rady Powiatu i o dzia³alnoci Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady Powiatu z dzia³alnoci w
okresie miêdzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
7. Informacja o dzia³alnoci Komendy Powiatowej Policji w Olecku
oraz Wodno-Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
8. Informacja o dzia³alnoci Komendy Powiatowej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Olecku.
9. Informacja o dzia³alnoci Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Olecku.
10. Informacja o dzia³alnoci Powiatowego Lekarza Weterynarii w
Olecku.
11. Informacja nt. realizacji programu Razem bezpieczniej w powiecie oleckim.
12. Przedstawienie sprawozdania z wykonania bud¿etu powiatu za
2007r.
a) wyst¹pienie Starosty i Skarbnika,
b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowejo sprawozdaniu z wykonania
bud¿etu Powiatu w Olecku za 2007r.,
c) dyskusja, wnioski, odpowiedzi.
13. Przyjêcie sprawozdania rocznego z realizacji bud¿etu Powiatu
za 2007 rok przez g³osowanie.
14. Podjêcie uchwa³y w sprawie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Powiatu w Olecku.

³awce zawodnik staje siê nieprzygotowany do gry.
Dlatego zosta³a stworzona druga dru¿yna. W poprzedniej rundzie zdarzy³o siê
tak, ¿e zawodnicy wskoczyli w koñcówce
z drugiej dru¿yny do pierwszej. Zaprezentowali siê dobrze. Mam na myli £ukaszów Dembskiego i Semkowskiego, Micha³a Zdanio, Adama Pu³eckiego, którzy strzelali bramki.
Te dwie dru¿yny stanowi¹ jeden organizm. Zawodnicy wyró¿niaj¹cy siê w
dru¿ynie prowadzonej przez Tomasza Karnieja trafiaj¹ do pierwszego sk³adu.
TO: - Kiedy pierwsze mecze?
K.S.: - Pierwszy wyjazdowy mecz gramy
21 marca w Szczytnie. B klasa zaczyna
mecze na pocz¹tku kwietnia. Mam nadziejê,
¿e grupa zawodników, która w tej chwili
trenuje w Czarnych, w nadchodz¹cej
rundzie zaprezentuje siê dobrze. Stworzenie
dwóch dru¿yn zapewni wymiennoæ. Taka
sytuacja bardzo pozytywnie wp³ynie na
pierwsz¹ dru¿ynê. Pi³karze bêd¹ czuli nacisk. Mylê, ¿e zdrowe sportowe zasady
bêd¹ w ten sposób zachowane. Mylê
te¿, ¿e taka sytuacja wykluczy ewentualn¹ jak¹ niezdrow¹ atmosferê.
TO: - Dziêkujê za rozmowê.

15. Podjêcie uchwa³:
a) zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Powiecie Oleckim;
b) w sprawie przyst¹pienia Powiatu Oleckiego do wojewódzkiego projektu pn. Znakowanie turystyczne regionu Warmii i
Mazur;
c) w sprawie zawierania porozumieñ i przekazywania rodków
finansowych w postaci dotacji dla samorz¹du województwa
na realizacjê zadania w zakresie rozbudowy infrastruktury turystycznej w województwie warmiñsko-mazurskim;
d) w sprawie zawierania porozumieñ i przyjmowania rodków
finansowych w postaci dotacji od innych samorz¹dów terytorialnych na realizacjê projektu pod nazw¹ Wirtualny przewodnik po krainie EGO przez Powiat Olecki;
e) w sprawie przyst¹pienia i zabezpieczenia rodków finansowych na realizacjê projektów sk³adanych przez Powiat Olecki
w ramach Priorytetu IX Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w
regionach, Dzia³anie 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci
szkolnictwa zawodowego;
f) zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia zadañ, na które
przeznacza siê rodki Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych;
g) w sprawie zmian bud¿etu powiatu na rok 2008;
h) w sprawie wyra¿enia zgody na przejêcie przez Powiat nieruchomoci Skarbu Pañstwa  Orodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Dworek Mazurski w Olecku;
i) w sprawie ustalenia wysokoci najni¿szego wynagrodzenia
zasadniczego oraz wartoci jednego punktu w Powiatowym
Urzêdzie Pracy w Olecku.
16. Wnioski i owiadczenia radnych.
17. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
18. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski Komisji Sta³ych Rady.
19. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
20. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marian wierszcz
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CENTRUM EDUKACJI
BEZPIECZEÑSTWA
RUCHU DROGOWEGO

Czy olecka kolej
powróci do wietnoci?

Trwaj¹ prace nad utworzeniem w Gimnazjum nr 1 w Olecku Centrum Edukacji Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego.
Na etapie uzgodnieñ s¹ szczegó³y porozumienia z Wojewódzkim Orodkiem Ruchu Drogowego  Regionalnym Centrum
Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego w Olsztynie.
W ramach wspólnego przedsiêwziêcia Centrum otrzyma
wyposa¿enie obejmuj¹ce m.in. pomoce dydaktyczne i metodyczne, sprzêt multimedialny, trzy rowery, dwa skutery Romet 727.Docelowo w centrum planuje siê m.in. edukacjê i
koordynacjê dzia³añ edukacyjnych, skierowanych do dzieci i
m³odzie¿y poprzez wspó³pracê z placówkami owiatowymi w
zakresie przygotowania i realizacji egzaminów na kartê rowerow¹ i motorowerow¹, w zakresie przygotowania i realizacji
turniejów motoryzacyjnych i bezpieczeñstwa ruchu drogowego
na szczeblu powiatowym oraz intensyfikacjê dzia³añ w zakresie ochrony dzieci i m³odzie¿y (kaski ochronne, elementy odblaskowe itp.).

LEPIEJ HARCERZOWI
NI¯ FISKUSOWI

(L310)

Twój l % naprawdê dobrze zaprocentuje, poniewa¿:

- ZHP jest najwiêkszym stowarzyszeniem wychowawczym w
Polsce
- ZHP uczy jak byæ po¿ytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym
- ZHP zrzesza i obejmuje opiek¹ ponad 130 tys. dzieci i m³odzie¿y
- ZHP to organizacja o niemal 100-letniej tradycji
- ZHP to stra¿nik tradycyjnych wartoci
- ZHP to nowoczesny program
- ZHP to inwestycja w dzieci Twoje, Twoich bliskich i znajomych
Aby przekazaæ 1% swojego podatku organizacji po¿ytku
publicznego dokonaj odpowiedniej adnotacji w swym zeznaniu podatkowym PIT  podaj numer KRS 0000271499 z dopiskiem Hufiec Olecko ZHP a Urz¹d Skarbowy zrobi za Ciebie
resztê.
Nic nie tracicie, bo wskazan¹ kwotê Urz¹d Skarbowy przeleje
na konto Hufca.
Z harcerskim pozdrowieniem.

Tel. 0-504-065-770

(087) 520 40 29

(V6407)

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
Olecko-Gusiew  odjazd o 13.30
Gusiew-Olecko  przyjazd ok. 20.00

Olecki dworzec PKP oraz jego s¹siedztwo to bardzo zaniedbany teren. Mimo wielu po³¹czeñ sta³ych Olecka z E³kiem
oraz najnowszego bezporedniego kursu z Olecka do Wro³awia, nadal nie ma porz¹dnego gospodarza, który zaj¹³by siê
modernizacj¹ czy remontem budynku dworcowego...
Mo¿e warto przy tej okazji siêgn¹æ g³êboko w przesz³oæ,
aby przypomnieæ czytelnikom naszego pisma o pocz¹tkach kolei
¿elaznej na Mazurach, a szczególnie o wêle e³ckim. Jak pisze
znawca kolei Dariusz R. Do³ubizno, znacznie wczeniej kolej
trafi³a do E³ku ni¿ do Olsztyna. 8 grudnia 1868 roku doprowadzono do E³ku Ostpreussiche Sudbahn (Kolej Po³udniowa Prus
Wschodnich). Trasa z Królewca bieg³a przez I³awê, G³omno,
Bartoszyce, Korsze, Kêtrzyn i Gi¿ycko. Szlak ten na przedmieciach Królewca odbiega³ od Ostbahnu (Kolei Wschodniej).
Od 1 listopada 1871 roku E³k sta³ siê stacj¹ przelotow¹,
odcinek przed³u¿ono do Prorstek. Po 2 latach szlak ten zyska³
rangê po³¹czenia miêdzynarodowego, kiedy skoñczy³y siê prace po stronie rosyjskiej, chocia¿ ruch ten by³ trudny ze wzglêdu na ró¿n¹ szerokoæ torów. W Prusach by³a to stephensonowska szerokoæ torów, wynosz¹ca 1435 mm, a po rosyjskiej
89 mm od Europy, czyli 1524 mm. Dziêki po³¹czeniu E³ku z
Bia³ymstokiem podró¿ni mogli korzystaæ w obu kierunkach z
kolei warszawsko-petersburskiej. Dalej  przez Czeremchê 
mo¿na by³o dostaæ siê a¿ do Brzecia Litewskiego.
Trzeci¹ lini¹, któr¹ doprowadzono do E³ku, by³a bardzo dla
nas, olecczan, istotna linia z Wystruci, biegn¹ca porzez Go³dap do Olecka. Od 1 lipca 1879 r. E³k sta³ siê w taki oto sposób stacj¹ wêz³ow¹. Powsta³ wiêc szlak o znaczeniu strategicznym, który po³¹czy³ dwa wiêksze pruskie miasta i garnizony. 16 listopada 1885 roku uruchomiono po³¹czenie E³ku z Olsztynem przez Pisz i Szczytno.
Ostatni¹ liniê z E³ku wybudowano 15 czerwca 1915 roku do
Orzysza. Potem jeszcze powsta³a linia w¹skotorowa.
W czasie I wojny wiatowej e³cka kolej ucierpia³a bardzo
mocno. Lepiej ju¿ by³o po II wojnie wiatowej, kiedy to stosunkowo szybko uruchomiono po³¹czenia kolejowe.
Pierwszy poci¹g elektryczny uruchomiono z Bia³egostoku
do E³ku dopiero 12 grudnia 1990 roku. Na tym jedynym szlaku
poprzestano i w³anie dlatego dot¹d mo¿na rozkoszowaæ siê
urokami Mazur, kiedy ogl¹da siê je z okna jad¹cego poci¹gu.
PKP ma w planach uruchomienie do 2013 roku po³¹czenia
Rial Baltica, które ma po³¹czyæ Helsinki (Finlandia) z Polsk¹ 
przez Trakiszki, Suwa³ki, Raczki, Cimochy, Wieliczki, Olecko i
E³k.
Mamy nadziejê, ¿e plany te nie pozostan¹ tylko na papierze, chocia¿ za³o¿enia tego projektu wygl¹daj¹ zupe³nie fantastycznie...
Darek Josiewicz, Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej
Przy pisaniu tego tekstu opiera³em siê na artykule Dariusza Do³ubizno pt. E³cki wêze³ kolejowy z Jaæwie¿y
nr 8/1999.

