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Czasami mówi¹c Tak innym,
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WARTO PRZECZYTAÆ

Wywiad z prezesem Spó³ki Olmedica Katarzyn¹ Mróz przeprowadzi³ Bogus³aw M. Borawski

 Wywiad z prezesem Spó³ki Olmedica Katarzyn¹ Mróz  s. 1, 5,6-7
* Spotkanie dotycz¹ce powo³ania LOT  s. 4.
* Czy mia³ szansê na Oscara?  s. 8.
* Zarz¹d przekaza³ radnym plan awaryjny dla
szpitala  s. 7.
* Zwi¹zek gimnastyczny Olecko z 1865  s. 9.
* Monografia prasy olekiej  s. 11.
* Królowa Jadwiga  na 8 marca  s. 12-13.

TO: - Jaka jest w chwili obecnej sytuacja szpitala?
Katarzyna Mróz: - W chwili obecnej mamy podpisane
obowi¹zuj¹ce do koñca kwietnia porozumienia p³acowe z personelem lekarskim i pielêgniarskim, tak wiêc pracujemy stabilnie. Porozumienia te skutkuj¹ niestety dla naszego bud¿etu
tym, ¿e miesiêcznie musimy do³o¿yæ do wydatków po 70 tysiêcy z³otych. Nie mamy na tê kwotê pokrycia w obecnych
kontraktach z NFZ. Mamy jednak zapewnienia, co prawda nie
na pimie, od dyrektora NFZ, ¿e czêciowo zostan¹ op³acone
ponadlimitowe us³ugi za bie¿¹cy okres. Zaznaczam, ¿e tylko
czêciowo. Pozosta³¹ czêæ wydatków bêdziemy musieli znaleæ oszczêdzaj¹c na
Cykl: najwiêksze osi¹gniêcia IV RP
bie¿¹cej naszej dzia³alnoci. Czekaj¹ nas
du¿e wyrzeczenia.
Ochrona danych niejawnych.
Dalej czytaj na s. 5-6-7.

Rys. Krzysztof Kamiñski.

Inwestycje

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

ATRAKCYJNA OFERTA TOWAROWA:
 metaloplastyka
 serwisy obiadowe, szk³o
 wazony, kufry, lustra
DU¯Y WYBÓR, NISKIE CENY

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V11304)

CENTRUM HANDLOWE

(V13101)

213 tysiêcy z³otych przeznaczy Magistrat na przebudowê alei spacerowej
ci¹gn¹cej siê od ulicy Go³dapskiej obok
restauracji Coloseum i kortów tenisowych
do pó³rotundy. Projekt przebudowy zosta³ ju¿ wykonany. W tej kwocie mieci
siê równie¿ wykonanie projektu ukoñczenia ulicy Letniej. W grê wchodzi
wykonanie czêci ³¹cz¹cej j¹ z Jeziorn¹.
Musimy to wykonaæ z zasobów
bud¿etu bo na tak ma³¹ uliczkê nie otrzymamy ¿adnej unijnej dotacji  powiedzia³ na ostatniej Sesji Rady Miejskiej
Burmistrz.

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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Z³apano z³odzieja

 23 lutego o 0.44 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ z drogi w Sulejkach powalone na ni¹ drzewo.
 23 lutego o 1.21 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z jezdni ul. E³ckiej powalone
na ni¹ drzewo.
 23 lutego o 1.26 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Zielonej po¿ar mieci w
mietniku kontenerowym.
 23 lutego o 14.40 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ z drogi w Kiljanach powalone na ni¹ drzewo.
 23 lutego o 17.35 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w Rosochackich po¿ar sadzy w
kominie domu mieszkalnego.
 23 lutego o 22.25 trzy zastêpy JRG PSP
usuwa³y w Rosochackich zadymienie
z domu mieszkalnego.
 24 lutego o 16.53 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 24 lutego o 18.47 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ skutki kolizji drogowej.
Informacji udzieli³a
starszy stra¿ak Katarzyna Jegliñska

Dy¿ury aptek

 3-9.03.2008r.  ul. Kolejowa 15
 10-16.03.2008r.  pl. Wolnoci 25

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 6 marca 2008 r.

W nocy z 21 na 22 lutego osiemnastoletni Jaros³aw S. korzystaj¹c z nieuwagi
domowników, którzy pozostawili na noc
otwarte drzwi mieszkania, wszed³ do przedpokoju i skrad³ portfel i saszetkê z dokumentami, dwa telefony komórkowe oraz
380 z³otych.
Ju¿ nastêpnego dnia policja zatrzyma³a sprawcê kradzie¿y. Odzyskano wszystkie skradzione przedmioty. Z³odziej zd¹¿y³ jednak noc¹ wydaæ 190 z³otych ze
skradzionej kwoty.
Za kradzie¿ grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolnoci.