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V4708)

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

$

Tygodnik Olecki nr 11 (531)

Wywiad z dr Ireneuszem Kowalikiem
przeprowadzi³ Bogus³aw M. Borawski

Szpital  czêæ 3
I.K.: - Nale¿y domylaæ siê, ¿e mo¿e
dojæ do takiego scenariusza, je¿eli nie
doczekamy siê odpowiedzi Rz¹du RP z
propozycj¹ rozwi¹zania problemu. Jest
to bowiem problem nie tylko Olecka, ale
ca³ej Polski. Na ruchy ze strony rz¹du
czekaj¹ wszyscy lekarze w kraju, nie tylko ginekolodzy z Olecka. My natomiast
jestemy wyrazicielami myli lekarzy, którzy
s¹ tutaj zatrudnieni. Inni nie chc¹ zadra¿niaæ. My mamy na tyle cywilnej
odwagi, by spokojnie uj¹æ siê za ca³¹
braci¹ lekarsk¹. Konsekwencjê naszych
dzia³añ widaæ ju¿ na terenie Spó³ki. Skorzystali na nich wszyscy lekarze, nie tylko
ginekolodzy.
TO: - O co w tym wszystkim chodzi?
I.K.: - W wywiadzie dla TO Pani
Prezes Katarzyna Mróz powiedzia³a, ¿e
my jestemy jak stra¿acy, jak policjanci.
Nie! Wcale tak nie jest! Jestemy jak
niewolnicy! Chcielibymy byæ jak stra¿acy, kolejarze, nauczyciele, oficerowie
Wojska Polskiego czy policjanci. Pracowaæ ustawowe 172 godziny w miesi¹cu,
mieæ ich pensjê w etacie. Niektórzy z
wymienionych przechodz¹ na emeryturê w 45 roku ¿ycia. Natomiast ani Starostwo, ani Rada Powiatu, ani Rada Miejska nie chce nas zrozumieæ... i jest jeszcze, jak mówi¹, opór spo³eczny. Chcemy pracowaæ 40 godzin tygodniowo, które
gwarantuje nam prawo unijne, które przyj¹³
27 sierpnia 2006 roku stosown¹ ustaw¹
Sejm RP. S³yszymy, ¿e jestemy nieodpowiedzialni, bo nie chcemy pracowaæ
jak do tej pory, czyli po oko³o 300 godzin miesiêcznie za 3000 tysi¹ce z³ netto, bez przywilejów pracowniczych wynikaj¹cych z Kodeksu Pracy.
TO: - Ale, gdy Panowie bêd¹ normalnie pracowali, to nie zdo³acie obs³u¿yæ pacjentów w normalnym terminie?
I.K.: - Dotychczas z obs³ug¹ pacjentów nie by³o wiêkszych problemów.
TO: - No ale jak bêdzie Pan pracowa³ krócej, to czêæ pacjentów nie zostanie obs³u¿ona?
I.K.: - Wszyscy pacjenci zostan¹
obs³u¿eni! Hamulcem s¹ limity punktowe przyznane przez NFZ poszczególnym
oddzia³om tego szpitala.
TO: - No to gdzie jest ten haczyk?
I.K.: - Wszyscy, którzy patrz¹ na pracê
lekarza uwa¿aj¹, ¿e to nie jest cz³owiek,
tylko automat, który pracuje na okr¹g³o.
Dostaje za to walizkê kasy. ¯ycie rodzinne

C.d. ze s. 1.

odk³ada gdzie na inny termin. Urlopów
nie mamy, bo pracujemy na kontraktach.
Kodeks pracy nas nie obowi¹zuje, bo
jestemy pracownikami kontraktowymi.
Naturalnie wszyscy nas rozumiej¹, ale
jednoczenie chc¹ od nas pracy za marne, w gruncie rzeczy, pieni¹dze a przecie¿ pracuj¹c na kontraktach nie mamy
przys³uguj¹cych etatowiczom urlopów,
w przypadku choroby  zwolnieñ. Stra¿acy i policjanci maj¹ przydzia³y mundurowe i inne dodatki. Ja swoje mundury kupujê sam, sam je piorê, prasujê. Gdy mia³em wypadek, to przez 9 miesiêcy ZUS wyp³aca³ mi 380 z³ miesiêcznie. Pracownik kontraktowy, gdy nie
pracuje, nie musi jeæ. Sami rozliczamy
siê z Urzêdem Skarbowym, sami ubezpieczamy siê w ZUS, od odpowiedzialnoci cywilnej równie¿. Pracujemy za
tyle, ile potrzeba aby nasi pacjenci byli
bezpieczni, zadbani i nale¿ycie leczeni.
Aby spe³niæ te warunki lekarze w Olmedice musz¹ pracowaæ, w zale¿noci od
miejsca pracy, od 260 do nawet ponad
400 godzin miesiêcznie.
Nikt nie myli o tym, ¿e my pracujemy du¿o! Po rozliczeniu brutto w kontrakcie, nie w etacie, to z pryzmy pieniêdzy zostaje nam oko³o 1/3 kwoty zarobionej brutto. Ostatni mój rachunek to
8,5 tysi¹ca  czyli po op³aceniu ZUS,
podatku skarbowego pozosta³o mi nieco ponad 3,5 tysi¹ca za 285 godzin pracy, w tym 6 nieprzespanych nocy (2
dy¿ury wi¹teczne). Pracujemy 12 miesiêcy w roku. Nie mamy wyboru. Nie
pozostawimy przecie¿ naszych pacjentek bez opieki! Wobec tego jako kontraktowicz muszê braæ dy¿ury. Z tego
te¿ wynika te 8,5 tysiêcy z³otych w kontrakcie. W etacie da³oby to 5800 brutto
za 285 godzin pracy. Za 40 godzin tygodniowo daje to oko³o 2500 z³otych miesiêcznie netto. To jest mój dochód z
podstawowej ordynacji.
TO: - Powinien Pan pamiêtaæ, ¿e odbiorc¹ tego wywiadu nie jestem ja. Ja
tylko przekazujê to, co Pan mi mówi.
Kiedy, gdy zawirowania wokó³ szpitala grozi³y tym, ¿e mo¿e staæ siê tak,
¿e umowa z Panem nie zostanie przed³u¿ona, stanê³y za Panem murem pañskie
pacjentki, ich mê¿owie i spo³ecznoæ
ca³ego powiatu. Teraz powinien Pan
przekonaæ wszystkich do swoich racji.
Wysokoæ ¿¹danych przez Pana poborów, jakie poda³a w wywiadzie Pani

Prezes Olmedica, szokuje mieszkañców.
I.K.: - Pamiêtam, ¿e mam oparcie w
spo³eczeñstwie powiatu. Swoj¹ prac¹
sp³acam d³ug wdziêcznoci, który w stosunku do spo³eczeñstwa zaci¹gn¹³em.
Staram siê ci¹gle o tym pamiêtaæ. Mam
nadziejê, ¿e stykaj¹ce siê ze mn¹, z moimi asystentami, po³o¿nymi i pielêgniarkami, nie wy³¹czaj¹c personelu pomocniczego, pacjentki  odczuwaj¹ to.
Ca³y czas jest mowa o materialnych
¿¹daniach, kierowanych przez lekarzy
oddzia³u ginekologiczno-po³o¿niczego do
dyrekcji szpitala. Mymy w grudniu 2007
roku z³o¿yli na rêce Pani Prezes pismo,
w którym napisalimy w punktach, ¿e
prosimy o zmianê systemu zatrudnienia
na etatowy, zgodnie z Kodeksem Pracy,
abymy otrzymywali dodatki z tytu³u
wys³ugi lat, miesiêczne urlopy, dodatki
funkcyjne, zgodnie z prawem p³atne godziny pracy ponadetatowe, wliczane do
emerytury, poniewa¿ pracuj¹c na kontrakcie grosz mi nie przybywa do emerytury. W chwili obecnej, za lata 1999-2007
emerytura moja zosta³a wyliczona przez
ZUS na kwotê 461 z³otych miesiêcznie
 ordynator oddzia³u, lekarz specjalista
z trzydziestodwuletnim sta¿em. Jako ¿art
powtarzam Pani Prezes, ¿e jak pójdê ju¿
na emeryturê to bêdê zawsze o 3 rano
pod jej oknem ze swoj¹ ekip¹ zgniata³
zebrane noc¹ puszki po piwie.
Jak przypuszczam, oko³o 90% za³ogi
pracuje na etatach. Czêæ lekarzy równie¿. Nie ma jednak przyzwolenia na pracê
w etatach dla grupy specjalistów zatrudnionych w szpitalu. Dlaczego? Bo wtedy okaza³oby siê, ¿e jestemy bardzo
kosztowni?! W oczach zarz¹dzaj¹cych
szpitalem nasze dobro nie jest wa¿ne?
Ka¿dy cz³onek naszego spo³eczeñstwa
wie, ¿e lekarz pracuje ciê¿ko... i ¿e nale¿¹ mu siê dwie rednie krajowe. Co do
tego jest consensus spo³eczny. Na 31
grudnia dwie rednie krajowe brutto to
6200 z³otych, netto jest to kwota oko³o
4000 z³otych. To jest p³aca za ustawowy czas pracy. Czas pracy lekarza wynosi 40 godzin tygodniowo, do tego
dochodzi 8 nadgodzin, które na rzecz
zak³adu pracy chcemy wypracowaæ. Jeli bêd¹ takie potrzeby, chcemy podpisaæ tak zwan¹ klauzulê opt-out, czyli
wyraziæ zgodê na dalsz¹ pracê powy¿ej
48 godzin tygodniowo, nawet do 72 godzin
tygodniowo, lecz p³atnych zgodnie z
obowi¹zuj¹cym w tym kraju prawem.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e mo¿e byæ to
zbyt ma³o, aby zapewniæ ca³odobow¹
opiekê nad pacjentami. Wówczas bêdzie
potrzebna pomoc ze strony lekarzy spoza oddzia³ów w pe³nieniu dy¿urów szpitalnych. Tu jest rola do spe³nienia dla
menagera firmy, przy mojej oczywistej
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pomocy.
TO: - Czyli, jak rozumiem, ¿eby obs³u¿yæ wszystkich, i ¿eby wszyscy byli
bezpieczni, bo lekarz przemêczony mo¿e
byæ dla pacjenta niebezpieczny, trzeba
zatrudniæ dodatkowych lekarzy? Wtedy nie bêdzie tych kilkuset nadgodzin,
ani na Pana koncie, ani na kontach
innych ginekologów?
I.K.: - Tak! Przemêczony lekarz, tak
jak przemêczony kierowca tira, mimo
najszczerszych chêci mo¿e nie przewidzieæ wszystkiego. W naszym przypadku pomoc przy zabezpieczeniu dy¿urów
ze strony dodatkowych lekarzy po³o¿ników nie musi byæ du¿a.
TO: - Czyli utrzymuj¹c taki stan rzeczy
nara¿a siê na niebezpieczeñstwo pacjentów?
I.K.: - Powiedzia³em to przed chwil¹.
Iloæ zatrudnionych w oddziale lekarzy
jest, przy obecnych zadaniach, czyli pracy
od godz. 7:30 do 15:05 wystarczaj¹ca.
Aby obsadziæ dy¿ury korzystamy z pomocy kolegów z poza oddzia³u i radzimy sobie nie najgorzej.
TO: - Jaki wiêc by³ sens Waszych
¿¹dañ?
I.K.: - Wydaje mi siê, ¿e wyjani³em
to wczeniej. Chcemy pracowaæ jak cywilizowani ludzie, na etatach, zgodnie z
Kodeksem Pracy, za przyzwoite pieni¹dze.
TO: - Je¿eli dobrze zrozumia³em, to
Pan i Pana koledzy chcecie pracowaæ
na etatach, a nie kontraktach, otrzymaæ
jako p³acê dwie rednie krajowe, a ¿eby
nie by³o nadgodzin, Olmedica powinna
zatrudniæ nowych ginekologów?
I.K.: - Nie ma koniecznoci zatrudniania dodatkowych ginekologów na
etatach. Dy¿ury to odrêbna sprawa.
Chcia³bym jednak poruszyæ jeszcze jedn¹ sprawê. W ka¿dej szanuj¹cej pracowników firmie p³aci siê wys³ugê lat, czêsto trzynastkê, ewentualnie premiê, bony
na wiêta. W naszej firmie nie ma zró¿nicowania pensji zale¿nych od dowiadczenia. Rozumiem rozgoryczenie dowiadczonych pielêgniarek i po³o¿nych pracuj¹cych w naszym szpitalu, pracownic
laboratorium i innych komórek, których
pensje niewiele siê ró¿ni¹ od m³odych,
nowozatrudnionych pracowników. Czynnikiem ró¿nicuj¹cym p³ace jest na pewno wys³uga lat.
TO: - Lekarz s³u¿y spo³eczeñstwu,
tak jak policjant czy stra¿ak. Czy zmêczony policjant i stra¿ak dobrze s³u¿¹?
Wiêc tym bardziej lekarz, który znacznie czêciej, a w zasadzie zawsze walczy o nasze zdrowie, a czasami ¿ycie
nie mo¿e pracowaæ na okr¹g³o?
I.K.: - Przytoczê tutaj trochê statystyki. Przeciêtny lekarz zabiegowiec ¿yje

52 lata. Moi koledzy miej¹ siê ze mnie,
¿e ja ju¿ lecê na krechê. Dlaczego tak
krótko ¿yjemy? To jest stres. To s¹ niedospane nocne godziny. W przeciêtnym
rozumieniu ka¿dego cz³owieka, to ca³a
sprawa z po³o¿nictwem sprowadza siê
do tego, ¿e kobieta przychodzi na oddzia³, rodzi, a lekarz siedzi w gabinecie i
pije kawê. A przecie¿ lekarz bada pacjentkê,
obserwuje wskazania przyrz¹dów, obserwuje postêp porodu, ka¿de wahniêcie têtna
p³odu prze¿ywa kolejn¹ porcj¹ adrenaliny. Decyzja o sposobie ukoñczenia porodu czêstokroæ rzutuje na dalsze, w³¹cznie
z doros³ym, ¿ycie nowonarodzonego
cz³owieka. Ka¿dy po³o¿nik bardzo wnikliwie obserwuje poród i wyci¹ga z sytuacji po³o¿niczej wnioski. Jest to ogromna
odpowiedzialnoæ. Ju¿ jeden poród na
dy¿urze potrafi psychicznie wykoñczyæ
lekarza dy¿urnego. My nie boimy siê
operowaæ nowotworów narz¹du rodnego. Przy takim zabiegu mam pod kontrol¹ ka¿de naczynie krwionone, ka¿de
pasmo tkankowe czy okoliczny narz¹d.
Lata dowiadczenia nauczy³y mnie spokoju i pewnoci siebie. To odpowiedzialnoæ, której siê nie bojê. Taka praca,
chocia¿ jest wyczerpuj¹ca i po zakoñczeniu zabiegu czujê potê¿ne zmêczenie,
daje satysfakcjê, mimo, ¿e jestem taki
zmêczony jakbym przez cztery godziny
pracowa³ ³opat¹. O czym to wiadczy,
bo przecie¿ nie wykona³em ¿adnej ciê¿kiej roboty? To jest stres! Tych stresów z roku na rok gromadzi siê w psychice coraz wiêcej. St¹d bierze siê wypalenie zawodowe. Odpowiedzialnoæ na
sali porodowej jest jeszcze wiêksza. rednia
ciêæ cesarskich w kraju wynosi 27,3 % i
ci¹gle ronie. To bardzo z³y objaw. wiadczy o upadku sztuki po³o¿niczej. Stymulowany jest jednak coraz bardziej wnikliwym nadzorem elektronicznym porodu. Odsetek ciêæ cesarskich w naszym
oddziale wynosi 19% i jest dowodem
wprost, ¿e ca³y personel naszego oddzia³u
jest merytorycznie przygotowany i dowiadczony. Ciêcie cesarskie nie mo¿e
byæ panaceum na niepewnoæ po³o¿nika i lêki rodz¹cej.
TO: - Jak Pan ocenia ca³okszta³t
dzia³alnoci ca³ego oddzia³u ginekologicznego?
I.K.: - Moralne efekty naszej pracy
oceniaj¹ pacjentki. Nie ma takiego oddzia³u, który dogodzi³by wszystkim pacjentom. Nie ma takiego lekarza, któremu wszystko wychodzi, bo to nie zale¿y
tylko od jego dowiadczenia i umiejêtnoci. Wiele zale¿y od pacjenta w sensie klinicznym, od rodzaju choroby. Czêsto
operujemy pacjentki po przeprowadzonych ju¿ kilku operacjach. Tamte nic im
nie pomog³y. Nasz oddzia³ chlubi siê tym,

¿e poprawiamy po innych lekarzach. Nie
s¹ to b³êdy w sztuce, ale dowiadczenie
tamtych lekarzy by³o zbyt ma³e, aby przewidzieli wszystko. Konsekwencje ich
zabiegów my poprawiamy w wiêkszoci
wypadków z pe³nym sukcesem. Chlub¹
tego oddzia³u jest uroginekologia i zdarza siê nam poprawiaæ zabiegi wykonane w klinikach.
Mamy pacjentki z ca³ej pó³nocnowschodniej Polski. Nasz oddzia³ w temacie nietrzymania moczu i obni¿enia
narz¹du rodnego wykonuje tak¹ iloæ
zabiegów rocznie i korzysta z najnowoczeniejszych technik, ¿e plasuje nas to
w pierwszej szóstce oddzia³ów w kraju,
wliczaj¹c w to kliniki. Tak wiêc to, co tu
robimy, na oddziale, to jest szczyt krajowych mo¿liwoci. Tego spo³eczeñstwo
Olecka nie wie.
Sami uczylimy siê na najlepszych
wzorcach (Profesr Theobald - Francja,
Profesor Rechberger - Guru polskiej uroginekologii). Mamy siedmioletnie dowiadczenie, którym dzielimy siê z kolegami z
innych oddzia³ów, gdy¿ zale¿y nam, aby
kobiety nietrzymaj¹ce moczu mia³y zapewnion¹ bardzo efektywn¹ pomoc. W
oddziale funkcjonuje pracownia urodynamiczna. Statystycznie w powiecie oleckim rodzi siê miesiêcznie 25 noworodków. W naszym oddziale miesiêcznie rodzi
siê 55 do 75 dzieciaczków. Chêtnie korzystaj¹ z naszego oddzia³u po³o¿niczego pacjentki z ociennych powiatów, w
tym suwalskiego. Rodz¹ce mog¹ korzystaæ ze znieczulenia porodu, wanny porodowej, porodów rodzinnych za darmo.
Ma³o oddzia³ów w Polsce mo¿e zaproponowaæ swoim pacjentkom taki komfort. Chwa³a naszym anestezjologom za
pomoc na bloku porodowym! Dwaj ludzie trzymaj¹ ca³¹ anestezjologiê w szpitalu! W Suwa³kach jest ich dwunastu, a
suwalski szpital nie jest dwanacie razy
wiêkszy, i tam dostêp do znieczulenia
porodu jest na ogó³ niemo¿liwy. Nasi
anestezjolodzy narzekaj¹, ale co maj¹ robiæ?
Dzieñ i noc wykonuj¹ kator¿nicz¹ pracê,
bo nikt za nich tego nie zrobi. Oni te¿ s¹
bardzo zmêczeni.
W tym szpitalu pracuje chyba osiemnastu lekarzy! To jest jedyny szpital, w
którym prawdopodobnie wiêcej osób
pracuje w administracji ni¿ jest lekarzy.
Chcê powiedzieæ, ¿e pracuj¹ tutaj wietne po³o¿ne, wrêcz doskona³e. Pomimo
rotacji nowe, które tutaj przychodz¹,
dostaj¹ siê w tak¹ szko³ê ognia, ¿e po
roku czasu staj¹ siê wietnymi fachowcami. Nasze po³o¿ne s¹ znakomitociami w zawodzie. Dlaczego? Bo maj¹ na
czym siê nauczyæ. Ci¹gle im powtarzam,
¿e nie jestem tutaj od kochania.
C.d. na nastêpnej stronie

Wywiad z dr Ireneuszem Kowalikiem
przeprowadzi³ Bogus³aw M. Borawski

Szpital  czêæ 3
Jestem wrêcz znienawidzonym szefem. Goniê do roboty. Najwiêkszym naszym dobrem jest pacjentka. One o tym
wiedz¹. Co by o mnie nie myla³y, to z
nich wyrastaj¹ wietne po³o¿ne. Jestem
im w g³êbi duszy wdziêczny za ich pracê. W g³êbi duszy?  bo nie g³aszczê
kadry, któr¹ kierujê. Jestem wdziêczny
za pracê lekarzy, po³o¿nych, pielêgniarek oraz ca³ego personelu pomocniczego. To dziêki ich postawie czêsto s³yszê od opuszczaj¹cych oddzia³ kobiet wiele
komplementów na temat pracy oddzia³u. Z tego co wiem, w innych oddzia³ach równie¿ pacjenci s¹ bardzo zadowoleni. I to w³anie powoduje, ¿e nieprzemylanie nie podejmujemy decyzji o
ewentualnym rozstaniu siê z oddzia³em.
Oddzia³ ginekologii i po³o¿nictwa nie
ma najmniejszych problemów z ekonomicznym bilansowaniem siê. Ka¿dy miesi¹c koñczymy z mniejszym lub wiêkszym
zyskiem, czêsto siêgaj¹cym kilkudziesiêciu
tysiêcy z³ miesiêcznie.
Te pieni¹dze pomagaj¹ Pani Prezes
w utrzymaniu w dobrej kondycji ca³ej firmy.
Mankamentem jest to, ¿e co miesi¹c przekraczamy limity procedur przyznane nam
przez NFZ. Nie sposób przecie¿ odmówiæ pacjentkom pomocy, gdy ufaj¹ one
w³anie naszemu oddzia³owi.
TO: - Wróæmy jednak do g³ównego
tematu rozmowy. Pani Prezes zgadza siê
na rozwi¹zania, jakie proponujecie. Szpital jednak nie wytrzymuje takiej podwy¿ki kosztów i w grudniu pada. Na
jedno wychodzi!
I.K.: - Mymy nie powiedzieli, ¿e
chcemy st¹d odejæ. Nasze propozycje
warunków pracy i p³acy zosta³y przemianowane na ¿¹dania i przekazane spo³eczeñstwu przez gazety lokalne prawdopodobnie na skutek omy³ki przekazuj¹cego, bo nie wierzê w celow¹ manipulacjê.
TO: - No dobrze, a je¿eli wynegocjujecie milion, to szpital te¿ padnie, l
co wtedy?
IK: - Nie rozumiem o jaki milion chodzi. Moim ulubionym powiedzeniem jest
maksyma: ka¿dy robi swoje, bo nie obchodzi konia, ¿e wóz siê przewraca. Nasz
oddzia³ poprzez wypracowywane zyski
daje zarz¹dzaj¹cym firmom mo¿liwoæ
dysponowania tymi pieniêdzmi. Nie jestem managerem! Nie mam wp³ywu na
to jak pracuj¹ inne oddzia³y, jakie to przy-

C.d. ze s. 7.

nosi skutki finansowe dla firmy, i nie moj¹
spraw¹ jest poszukiwanie pieniêdzy dla
szpitala. Uwa¿am, ¿e nasz oddzia³ ginekologii i po³o¿nictwa wypracowuje takie zyski, ¿e w zupe³noci one wystarcz¹ na spodziewane przez nas podwy¿ki, dla ca³ego personelu w nim zatrudnionego.
TO: - To ile godzin dziennie Pan
pracuje?
I.K.: - Podstawowy dzieñ pracy opiewa: 07.30 do 15.05. Teraz mija 15.15 i ja
pracujê dalej na dy¿urze. Jutro o 7.30
przychodz¹ koledzy i pracujê nadal. Jako
lekarz na kontrakcie nie mam czasu wolnego (l1 godzin odpoczynku po dy¿urze zgodnie z Kodeksem Pracy).
TO: - Czyli tañszym dla spó³ki jest
zap³aciæ Panu za nadgodziny ni¿ zatrudniæ Pana na etacie?
I.K.: - Etat pozwala mi na pracê 40
godzin tygodniowo plus 8 nadgodzin (i
tak w³anie op³acanych). Po dy¿urze przys³uguje mi 11 godzinny odpoczynek, co
2 tygodnie dodatkowo 14 godzin wolnych od pracy, ZUS op³acany przez pracodawcê, 26 dniowy urlop co roku, p³atne
zwolnienia na wypadek choroby. W przypadku podpisania przeze mnie klauzuli
opt-out praca na dy¿urach p³atnych jako
nadgodziny, które jednak s¹ wliczane do
sta¿u pracy, czytaj: kapita³u emerytalnego.
Przys³uguj¹ mi równie¿ wszystkie inne
wiadczenia wynikaj¹ce z tytu³u umowy
o pracê. Tymczasem pracuj¹c na kontrakcie nie otrzymujê wszystkich w/w przywilejów. Przystalimy na takie rozwi¹zanie po upadku ZOZu. Gdybymy wtedy
tego nie zrobili, prawdopodobnie nie
by³oby tego szpitala. Okaza³o siê jednak, ¿e tylko nieliczni zostali na kontraktach. Jestemy wiêc pokrzywdzeni z ka¿dej
strony. Wyjêci spod prawa. Gdyby koledzy odmówili wziêcia dy¿urów na proponowanych dzi stawkach, to oddzia³
nie zapewni³by bezpieczeñstwa pacjentkom. Pani Prezes nie ci¹gnie do pracy
b¹d na dy¿ury innych lekarzy specjalistów za takie stawki, jakie proponowane s¹ nam. Stawki za godzinê pracy w
innych szpitalach s¹ na ogó³ wy¿sze ni¿
u nas.
TO: - Czyli nie chodzi tutaj o podwy¿kê, ale zatrudnienie Panów na etacie za przyzwoit¹ pensjê?
I.K.: - Oczywicie! Wi¹¿e siê to jednak z podwy¿kami.

TO: - I zamiast nadgodzin zatrudnienie dodatkowych lekarzy po³o¿ników?
I.K.: - Nie ma takiej koniecznoci.
Chcemy zarabiaæ podstawowe dwie pensje
krajowe. Daje to brutto 6200. Ale jest
jeszcze jedna sprawa, która bulwersuje.
W Spó³ce zatrudnia siê osoby, które na
tzw. dzieñ dobry dostaj¹ maksymaln¹ stawkê. I nie jest wa¿ne, ¿e inni pracuj¹ d³u¿ej za takie same pieni¹dze. Nie ma chyba nigdzie takiej sytuacji, ¿e w tak ma³ej
cenie jest dowiadczenie i wiernoæ zak³adowi pracy.
TO: - Jakie rozwi¹zanie by Pana satysfakcjonowa³o?
I.K.: - Nas satysfakcjonowaæ bêdzie
4000 netto. Usi³ujê to ca³y czas powiedzieæ. Czyli jest to kwota 6200 brutto.
Jeli jednak mam mieæ nadgodziny, które nakazuje mi Pani Prezes wzi¹æ, to ¿eby
zgodnie z Kodeksem Pracy mi za nie firma zap³aci³a. ¯eby respektowane by³o
to, ¿e jeli jestem po dy¿urze, to mia³bym prawo odpocz¹æ wychodz¹c ze
szpitala. Nie jestem przecie¿ niewolnikiem.
Nie mo¿emy jednak swoich pacjentek
zostawiæ i sobie pójæ. Tak mo¿e zrobiæ
ka¿dy urzêdnik  lekarz tak nie zrobi.
Tak samo pracuj¹ moje po³o¿ne. Ka¿dy
w spo³eczeñstwie wie, ¿e zarabiaj¹ one
nikczemnie ma³o. Po 1000 z³otych na rêkê.
Lekarz z etatu zarabia nieco wiêcej, lecz
wstydzi siê swoich zarobków przed ka¿dym lekarzem z ka¿dego kraju zrzeszonego w Unii Europejskiej, gorzej, ¿e i
przed lekarzem z Bia³orusi. To jest sprawiedliwoæ spo³eczna?
Praca wszystkich oddzia³ów naszego szpitala jest okupiona przewlek³ym
zmêczeniem, z uwagi na szczup³oæ kadr
na ka¿dym stanowisku pracy, rozgoryczeniem pracuj¹cego tu personelu z powodu zarobków, lecz napêdzana satysfakcj¹, ¿e przez znakomit¹ wiêkszoæ
spo³eczeñstwa jestemy oceniani lepiej
ni¿ ocienne szpitale. Z tego, ¿e pracujê
w takim zespole i w tym szpitalu jestem
dumny. Mamy nadziejê, ¿e w koñcu
kwietnia b.r. dotr¹ pieni¹dze obiecane
przez Ministra Zdrowia do naszego szpitala,
generalnie wzrosn¹ nak³ady na s³u¿bê
zdrowia do w³aciwych. Mylê, ¿e wa¿niejsze dla Polski jest zdrowe, wykszta³cone spo³eczeñstwo ni¿ kupione myliwce
F 16.
TO: - Dziêkujê za rozmowê.

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001
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Starosta Olecki Stanis³aw L. Ramotowski uczestniczy³ w spotkaniach:
- 1, 15 lutego i 7 marca 2008 r. w pracach Konwentu Starostów Powiatów Województwa Warmiñsko-Mazurskiego,
na którym omawiano przygotowania powiatów do ubiegania siê o rodki z Regionalnego Programu Operacyjnego na infrastrukturê drogow¹ i Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki na szkolnictwo zawodowe. Ponadto na Konwencie 15 lutego przyjêto oleckie rezolucje dotycz¹ce ochrony zdrowia oraz pozyskiwania ¿wiru przez powiaty i gminy do remontu w³asnych dróg.
- 4 lutego w spotkaniu w olsztyñskim Urzêdzie Marsza³kowskim w sprawie wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2007-2013 oraz w Urzêdzie
Wojewódzkim w sprawie komunalizacji Orodka Szkoleniowego Dworek Mazurski, bêd¹cego dotychczas w
zarz¹dzie Komendy Sto³ecznej Policji w Warszawie, na

rzecz powiatu oleckiego.
- 7 lutego we wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Owiaty
i Bezpieczeñstwa Rady Powiatu z Komisj¹ Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeñstwa Rady Miejskiej w Olecku w sprawie bie¿¹cej sytuacji szpitala w Olecku.
- 11 lutego z parlamentarzystami, które odby³o siê w Urzêdzie Miejskim w E³ku i mia³o na celu ustalenie przebiegu
dróg Via Baltica i Rail Baltica.
- 19 lutego udzia³ w posiedzeniu Podkomitetu ds. Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006.
- 21 lutego udzia³ w Walnym Zebraniu cz³onków Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin Stowarzyszenie EGO Kraina
Bociana.
K. Bielawska

Starostwo Powiatowe w Olecku informuje, ¿e w dniu 15 marca 2008r. zosta³a zakoñczona inwestycja
wspó³finansowana ze rodków UE w ramach ZPORR 2004-2006 Priorytet 3, Bud¿etu Pañstwa, Jednostek
Samorz¹du Terytorialnego i OLMEDICA S.p. z o.o. pt. Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Olecku. Prace budowlane rozpoczêto w dniu 04.10.2006r., a ca³kowita wartoæ projektu wynios³a:
8 320 026,28 z³.
Wydzia³ Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji z³o¿y³ Wniosek pt. Nauka  Zawód  Praca w ramach
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach,
Dzia³anie 9.5  Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Wniosek przeszed³ pozytywnie
kontrolê formaln¹.
Powiat Olecki podj¹³ dzia³ania w sprawie aplikacji o rodki finansowe z PO KL, Priorytet IX Rozwój
wykszta³cenia i kompetencji w regionach, Dzia³anie 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa
zawodowego.
W projekcie g³ówn¹ uwagê zwrócono na:
- dodatkowe zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne s³u¿¹ce wyrównywaniu dysproporcji
edukacyjnych w trakcie procesu kszta³cenia,
- dodatkowe zajêcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem jêzyków obcych, przedsiêbiorczoci, nauk przyrodniczo-matematycznych,
- wspó³pracê szkó³ i placówek prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku
pracy s³u¿¹c¹ podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przysz³ych absolwentów i wzmacnianie ich zdolnoci do zatrudnienia (w tym zw³aszcza w zakresie praktycznych form nauczania  sta¿e i
praktyki).
D. Niewulis

Szanowni Pañstwo,

oddajê w Pañstwa rêce pierwsze wydanie Serwisu Powiatowego. Czekam na Pañstwa opinie, uwagi i propozycje. Zapytania
proszê kierowaæ na adres promocja@powiat.olecko.pl lub telefonicznie (087) 520-16-57.
Halina Bogdañska
Podinspektor Wydzia³u Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku
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Wyró¿nienie

NOWY PATRON Orodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci G³uchych

za wzorow¹ realizacjê
zadañ obrony cywilnej
dla Bogumi³a Mejsaka

Podjêta zosta³a uchwa³a Rady Powiatu
w sprawie nadania imienia w. Filipa
Smaldone Orodkowi Szkolno-Wychowawczemu dla Dzieci G³uchych w Olecku.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 16 maja
2008r. z okazji Jubileuszu 55lecia placówki.
Uroczyste ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej oraz uroczystoæ wrêczenia aktu nadania Orodkowi imienia jego patrona odbêdz¹ siê 16 maja br. podczas obchodów
Jubileuszu 55- lecia placówki.

Z przyjemnoci¹ informujemy, ¿e 3
marca br. podczas obchodów Miêdzynarodowego Dnia Obrony Cywilnej w
siedzibie Warmiñsko-Mazurskiego Urzêdu
Wojewódzkiego, pracownik naszego Starostwa Pan Bogumi³ Mejsak od Wojewody Warmiñsko-Mazurskiego Mariana Podziewskiego otrzyma³ wyró¿nienie
za bardzo dobr¹ realizacjê zadañ obrony
cywilnej na terenie powiatu oleckiego.
Serdecznie gratulujemy!
H. Bogdañska

Rozwieszenie budek lêgowych
 projekt M1 dla Sikorki
Dzieci i m³odzie¿ z kó³ ekologicznych
dzia³aj¹cych przy szko³ach naszego powiatu w ramach akcji Pomó¿my kasztanowcom zajmowa³a siê dokarmianiem
sikorek, które s¹ naturalnym wrogiem szrotówka kasztanowcowiaczka. W celu zwiêkszenia liczebnoci tych po¿ytecznych
ptaków zakupiono i rozwieszono na terenie Olecka i wiêtajna 80 budek lêgowych. Budki zosta³y ufundowane przez
Urz¹d Miasta, Starostwo Powiatowe w
Olecku i gminê wiêtajno.
21.02 br.
w Starostwie
Powiatowym
zebrali siê
uczniowie i
nauczyciele
ze szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimna-

zjalnych z naszego powiatu, a tak¿e przedstawiciele Nadlenictwa, Urzêdu Miejskiego
i Starostwa. Przedstawiono realizacjê
wniosków z poprzedniego spotkania i zaplanowano kolejne dzia³ania ekologiczne. W szko³ach utworzono grupy i ko³a
ekologiczne, za³o¿ono blog ekologiczny.
Rozwa¿ano mo¿liwoæ organizacji festynu
ekologicznego w Olecku, wyjazdu m³odzie¿y do Puszczy Boreckiej (LO), zaplanowano konkurs na torbê ekologiczn¹
(ZSLiZ), konkursy fotograficzne i uczestnictwo w akcji wiêto Ziemi i Sprz¹tanie wiata.
Nastêpnie wszyscy udali siê do parku, w którym pracownicy PGKiM w Olecku
zawiesili czêæ budek lêgowych zgodnie z wytycznymi Nadlenictwa, pozosta³e budki zosta³y rozwieszone przez m³odzie¿ na kasztanowcach wokó³ szkó³.
H. Bogdañska
Fot: Starostwo Powiatowe w Olecku

* B³. Filip Smaldone patron Nies³ysz¹cych urodzi³ siê
w Neapolu 1848r.
we W³oszech. Pracowa³ jako Duszpasterz w miecie Lecce. Pewnego dnia
spotka³ kobietê wraz
z nies³ysz¹cy synem
 od tego momentu
powiêci³ siê pracy
duszpasterskiej i
wychowawczej wród nies³ysz¹cych. B³. F.
Smaldone zmar³ 4.06.1923r. w Lecce, tam jego
zw³oki s¹ wystawione w szklanej trumnie.
12 maja 1996 roku S³uga Bo¿y Papie¿ Jan
Pawe³ II dokona³ beatyfikacji ksiêdza Smaldone i da³ go za patrona wszystkim nies³ysz¹cy oraz ich nauczycielom i duszpasterzom.

H. Bogdañska

Spotkanie
z dyrektorami szkó³
14.03 br. w siedzibie Starostwa odby³o siê spotkanie Starosty Oleckiego z dyrektorami szkó³ ponadgimnazjalnych naszego powiatu w sprawie mo¿liwoci pozyskania rodków finansowych z podzia³u 0,6% rezerwy czêci owiatowej subwencji ogólnej na rok 2008.
O dofinansowanie mog¹ ubiegaæ siê
wy³¹cznie jednostki samorz¹du terytorialnego, które:
- udokumentuj¹ koniecznoæ przeprowadzenia remontów w obiektach owiatowych aktualnymi decyzjami lub nakazami organów nadzoru  pañstwowych
inspekcji lub stra¿y;
- zaplanowa³y rodki w³asne w §4270 w
wysokoci co najmniej 50% wartoci kosztorysowej remontu. H. Bogdañska
SZUKAJ NAS W BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Olecku oraz
jednostek podleg³ych Starostwu znajduje
siê na stronie podmiotowej BIP pod
adresem: www.spolecko.bip.doc.pl

STAROSTWO POWIATOWE w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
Tel.: centrala (087) 520-21-47, 520-22-94, 520-24-75, fax (087) 520-32-19
e-mail: starostwo@powiat.olecko.pl ; www.powiat.olecko.pl
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Zbiórka przed piesz¹ wycieczk¹ - 1930

Wspierali go w tym liczni nauczyciele i nauczycielki z oleckich szkó³, tak jak
wymieniony wy¿ej nauczyciel gimnastyki Hermann Preuß (ur. w 1879 na Pomorzu, zastrzelony 18 marca 1945 roku wraz
z córk¹ przez Sowietów), Alfred Lehmann
(1880-1958), Wilhelm Hintze (Kocur), Erich
Hinkel (1902, poleg³ w 1943), Karl Knischewski, nauczyciel szko³y redniej Hermann Fauth (1902-1977). Grupa starszych

T³umaczenie z niemieckiego dziêki staraniom Ko³a Mi³oników
Ziemi Oleckiej. Przedruki  za zgod¹ Ko³a.
panów prowadzona by³a przez pana Criee, który
zgin¹³ tragicznie. Ale nie mo¿emy zapomnieæ o
naszych paniach. I tak Else Butsch, która przejê³a kierowanie grup¹ kobiec¹ od Goetel Huwe,
Friedel Urban oraz Hilde Hatscher (1915-1989)
a tak¿e ich siostra Annaliese.
W latach 20-stych przy ulicy Go³dapskiej wybudowano now¹ szko³ê ludow¹ wraz z nowoczesn¹ sal¹ gimnastyczn¹. W zwi¹zku z tym, ¿e
dotychczas uczniowie wszystkich szkó³ trenowali gimnastykê w starej sali nale¿¹cej do Zwi¹zku
Gimnastycznego, a wraz z wybudowaniem nowej, przenieli siê do niej, Zwi¹zek mia³ coraz
wiêksze problemy z finansowaniem swojej sali.
Dlatego te¿ bardzo korzystnym zbiegiem okolicznoci by³ fakt, ¿e Wspólnota Nowoapostolska szuka³a budynku na siedzibê i odkupi³a od
Wycieczka z okazji Wniebowst¹pienia - 1931

Wycieczka z okazji Wniebowst¹pienia - 1931
Podczas festynu gimnastycznego w Kwidzynie
1-4 lipca 1932

W zawodach m³odzie¿owych Rzeszy
Hans-Otto Meyer zwyciê¿y³ w trójboju
Olecko, 08.09.1932

Zwi¹zku salê gimnastyczn¹. Za uzyskane w ten sposób pieni¹dze zwi¹zek wybudowa³ nad brzegiem jeziora now¹ siedzibê
Zwi¹zku, piêkny dom Jahna, który przetrwa³ okres wojny, nie
doznaj¹c ¿adnych uszkodzeñ. Lekcje gimnastyki Zwi¹zku prowadzono teraz równie¿ w budynku nowej sali gimnastycznej,
która by³a bardziej nowoczesna i lepiej dostosowana do prowadzenia tego typu zajêæ.
Dom Jahna, piêknie po³o¿ony nad brzegiem jeziora, zapewnia³ Zwi¹zkowi dziêki znacznej powierzchni du¿o wiêksz¹ wygodê. Na ty³ach domu znajdowa³ siê du¿y hangar na ³odzie,
kajakarstwo sta³o siê wiêc kolejnym typem aktywnoci sportowej w Zwi¹zku.
C.d.n.
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A to ciekawe...

zobaczymy jak bardzo wznosi siê teren. Przed naszymi oczami pojawi siê
zró¿nicowana barw¹ i kszta³tem kolekcja rolin oraz wie¿a widokowa, z której mo¿na obejrzeæ panoramê Olecka.
Przy dobrej pogodzie widaæ z niej lustro jeziora.
M.B. Borawski
C.d.n.

GRÜNLAND
 panele pod³ogowe I gatunek
 15,50 z³ za 1 m2

Centrum Rolin Ozdobnych
(V7007)

PROMOCJA

 du¿y wybór owietlenia
Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Przytorowa 19, tel. (087) 566 72 98

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
Hurtownia w Olecku, ul. Wojska Polskiego 16
Tel. (087) 520-22-33

s³oneczne,

(V11504)

przydomowe oczyszczalnie cieków

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

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

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

Janusz ¯ero  w³aciciel
19-400 Olecko, ul. Gdañska 17
tel./fax (0-87) 520 40 88 (ca³¹ dobê),
tel. kom. O 602 793 432
Filie: Kowale Oleckie  tel. (087) 523-84-36;
Raczki  tel. (087) 56-85-920

Firma powsta³a 1.03.1991 roku i s³u¿y Pañstwu ju¿ 16
lat. Daje gwarancjê, ¿e pogrzeb najbardziej uroczysty, czy
najskromniejszy bêdzie za³atwiony taktownie i sumiennie za
cenê uzgodnion¹ z mo¿liwociami zleceniodawców.

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Kolektory

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich
(V3009)

czêciej kojarzona ze specyfikami medycznymi.
Opuszczaj¹c rosarium,
przechodzimy na sk³on skierowany na po³udnie. Tu znajduje siê pokój solarny.
Kompozycja z kamieni, których statycznoæ wychodzi
naprzeciw przemijaniu czasu, co uzmys³awiaj¹ zwiedzaj¹cemu zegary s³oneczne. Ten sk³on to miejsce,
gdzie ujrzymy w postaci ma³ego drzewka grójecznik japoñski. Jego licie pachn¹
poziomkami. Gdy s³oñce
ogrzewa roliny, ich zapach
miesza siê w powietrzu, tworz¹c niepowtarzalny klimat.
Choiny kanadyjskie, pokryte bukietami ma³ych szyszek, tworz¹ ³agodne kaskady.
Ca³y ten zespó³ rolin znów
siê obni¿a, by po dojciu do
czerwono kwitn¹cych kasztanowców wznieæ siê ku zwis³ym jarz¹bom, jsionom, olszom, wierzbom, daglezjom.
¯wirowe cie¿ki tworz¹ jasne wstêgi
wród zieleni drzew i krzewów iglastych,
które nawet zim¹ nie trac¹ swych kolorowych igie³. Doprowadzaj¹ nas one do kamiennych ³awek, ustawionych wokó³ czerwonolistnego klonu. Patrz¹c z tego miejsca w
kierunku pó³nocnym,

 POGRZEB JU¯ ZA 1690 z³,
w tym:
 trumna, krzy¿
 tabliczka, klepsydry
 obs³uga pogrzebu
 transport  karawan
(K15801)

Ró¿nice wysokociowe terenu wynosz¹ ponad 10 m miêdzy najwy¿szymi
wzniesieniami a naturalnymi dolinami, w
których wybijaj¹ ród³a wody. S¹ to miejsca wilgotne i cieniste, pe³ne bylin ciep³olubnych oraz krzewów i drzew, które
preferuj¹ mokre pod³o¿a.
Oprócz bogatej kolekcji funkii, towu³ek,
mchów, paproci, pachysandry japoñskiej
czy primul, to w³anie tu zobaczymy
egzemplarze metasekwoi chiñskiej. To piêkne drzewo iglaste zachowuje siê jak modrzew. Ig³y jesieni¹ zmieniaj¹ barwê na
z³otopomarañczow¹, a po lekkich przymrozkach tworz¹ pod drzewem pomarañczowy dywan.
W tych cienistych rejonach ogrodu
wspaniale czuj¹ siê rododendrony i azalie. Zakwitaj¹ tu co roku, w cieniu fantazyjnie formowanych modrzewi europejskich.
Rododendronom towarzysz¹ krzewy
hortensji, kwitn¹ce od czerwca ogromnymi kulami kwiatów w ró¿nych kolorach  od bieli, przez ró¿, fiolety, b³êkity
i czerwienie.
Wchodz¹c na nieco wy¿ej po³o¿ony
teren spotykamy ogród ró¿any. Na terenie tego ogrodu dominuj¹ nad ró¿ami
wierki wê¿owe, kilka odmian katalpy
bignoniowej oraz cyprysiki nutkajskie
Pendula. Na jednym z klombów ronie
mi³orz¹b japoñski. Jest to rolina symboliczna dla ogrodów japoñskich, u nas

Dalszy ci¹g wycieczki po Ogrodzie
Krajobrazowym Olecka Panorama

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy do Mongolii i Chin

!
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE
Miliony Chiñczyków 

O godz. 9.50 przylecielimy do Pekinu. W samolocie dok³adnie studiowalimy przewodnik Pascala. Za chwilê mielimy siê zmierzyæ z chiñsk¹ rzeczywistoci¹. Pocz¹tek ca³kiem znony. Lotnisko
przestronne. Odprawa bardzo sprawna.
Od razu wymienilimy po 200 dolarów (1
dolar  7,50 juanów). Odebralimy baga¿
i wyszlimy wyjciem nr 11. Jeszcze chwilê
bylimy z El¹. Na lotnisku czeka³ na ni¹
m¹¿. Wymienilimy siê numerami telefo-

Andrzej Malinowski
Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007 (2)

jak sobie daæ z nimi radê?

po chiñsku, plan dojazdu do naszego
hostelu. Pokazywalimy go kierowcom i
targowalimy siê o cenê. Przejazd uzgodnilimy na 50 juanów (normalnie za taksówkê na tej trasie p³aci siê 15 juanów, a
metro kosztuje tylko 3).
Mielimy zarezerwowany hostel (te¿
przez internet) blisko s³ynnego Placu Tiananmen. Taksówkarz podwióz³ nas prawie pod same drzwi hostelu Dalee, w typowym hutongu, biednej dzielnicy Qian-

Na placu Tiananmen
nów i uzgodnilimy, ¿e wieczorem siê skontaktujemy i pomylimy o wspólnym wypadzie na Mur Chiñski.
Przed nami zadaszone wyjcie z lotniska, ciep³o, autobusy i taksówki. Wszystkie napisy oczywicie po chiñsku. Koniec. Basta. Jestemy uziemieni. Ale chwila
zastanowienia i po k³opocie. Podeszlimy
do miejsca, w którym sta³y dwie Chinki i
sprzedawa³y bilety na podmiejskie autobusy. Powiedzielimy co po angielsku i
nic. Pani wskaza³a tylko rêk¹ na tablicê,
która by³a tu¿ za ni¹. By³ to rozk³ad jazdy
autobusów  w jêzyku chiñskim i angielskim! Kupilimy dwa bilety (jeden 16 juanów, czyli prawie 2 dolary) na liniê nr 3,
¿eby dojechaæ do prawie centrum miasta w pobli¿u dworca kolejowego Zhan.
Zapakowalimy siê wraz z Chiñczykami i
ich torbami do d³ugiego autobusu. Mijane krajobrazy nie zachwyci³y mnie. Dopiero kiedy zbli¿alimy siê do centrum w
oczy rzuca³y siê szklane wie¿owce. Jechalimy 40 minut. Wysiedlimy w miejscu, w którym wszyscy wychodzili z autobusu, s¹dz¹c, ¿e to koniec trasy. I tak
w istocie by³o. Przeszlimy chyba 200
metrów i wsiedlimy do taksówki. Niepotrzebnie uzgadnia³em cenê za przejazd,
bo facet zdar³ z nas trzykrotnie. Mielimy ze sob¹ wydrukowany z internetu,

men. Pada³ deszcz, wiêc i nastrój mielimy nie najlepszy. Z zewn¹trz hostel
wygl¹da³ biednie, w rodku trochê lepiej.
W recepcji obs³uga zajêta by³a swoimi
sprawami, jaka kobieta zajada³a siê ry¿em i wpatrywa³a siê w nas. W koñcu
podszed³ goæ znakomicie mówi¹cy po
angielsku. Zap³acilimy po 300 juanów
od osoby (za 5 dni plus 100 juanów kaucji za klucz) i zakwaterowalimy siê w bardzo malutkim pokoiku z mikroskopijn¹
³azienk¹. Na szczêcie by³a woda, nawet
ciep³a. Ale nie by³o jak umieciæ s³uchawki
od prysznica i jak jej u¿yæ, ¿eby woda
nie zalewa³a ca³ego pomieszczenia. Niestety, nie uda³o siê.
Totalna ciasnota. Ledwo zmieci³y siê
nasze plecaki. Du¿o miejsca zajmuje telewizor. Okno nie daje siê otworzyæ. Brzêczy klimatyzator.
Zrobilimy herbatê  Tomek mia³ ze
sob¹ grza³kê. Zjedlimy trochê tego, co
przywielimy z Polski i poszlimy na spacer.
Chiñczyków setki, tysi¹ce, miliony. Ale
nie s¹ zbyt nachalni. Na bia³ych reaguj¹
¿ywio³owo. Na Placu Tiananmen sporo
ludzi z parasolami. Deszcz jeszcze nie przesta³ padaæ. Wszyscy Chiñczycy zachwycaj¹
siê portretem Mao Zedonga, wisz¹cym
na Bramie Niebiañskiego Spokoju. Mao
by³ Przewodnicz¹cym Komitetu Politycz-

nego Komunistycznej Partii Chin. Prawie
ka¿dy Chiñczyk musia³ mieæ w swym domu
bibliê chiñskiego komunizmu pod tytu³em Cytaty przewodnicz¹cego Mao Zedonga  ???, która by³a uwa¿ana za ród³o
nieomylnych prawd czy temat dyskusji
w miejscu pracy.
Jedna myl jest szczególnie ciekawa:
Ka¿demu, kto tylko nie jest wrogim elementem i nie wystêpuje ze z³oliwymi atakami, trzeba pozwalaæ wypowiadaæ siê,
nic strasznego te¿, je¿eli wypowie b³êdne zdanie. Kierownicy wszystkich szczebli zobowi¹zani s¹ do przys³uchiwania siê
temu, co inni mówi¹. Nale¿y wcielaæ w
¿ycie dwie zasady: 1) jeli wiesz, to
mów, jeli mówisz, mów wszystko; 2) ten,
kto mówi, jest niewinny, ten, kto s³ucha,
winien wyci¹gaæ dla siebie wnioski; jeli
wiesz, to mów, jeli mówisz, mów wszystko.
I jeszcze: Wszyscy nie zatrudnieni
bogacze, kontrrewolucjonici, prawicowcy
itp. maj¹ siê udaæ na wie i zaj¹æ prac¹
produkcyjn¹. Niez³y by³ ten Mao, nadal
szanowany, szczególnie na wsi.
Plac naprawdê robi du¿e wra¿enie.
Mieszkamy w slumsach, ale s¹ one inne
ni¿ te np. w Afryce. S¹ na swój sposób
zadbane. W sklepie kupi³em pastê do zêbów, napój i s³odkie bu³eczki. Sprzedawca mówi³ po swojemu ile muszê zap³aciæ.
Oczywicie nie mog³em poj¹æ, wiêc wystuka³ cenê na kalkulatorze.
Wieczorem otrzyma³em sms-a od Eli
i uzgodnilimy, ¿e jutro razem pojedziemy na Mur Chiñski.
C.d.n.

Nie jestem do niego podobny...

"
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Kalendarz imion

Ziemia
poetów
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Ogród

Gdy wiosna zawita
Jest w ogrodzie raz ciemniej, raz janiej,
Wci¹¿ co zakwita, przekwita
Wczoraj kwit³o moje serce. Dzi jamin.

Nasz przepis
Polêdwica pieczona z majerankiem
Jedna ca³a polêdwica, sok z 1/2
cytryny, sól, pieprz, mas³o, majeranek suszony
Polêdwicê myjemy i oczyszczamy
z b³onek, ¿y³ek i t³uszczu. Skrapiamy
sokiem z cytryny i oprószamy pieprzem.
Odstawiamy miêso na godzinê. Po tym
czasie solimy i obsma¿amy na male.
Tak przygotowane przek³adamy do
brytfanki i polewamy je pozosta³ym
po obsma¿eniu t³uszczem.
Pieczemy oko³o pó³ godziny w rednio nagrzanym piekarniku. Podczas
pieczenia polewamy miêso powsta³ym
podczas pieczenia sosem.
Na koniec pieczenia posypujemy
pieczeñ mas³em wymieszanym razem
z majerankiem. Czekamy a¿ mas³o rozpuci siê i zarumieni. I wtedy pieczeñ
wyjmujemy.
Tak upieczona polêdwica bêdzie
lekko krwista w grubszym koñcu, a
dobrze upieczona w cieñszym.

Lubomira, Ludomira, Miko³aja, Pafnucego
22 marca
Baldwiny, Beaty, Bogumi³y, Bogus³awy,
Jagody, Katarzyny, Leonii, Leontyny
Arnolda, Baldwina, Benwenuta, Bogumi³a, Bogus³awa, Godzis³awa, Kazimierza, Oktawiana, Paw³a, Turybiusza, Wszemira
23 marca
(wiatowy Dzieñ Meteorologii, wiatowy dzieñ Zapobiegania Grulicy)
Oktawii, Oty, Pelagii, Zbys³awy
Adriana, Eberharda, Feliksa, Hadriana,
Józefa, Konrada, Oktawiana, Pelagiusza,
Piotra, Tyberiusza, Wiktoriana, Wiktoryna, Zbis³awa, Zbys³awa
24 marca
Dzier¿ys³awy, Gabrieli, Katarzyny, Lutomiry, Seweryny
Dzier¿ys³awa, Gabora, Gabriela, Lutomira, Marka, Sewera, Seweryna, Symeona,
Szymona, Teodora, Zier¿ys³awa
21 marca
 20 kwietnia
Barany kochaj¹ wszelkie wyzwania. Jeli osoba
spod tego znaku nie mo¿e
posi¹æ obiektu swojego po¿¹dania, w
jej duszy zapala siê p³omieñ determinacji. I najczêciej Baran dostaje to, czego pragn¹³... A potem? W parze staje
siê przewodnikiem stada. Tyle tylko, ¿e
jest w g³êbi serca dzieckiem. Niczym ciekawy wiata maluch musi zbadaæ, dotkn¹æ, posmakowaæ. I podobnie jak dziecko
interesuje siê wszystkim, tak i on lubi...
czêsto zmieniaæ obiekty uczuæ i po¿¹dania. Uwa¿a zreszt¹, ¿e ma prawo zdradzaæ partnera, bo... zawsze wraca do domu
o tej samej porze, ¿eby znalaz³o siê trochê czasu na pieszczotki! Najlepsze znaki
w uczuciach, to: Wodnik, Bliniêta, Lew.
Najgorszymi s¹: Rak, Waga i Panna.



18 marca
Adeli, Aleksandry, Boguchwa³y, Konstancji,
Narcyzy, Zbys³awy
Aleksandra, Anzelma, Boguchwa³a, Cyryla,
Edwarda, Gwidona, Narcyza, Zbys³awa
19 marca
Aleksandry, Aleksandryny, Bogdany,
Józefiny, Józefy, Laili, Nicety, Sybilli
Bogdana, Bohdana, Chryzanta, Józefa,
Marka
20 marca
Aleksandry, Eufemii, Eufenii, Eugenii,
Eulalii, Irminy, Kiry, Klaudii, Roksany,
Sandry
Aleksandra, Ambro¿ego, Anatola, Bogus³awa, Cyriaki, Herberta, Joachima, Kanimierza, Leona, Maurycego, Patrycjusza, Sebastiana, Wincentego
21 marca
Angeliki, Bernadety, Eleonory, Filomeny, Klemencji, Lubomiry, Ludomiry
Benedykta, Filemona, Filona, Hugolina,

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

F kupiê

Kto wiele przebywa z dzieæmi odkryje, ¿e ¿aden nasz czyn nie pozostaje u nich bez oddwiêku.
Johann Wolfgang Goethe

Przys³owia
i powiedzenia
 Marzec odmienia wiatry, deszcze miesza z pogod¹, wiêc nie dziw, jeli starzy czuj¹ go sw¹ szkod¹.
 Kiedy ¿urawie wysoko lataj¹, prêdkiej
siê wiosny ludzie spodziewaj¹.
 Suchy marzec, maj za ch³odny, kwiecieñ mokry, rok nieg³odny.
 wiêty Józef (19 marca) kiwnie brod¹,
pójdzie zima razem z wod¹.
 Na wiêtego Józefa (19 marca) przez
pole bruzda. (Dawniej zgodnie z tradycj¹ niezale¿nie od pogody zaczynano
wtedy orkê i wykonywano co najmniej
jedn¹ bruzdê, w latach gdy by³o zbyt
zimno lub mokro).
 wiêty Józef Oblubieniec (19 marca)
niechaj ma z rozsady wieniec.
 Na wiêty Józef pogoda, bêdzie w polu
uroda.
 Jak na w. Józefa (19.III) chmurki, to
sad ziemniaki gdzie ogórki, a jak pogoda, to sad gdzie woda.
 Od dnia 20 marca s³oñce zagrzewa nawet starca.
 Jak po Benedykcie (21.III) ciep³o, to i
w lecie bêdzie piek³o.
 Na wiêtego Benedykta (21 marca) kaczka
jaje myk.
 Niech Gabriela (24.III) marcowej s³ocie
nie wierzy, tylko patrzeæ, jak grom z
nieba uderzy.
 Nie ma w marcu wody, nie ma w kwietniu trawy.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne
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.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:

F x 1
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Kolejny edukacyjny
sezon leny w ZSLiZ
Tegoroczna zima mia³a nietypowo ³agodny przebieg. Co
prawda czasy trzaskaj¹cych mrozów i g³êbokich niegów padaj¹cych od koñca listopada do po³owy marca pamiêtaj¹ ju¿
tylko pokolenia czterdziesto- i piêædziesiêciolatków , to jednak tak wiosennej zimy nikt siê nie spodziewa³.
£agodny przebieg mia³a równie¿ (chyba ju¿ przesz³a) zima
dla mieszkañców lasu. Zwierzêta lene nie potrzebowa³y takiej ingerencji cz³owieka jak w latach poprzednich, w okresach znacznie bardziej surowych pór zimowych. Jednak brak
niegu i mrozu nie zahamowa³ zapa³u do niesienia pomocy
zwierzynie lenej wród m³odzie¿y Zespo³u Szkó³ Licealnych
i Zawodowych w Olecku.
Od piêciu lat w ZSLiZ Olecko realizowany jest bardzo ciekawy modu³ edukacyjny, którego autorem i organizatorem jest
mgr in¿. Jerzy Wrzyszcz  nauczyciel, a zarazem wielki mi³onik lasu. Wspólnie z Ryszardem Tuchliñskim  równie¿

Tutaj, choæ z trudem, ale mo¿na jeszcze dojechaæ.
nauczycielem danej szko³y  opracowali i wdro¿yli plan modu³u dydaktycznego polegaj¹cy na skorelowaniu zajêæ technikum rolniczego z uprawy rolin z zajêciami liceum profilowanego z zakresu podstaw gospodarki lenej. W ramach realizacji zajêæ przeprowadzane s¹ atrakcyjne wyjazdy z m³odzie¿¹ do okolicznych lasów w celu dokarmiania zwierzyny
lenej.
- W tym roku pocz¹tkowo mia³em wielkie obawy czy dana
tradycja ju¿ nie zaniknie  mówi mgr in¿. Jerzy Wrzyszcz,
organizator i koordynator zajêæ. - ZSLiZ Olecko od roku nie
prowadzi ju¿ kszta³cenia na kierunku lenym i trudno by³o
przewidzieæ, czy tego typu zajêcia wzbudz¹ zainteresowanie
m³odzie¿y z innych kierunków nauczania. Ponadto niektóre
osoby wyra¿a³y sceptyczne opinie czy tegoroczna ³agodna
zima nie stawia pod znakiem zapytania celowoci organizowania dokarmiania zwierzyny.
Dowiadczony pedagog bardzo szybko potrafi³ zainteresowaæ tematyk¹ i skupiæ wokó³ siebie grupê m³odych mi³oników przyrody i wzorem lat ubieg³ych rozpoczêto atrakcyjne wyjazdy do okolicznych lasów w celu dokarmiania zwierzyny lenej. Szczególn¹ aktywnoæ wykazywa³a od pocz¹tku

Jerzy Wrzyszcz demonstruje lady na buchtowisku
dzików, które za chwilê zostanie zasilone karm¹.
grupa uczniów klasy I THa: Ewelina Anuszkiewicz, Karolina Rogacka, Urszula Skrocka, ¯aneta O³dyñska, Patrycja
Suszczyñska, Monika Slomziñska, Izabela Rekuæ, Gabriela Komorowska, Agnieszka Zaremba oraz ch³opcy: Konrad
W¹do³owski, Artur Lachowicz i Marcin ¯ynda. Oni stanowili awangardê tegorocznego sezonu lenego w ZSLiZ. M³odzie¿ w czasie wyjazdów dodatkowo wzbogaca³a swoj¹ wiedzê trapersk¹   rozpoznawanie ladów zwierz¹t, miejsc ¿erowisk,
cie¿ek zwierzêcych itp. Nabyte umiejêtnoci przydadz¹ siê
w wakacje podczas lenych biwaków. W ramach wyjazdów
dok³adnie spenetrowano zak¹tki lene w okolicach Jurek, Doliw
i Olszewa, wzbogacaj¹c znacz¹co lene jad³ospisy.
Zainteresowanie i poparcie dla tej formy zajêæ edukacyjnych wykaza³a dyrekcja szko³y oraz niektórzy rodzice. Pan
Miros³aw Borowski  producent rolny z Niedwieckich, a zarazem absolwent szko³y, udzieli³ czynnej pomocy, przekazuj¹c nieodp³atnie na potrzeby edukacyjne du¿e iloci karmy
zwierzêcej, które zosta³y wykorzystane przez podopiecznych
pana Wrzyszcza do dokarmienia mieszkañców lasu.
26 lutego organizowany by³ ostatni tegoroczny wyjazd.
Szczególnie przyjemny, bo zakoñczony wspólnym ogniskiem
uczestników tegorocznej akcji, po³¹czonym z pieczeniem kie³basek. Humor i poczucie dobrze spe³nionego obowi¹zku tworzy³y
szczególnie dobry nastrój spotkania. Kolejny raz m³odzie¿ ZSLiZ
Olecko udowodni³a, ¿e na nich przyroda zawsze mo¿e liczyæ.
Ryszard Tuchliñski
Fot. Gabriela Komorowska

Roz³adowanie karmy trzeba przeprowadziæ rêcznie.

$
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* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V2410

do 22

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

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy na krêgle od 1200 do 2200

* Mazury - hotel, tel. 0-87-520-40-50
V12912
* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V2309
* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko,
tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
A906
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L706
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2,
tel. 0-604-184-868
V2319
* wesela, przyjêcia, imprezy okolicznociowe, tel. 0-87-52040-50
V12902

US£UGI

RA
TY
!

(V7107)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V7807

ADLER

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

(V4009)

V10405

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V8207
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V15301
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V10304
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L15202
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V13023
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533

V70616

* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V10705
* kompleksowe us³ugi lubne, Foto Centrum, tel. 0-87-52014-00
K25710
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V4208
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L15102

(V3809)

OKNA  nowy salon, aleje Lipowe 1B
tel. (087) 737-80-40; 0-728-387-720
NAJNI¯SZE CENY W REGIONIE

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K510
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L1406
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V15201
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L1901
* biuro rachunkowe, bieg³y rewident Danuta Jaworowska, Olecko,
ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713, 0-87-520-44-98
A2713
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07V1709

V4319

* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V1609
(Centrum Handlowe IMPPULS, I piêtro)

(V14403)

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

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

* mikropo¿yczki 0%, (087) 520-18-17

tel. (087) 520-01-89

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V11603

Olecko, ul. Kopernika 10, tel. 0-604-571-902
Transport na terenie powiatu oleckiego  GRATIS!
ul. Kolejowa 31
Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,
chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

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

Kwalifikowany certyfikat elektroniczny (wymagany przez ZUS
od 21 lipca 2008)  oprogramowanie, sprzêt, integracja
z P³atnikiem. MTL Creation, 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

Meble stylowe, antyki,
d¹b, orzech, sKÓRA i inne

Agencja Kredytowa KORZYCIK

Przemys³aw Atkielski

(V16301)

00

D@RKOMP

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V3918
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V2009
PRODUCENT ODZIE¯Y ROBOCZEJ; ARTYKU£Y BHP
Wykonujemy hafty, loga
Go³dapska 22, tel. (087) 520-26-31

(V15901)

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 10

00

* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V9005

(V16801)

PIZZA NA TELEFON

(V15102)

* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna. Plac Wolnoci 14,
tel. (087) 520 15 78
V11904

G¹ski 22 m 3, tel. 0-606-993-688

(V16201)

* Centrum  hotel, tel. 0-87-520-12-00
V12922
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
A806
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59

(V14503)

BUDOWLANE US£UGI
 BUDOWA DOMÓW!

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* przesy³ki kurierskie, przewozy, tel. 0-601-159-718
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

V14202

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V3209)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

US£UGI

%
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OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V8906)

SERWIS OGUMIENIA

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4009)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* ryby, tel. 0-504-060-955
A11013
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V14302
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V11803
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562

V2110
K5201
K909
K1009
K1509
L1305

(V3709)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
CZYNNE CA£¥ DOBÊ
Za³atwiamy wszelkie formalnoci.

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

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

K2209

ul. Sienkiewicza 7, tel. 0-516-610-646

URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE

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

(V15002)

Us³ugi lusarsko-spawalnicze
bramy, p³oty, drzwi, przês³a,

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

Zapraszamy od 27 marca do sklepu ogrodniczego
TWÓJ OGRÓD, ul. Kociuszki 39
Ponadto wykonujemy us³ugi: glebogryzark¹, kosiark¹, wykaszark¹ i pi³¹ motorow¹. Tel. 0-698-150-133

(V17001)

(K15502)

PRACA (c.d.)
* zaopiekujê siê z sercem osob¹ starsz¹ lub dzieckiem. Posiadam dowiadczenie w pracy z osobami starszymi oraz
dzieæmi, tel. 0-506-675-603
L906
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32 L12801
* zatrudniê g³ówn¹ ksiêgow¹ z dowiadczeniem, tel. 0-507077-359
A2302
* zatrudniê kucharkê z dowiadczeniem, tel. 0-87-523-03-03 L409
* zatrudniê mê¿czyznê w gospodarstwie rolnym, tel. 0-698021-120
K4802
* zatrudniê sta¿ystê, tel. 0-87-520-29-23
A1503
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
V9604
SPRZEDAM
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
A1403
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L110
* barakowóz rekreacyjny, tel. 0-87-520-49-69 od 17,00 K4902
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
A1105
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
A2402
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
A308
* dzia³kê budowlan¹, Kukowo, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V15401
* dzia³kê budowlan¹, Oleszewo, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V15421
* dzia³kê rekreacyjn¹, budowlan¹ Dobki, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
A13101
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K4702
* Fiat 126p elx, 1998, opony zimowe, 70.000 km, tel. 0-609535-117
L22516

KUPIÊ
* ci¹gnik, prasê Z224, 279, maszyny rolnicze, tel. 0-607-809288
K4004
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L12901
* kupiê gara¿ po³o¿ony w okolicach ul. Zielonej. Tel. 0-501263-133
L806
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V3928
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 L13001
* potrzebna kobieta do opieki nad starsz¹ pani¹ dorywczo na
soboty i niedzielê, tel. 0-693-841-421
L2001
* sprzedawcê zatrudniê, tel. 0-87-520-26-39
A12701
* Szukam opiekunki do dziecka, niepal¹cej, tel. 0-608-663450

Interpretacja Ministra Finansów w sprawie ulgi
meldunkowej 19.02.2008.
W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê w¹tpliwociami oraz
rozbie¿nymi interpretacjami organów podatkowych w
zakresie stosowania przepisów art. 21 ust. 1 pkt 126
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z
pón. zm.) dotycz¹cych zwolnienia od podatku dochodowego przychodów uzyskanych z odp³atnego zbycia
nieruchomoci i praw okrelonych w art. 10 ust. 1 pkt 8
lit.a-c ustawy, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz
organy kontroli skarbowej, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa
(Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z pón. zm.), uprzejmie
wyjaniam.
Ustaw¹ z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588) od
dnia 1 stycznia 2007r. zosta³y zmienione zasady opodatkowania przychodów z odp³atnego zbycia nieruchomoci i praw okrelonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a-c
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Jednoczenie ustawodawca w art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wskaza³, ¿e do przychodu (dochodu) z odp³atnego zbycia nieruchomoci i praw okrelonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybu-1-
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(V11704)

* mieszkania trzypokojowe 63m2, mieszkania dwupokojowe 46m 2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e,
lokale handlowo-us³ugowe. Oddanie  lipiec 2008.
Tel. 0-604-456-732
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
A1303
* mieszkanie 17 m. kw., WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-52026-12
V15431
* mieszkanie 72,4 m. kw., Sk³adowa, 2400 z³ za m. kw. tel.
0-87-520-00-11
K5002
* mieszkanie bezczynszowe, 82,6 m. kw., Olecko, tel. 0-501514-614
K4503
* mieszkanie dwupokojowe, 52 m. kw., Go³dapska, I piêtro,
po remoncie, 153.000, tel. 0-506-039-788
K15301
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 A2701
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
A1006
* perfumy FM, tel. o-664-976-022
V2609
* ryby, tel. 0-504-060-955
A2602
* siedlisko 2,8 hektara, blisko Olecka, tel. 0-783-494-315 K5101
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 A408
* szukam chêtnych na nowe mieszkania w centrum Olecka
(zacznie siê budowa), tel. 0-87-520-29-81, 0-609-902-981 K15401
* Zetor 12145, tel. 0-89-751-31-24, 0-603-604-127
L2101
* ziemia rolna, 12 hektarów, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
A13201
WYNAJEM
* atrakcyjny lokal dla fryzjerki, kosmetyczki, tel. 0-87-520-36-92 A2502
* biura do wynajêcia, Kamienna 1A, tel. 0-602-354-963 V15311
* hala produkcyjna, 600 m. kw., tel. 0-502-088-402
K15501

URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE
dowanych (oddanych do u¿ytkowania) do dnia 31 grudnia
2006r., stosuje siê zasady okrelone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu
obowi¹zuj¹cym przed dniem 1 stycznia 2007r.
Znowelizowane zasady opodatkowania nie wprowadzaj¹ jednak¿e zmian przepisów odnosz¹cych siê do
powstania przychodu z tego ród³a. Przychód powstaje jedynie wówczas, je¿eli odp³atne zbycie nieruchomoci lub prawa zosta³o dokonane przed up³ywem piêciu
lat, licz¹c od koñca roku kalendarzowego, w którym
nast¹pi³o nabycie lub wybudowanie.
Nie oznacza to jednak, ¿e w ka¿dej sytuacji, kiedy
nie up³yn¹³ piêcioletni okres, powstaje zobowi¹zanie
podatkowe. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 126
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
wolne od podatku dochodowego s¹ przychody uzyskane z odp³atnego zbycia:
a) budynku mieszkalnego, jego czêci lub udzia³u w
takim budynku,
b) lokalu mieszkalnego stanowi¹cego odrêbn¹ nieruchomoæ lub udzia³u w takim lokalu,
c) spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokalu
mieszkalnego lub udzia³u w takim prawie,
d) prawa do domu jednorodzinnego w spó³dzielni
mieszkaniowej lub udzia³u w takim prawie - je¿eli podatnik by³ zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit.a), d) na pobyt sta³y przez okres nie krótszy ni¿ 12 miesiêcy przed dat¹ zbycia, po spe³nieniu
okrelonych prawem warunków.
C.d.n.
-2-

* lokal biurowy i handlowy do wynajêcia w centrum, tel.
0-601-152-460
V10804
* lokale do wynajêcia, tel. 0-885-441-703
K4204
* lokale handlowe po 430 m. kw., parter, do wynajêcia, tel.
0-604-145-272
A1203
* mieszkanie dwupokojowe do wynajêcia, tel. 0-660-122-156 K4602
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
A2203
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L1006
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L1106
* szukam gara¿u do wynajêcia w okolicach ul. Zielonej, tel.
0-501-263-133
L1505

Plac zabaw

... dla dzieci postanie pomiêdzy ulicami Letni¹ i Sembrzyckiego
obok skate parku. Bêdzie on ogrodzony. Wyposa¿ony zostanie
w nowoczesne urz¹dzenia do zabawy. Bêd¹ to zarazem bardzo
bezpieczne przyrz¹dy. Do parku zabaw bêdzie mo¿na dojæ tras¹
spacerow¹ prowadz¹c¹ przez drewniany most, jak równie¿ od
ulicy Letniej i od ulicy Sembrzyckiego. Obok placu zabaw przebiega okalaj¹ca jezioro Wiewiórcza cie¿ka.

Akcja poboru krwi

Pobór krwi od honorowych dawców odbywa³ siê bêdzie w
Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32 od godz.
8:15 w dniu 3 kwietnia 2008 r.

OLECKIE CENTRUM
L
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800
www.olecko.prawojazdy.com.pl

17
marca

tel. 520-23-36

(V14902)

Z.P.U. Prawda Sp. z o.o.
ul Go³dapska 33

oferuje brykiet opa³owy

w atrakcyjnej cenie
Telefon kontaktowy: (087) 520 30 53

(K11204)

SPRZEDAM (c.d.)

'
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CZARNI OLECKO ROZPOCZYNAJ¥ LIGÊ

Fot. Archiwum
Czarnych Olecko

W pi¹tek, 23 marca br. meczem wyjazdowym z MKS Szczytno Czarni Olecko
rozpoczynaj¹ rundê wiosenn¹ IV ligi. ¯yczymy sukcesów!
Pó³nocna Liga Regionalna
Lekka atletyka
Z³oty i srebrny medal oleckich biegaczy
Tenisa Sto³owego
na Mistrzostwach Województwa w Biegach Prze³ajowych

Tegoroczny sezon startowy dla lekkoatletów w woj. warmiñsko-mazusrkim rozpocz¹³ siê 12 marca mistrzostwami województwa, które zorganizowano w Nowym Miecie Lubawskim,
oddalonym od Olecka o 240 km (miasta te po³o¿one s¹ w jednym województwie, a taki szmat drogi...). Ze wzglêdu na koszty na mistrzostwa pojecha³a niezbyt liczna grupa crosowców
reprezentuj¹cych olecki klub sportowy MLKS Czarni.
Olbrzymi¹ niespodziankê sprawi³y dziewczêta, podopieczne trenera Romualda Wojnowskiego, które zdoby³y dwa medale. Z³oty medal, pierwszy w swojej rozpoczêtej karierze, i
tytu³ mistrzyni województwa zdoby³a Ola Olszewska, na co
dzieñ uczennica Szko³y Podstawowej nr 3 w Olecku (w kategorii klas V-VI szkó³ podstawowych na dystansie 800 m). To
ogromny sukces tej m³odej sportsmenki, która jesieni¹ ubieg³ego roku zajê³a w ogólnopolskim biegu Soko³a drug¹ lokatê. Przez pó³ roku bawi¹c siê w trening lekkoatletyczny
poczyni³a znacz¹ce postêpy.
Jej szkolna kole¿anka, o rok m³odsza Agnieszka Urbanowicz na tym samym dystansie przybieg³a na metê na 6. miejscu, wykazuj¹c na trasie biegu olbrzymi¹ wolê walki. Jak na
debiut  to progresywna lokata!
Miejsca tych dziewcz¹t w klasyfikacji dru¿ynowej (zarówno dla Klubu, jak i dla szko³y) przynios³y w efekcie pi¹t¹ pozycjê.
W biegu juniorek doskona³y dzieñ mia³a uczennica Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku Justyna Zieliñska, która w
biegu na dystansie 2000 m zdoby³a srebrny medal. Justyna w
tym roku zdaje maturê i najwa¿niejszy start edukacyjny bêdzie
mia³a 5 maja, w dniu rozpoczêcia matur, chocia¿ 3 maja ma
planowany start (wspólnie z pozosta³ymi lekkoatletami) na
Ogólnopolskim Mityngu w Bia³ymstoku. Bêdzie to pierwszy
start na bie¿ni.
Olecko, 14.03.2008r.

W 5 kolejce Pó³nocnej Ligi Regionalnej Tenisa Sto³owego
im. F Pietro³aja rozegrano 3 mecze zgodnie z terminarzem oraz 2
zaleg³e spotkania z drugiej kolejki.
W meczach zaleg³ych dru¿yny przyjezdne wygra³y po 8:0.
Wyniki te uzyskano w meczach UKS VICTORIA WIÊCKI IIABC RATUSZ GI¯YCKO I GEODEZJA OLECKO - U¯KT SPINAKER WÊGORZEWO. Zgodnie z oczekiwaniami POGOÑ
BANIE MAZURSKIE wygra³a 8:2 z UKS RATUS GI¯YCKO.
Natomiast nieoczekiwanie ³atwo dru¿yna LEGI OLECKO wygra³a 8:1 z wiceliderem U¯KS SPINAKER WÊORZEWO oraz
ABC RATUSZ GI¯YCKO w takim samym stosunku z UKS
VITORI¥ WIÊCKI I. Punkty dla LEGI zdobyli: Omilian 2.5 Niewiarowski 2.5, Pietro³aj 2.5 i Nawrot 0.5.
1. ABC RATUSZ GI¯YCKO
22:2
94:32
2. UZKS SPINAKER WÊGORZEWO
18:6
83:39
3. LEGA OLECKO
17:7
83:48
4. UKS VICTORIA WIÊCKI I
15:9
7:55
5. LKS POGOÑ BANIE MAZURSKIE
12:10
66:51
6. GEODEZJA OLECKO
6:12
33:69
7. UKS RATUSZ GI¯YCKO
2:22
31:88
8. UKS VICTORIA WIÊCKI II
0:22
9:88

Pi³ka no¿na
W dniu 8 marca II zespó³ Czarnych przegra³ z Rospud¹
Filipów 0-1. W dru¿ynie z Filipowa najlepszym by³... Jackiewicz, czyli popularny Picek, który gocinnie wyst¹pi³ w Rospudzie i chyba mia³ swój dzieñ, bo wyci¹gn¹³ wiele pi³ek,
które powinne wpaæ do siatki. Natomiast w niedzielê na boisku w Lesku nasza m³odzie¿ zgromadzona w 3 dru¿ynach
gra³a ze swoimi rówienikami z Litwy. Nasi m³odzi pi³karze
okazali siê ma³o gocinni i wygrali wszystkie 3 mecze strzelaj¹c ponad 20 bramek, nie trac¹c ¿adnej.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 295

Witam Pañstwa. Po ca³ych siedmiu
dniach rozstania znowu razem. Wielu
czeka³o na to spotkanie. Dosz³y mnie
g³osy o, doæ dziwnym dla mnie, sposobie widzenia rzeczywistoci. Wielu niezadowolonych z tego co ja piszê, musi
jednak przyj¹æ moj¹ wizjê pisania. Nie
ograniczam siê tylko do wydarzeñ sprzed
paru dni czy tygodni. Mam tê zaletê, ¿e
jeszcze moja pamiêæ doskonale siêga
nawet lat osiemdziesi¹tych. Wielu obrazi³o siê na to, ¿e napisa³em o konflikcie Naczelnego Redaktora RP z ju¿ nie¿yj¹cym, a WIELKIM CZ£OWIEKIEM,
Jackiem Kuroniem. To ciekawe, ¿e tak
wielu ludzi uwa¿aj¹cych siê za dobrze
zorientowanych w
¿yciu nie pamiêta
czasów, gdy Prezydentem RP by³
Lech Wa³êsa i jaki
to wywo³ywa³o
konflikt i spór w
samym rodowisku
solidarnociowym.
Pamiêtam tê wojnê
na s³owa miêdzy
Kuroniem i NR RP
w prasie. Pamiêtacie Pañstwo, dlaczego dla naczelnego organu NR RP
odebrano logo Solidarnoci? Doskonale pamiêtam i
dobrze by³oby, by
przypomnia³o sobie to wielu ludzi, którzy dzi na przyk³ad pisz¹ i mówi¹ o
konfliktowoci PiS czy Kaczyñskich.
Doskonale zdajê sobie sprawê, ¿e historia uczy nas wy³¹cznie jednego: jeszcze
nikogo i niczego nie nauczy³a. Pamiêtam lata 1995-1996 jak RN RP walczy³
otwarcie na ³amach swojej gazety z górnikami domagaj¹cymi siê sprawiedliwoci
i ukarania winnych za mieræ 9 górników z kopalni Wójek. Okaza³o siê, ¿e
to górnicy szukaj¹cy prawdy i sprawiedliwoci s¹ wichrzycielami i pozbawionymi rozs¹dku ludmi, a miano cz³owieka honoru przys³uguje genera³om:
Jaruzelskiemu i Kiszczakowi. Nie bêdê
tu przytacza³ opinii o RN RP napisanych i powiedzianych przez niepodwa¿alne autorytety, jakimi byli i s¹ duchowo
do dnia dzisiejszego Stefan Kisielewski i Zbigniew Herbert. Dzi wielu publicystów i dziennikarzy uwa¿a, ¿e wol-

noæ s³owa w naszym kraju jest zagro¿ona i stale podwa¿ana, w³anie przez
osobê samego RN RP! Rozumiem, ¿e
moje wypowiedzi siê mog¹ wielu nie
podobaæ, ale nie s¹ to moje spostrze¿enia, ¿e to w³anie jedna gazeta bardzo podsyca wiele antagonizmów i sporów w naszym kraju poprzez rodzaj specyficznej publicystyki, któr¹ uprawia.
Nie mam zamiaru, ani pisaæ tu konkretnego nazwiska, ani odpowiedniego tytu³u. Jest to bez sensu. Wystarczaj¹co
o tym pisze wielu ludzi, którzy doskonale okrelili i opisali ten mechanizm
informacyjno- medialny. Co, co na
wiecie jest rozpatrywane jako rodzaj
polemiki prasowej, u nas prawie w 100%
koñczy siê w s¹dzie, by tylko nie do-

puciæ dyskusji.
Czy media to potêga? Tak, i to olbrzymia! Dobre media i podporz¹dkowane idei to sukces. Zawsze rozpisywane s¹ wielkie s³owa przy jakiejkolwiek manipulacji mediami i zawsze pada
stwierdzenie skok na media. SLD mia³o
swoj¹ Aferê Rywina, PiS wykona³o
skok na media w ci¹gu nocy... ale, jak
wg wielu specjalistów PO zaproponowa³o rozwi¹zania, które te dwie poprzednie kwestie usuwa³y w cieñ jako robota partaczy, to jako nikt z tego nie
robi ani afery, ani problemu. To nie jest
dziwne. To, ¿e przelot samolotem pasa¿erskim Premiera do USA odby³ siê z
afer¹ bombow¹, to jako nie sta³o siê
sensacj¹ medialn¹. Gdyby co takiego
przydarzy³o siê za czasów Premiera Jerry
Ducka to media przez parê miesiêcy mia³by
u¿ywanie, a wypowiedzi ludzi nara¿onych na przeszukania, zatrzymania w

samolocie w zwi¹zku z alarmem bombowym sta³yby siê epopej¹ krzywdy narodowej: a to komu w tym czasie kto
zmar³ czy by³ w szpitalu i przez pomys³
Kaczora nie móg³ byæ przy bliskich, a
to Kaczor narazi³by innych i niewinnych
ludzi na potencjalny prawdziwy atak
bombowy itd. Jako nikt ze szczególarzy dziennikarzy nie pokwapi³ siê, by
sprawdziæ jakie koszty poniós³ w zwi¹zku
z tym przewonik, czy ile kosztowa³a
akcja s³u¿b specjalnych. Za Kaczyñskiego
sprawdziliby nawet ile w tym czasie straci³
pieniêdzy baga¿owy, ¿e nie zarobi³ na
przyby³ych. Z ca³¹ pewnoci¹ pokazano by w prasie i telewizji rzeczywiste
koszty taniego przelotu. Gdyby kilka
tygodniu temu ukaza³y siê raporty o 100
dniach rz¹du PiS, to
to bezrobocie i brak
jakichkolwiek efektów
lub nawet pocz¹tku
prac okrelone zosta³oby jako najgorszy
kryzys polityczny od
1990 roku! Jak siê Kaczyñski wypowiedzia³
o g³osowaniu przez internet i ludziach, których udzia³ w internecie jest dominuj¹cy, to od razu wielki
krzyk i obraza. Jestem
ciekaw jak zareagowaliby, gdyby zacytowaæ Stanis³awa Lema:
Dopóki nie skorzysta³em z Internetu, nie
wiedzia³em, ¿e na
wiecie jest tylu idiotów. Dzi ci idioci czuj¹ siê obra¿eni,
¿e okrelaj¹c ich wirtualn¹ rzeczywistoæ
jako p³ytkoæ bytu okrelon¹ do stwierdzenia: najeæ siê, wyspaæ, wypiæ i zapaliæ, kto tak bezczelne opisa³ i strywializowa³. Ale czy wchodz¹c na ró¿ne
czaty i forum nie mamy wra¿enia, ¿e ten
wiat opanowali g³upcy?
Lubiê przygl¹daæ siê rzeczywistoci,
ale lubiê siê te¿ do tej rzeczywistoci
odnosiæ siê za pomoc¹ przesz³oci. Nie
widzê powodu, by kto mia³ siê obra¿aæ czytaj¹c, ¿e jego bohater ma swoj¹
czarn¹ kartê. Powinien to przyj¹æ jako
normalnoæ i sk³onnoæ cz³owieka do
u³omnoci. Wiara w superbohaterów,
cuda czy inne czapki niewidki nie usprawiedliwia dzi wybiórczego podejcia
do rzeczywistoci jeli siê chce byæ uznanym za cz³owieka m¹drego i inteligentnego.
PAC