Pijani kierowcy

 20 lutego o 18.00 policjanci zatrzymali
w wiêtajnie jad¹cego rowerem trzydziestoczteroletniego Roberta S. Mia³
on we krwi 0,34 promila alkoholu.
 23 lutego o 17.45 w Imionkach patrol
policji zatrzyma³a Mercedesa. Kieruj¹cy nim trzydziestodwuletni Tomasz
M. mia³ we krwi 2,6 promila alkoholu.
 24 lutego o 1.00 patrol policji zatrzyma³ w Du³ach Fiata 126p. Kieruj¹cy
pojazdem dziewiêtnastoletni Sylwester M. jecha³ bez uprawnieñ. W krwi
mai³ 2,21 promila alkoholu.
 29 lutego o godz. 20.25 policjanci zatrzymali w Du³ach 45-letniego rowerzystê Marka £. Mia³ on we krwi 2,4
promila alkoholu.
 2 marca o godz. 12.15 policjanci zatrzymali w Golubkach Mazdê. Kierowca,
55-letnio Henryk R. mia³ we krwi 2,6
promila alkoholu.
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KRAM

(V8804)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Wojska Polskiego 18

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

50% zni¿ka na
NAJTANIEJ W MIECIE

wydajemy karty rabatowe!

(V3907)

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!

Zero
Tolerancji

W dniu 22.02.2008 r. w godz. 22.00 
2.00 Komenda Powiatowa Policji w Olecku przeprowadzi³a wzmo¿one dzia³ania w
ramach programu Zero Tolerancji, w której
uczestniczy³o ³¹cznie 11 policjantów z Sekcji
prewencji i ruchu drogowego, jak te¿ z sekcji
kryminalnej KPP w Olecku.
Celem dzia³añ by³o:
- represjonowanie sprawców wykroczeñ
porz¹dkowych,
- eliminowanie nietrzewych uczestników
w ruchu
- ujawnianie nieletnich zagro¿onych demoralizacja,
- zapobieganie zdarzeniom o charakterze kryminalnym na terenie miasta
Olecko
- ujawnianie sprawców przestêpstw z
ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii,
- zapobieganie zak³óceniom porz¹dku
publicznego
W wyniku tych dzia³añ
- wylegitymowano ³¹cznie 43 osoby,
- na³o¿ono 16 mandatów z prawa o ruchu drogowym,
- na³o¿ono 5 mandatów porz¹dkowych,
- sporz¹dzono l wniosek o ukaranie do
Sadu Grodzkiego w Olecku.

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:

 Robert Betko
 Teresa Fiedorowicz
 Marek Kowalski
 Igor Randzio
 Marta Zamecznik
 Henryk Zaniewski

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)

W pi¹tek, 29 lutego od 13.00 rozpoczê³a obrady Rada Miejska.
By³a to ju¿ XVI Sesja obecnej kadencji. Radni debatowali nad
projektami czternastu uchwa³. Jedna z nich nie zosta³a uchwalona. Uchwa³a dotyczy³a przyst¹pienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej stworzonej przez Starostwo. Za przyst¹pieniem g³osowa³o 5 radnych, 14 by³o przeciwnych, a jeden z
radnych wstrzyma³ siê od g³osowania.
Na Sesji przedstawiono równie¿ dokumenty dotycz¹ce
wniosków komisji rewizyjnej po kontroli Wydzia³u Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska w zakresie gospodarki
odpadami oraz skutków likwidacji Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej. Podczas obraz komisje rady przedstawi³y sprawozdania ze swej dzia³alnoci za okres roku 2007.
Podczas obrad podjêto m. in. uchwa³y dotycz¹ce dotacji
celowej dla Samorz¹du Województwa w wysokoci 3990 z³otych na utrzymanie biura w Brukseli. Jego dzia³alnoæ jest finansowana przez wszystkie gminy. Biuro wydaje biuletyn informuj¹cy o pracach parlamentu europejskiego. Pomaga w
nawi¹zaniu kontaktów z parlamentarzystami przebywaj¹cym w
Brukseli delegacjom gmin.
Uchwalono równie¿ 50% dop³atê dla dzieci, studentów oraz
emerytów i rencistów na przejazdy miejskimi rodkami transportu. Dotyczy to komunikacji miejskiej. Za wejciem w ¿ycie
dop³aty g³osowa³a 18 radnych, a dwóch wstrzyma³o siê od
wyra¿enia swej opinii.
Równie¿ zosta³a przez radnych ustalona górna granica stawek za odbieranie odpadów komunalnych, opró¿niania szamb
oraz transportu nieczystoci.
Jednog³onie Rada przyjê³a uchwa³ê dotycz¹c¹ zmiany
bud¿etu.

Siejnik

Miasto og³osi przetarg na budowê instalacji odprowadzaj¹cej wody opadowe w miejscu budowy nowych gara¿y na
Siejniku. Nabór wniosków na dotacje unijne na tego typu
inwestycje rozpocznie siê dopiero w listopadzie. Miasto nie
chce czekaæ z rozpoczêciem tego przedsiêwziêcia.
Po wykonaniu instalacji dzia³ki przeznaczone pod gara¿e
zostan¹ wystawione na przetarg.
Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(L9)

(V3007)

GRÜNLAND

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
* Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac
Wolnoci 24
4 marca (wtorek)
17.00  Lejdis, film  kino ROK Mazury Garbate
19.30  Lejdis, film  kino ROK Mazury Garbate
5 marca (roda)
- obrady komisji konkursowej w Konkursie na stanowisko
Kierownika Obiektów Sportowych og³oszonym przez MOSiR (szczegó³y w TO 6.526, s. 9)
6 marca (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 32
7 marca (pi¹tek)
17.00  Rozmowy noc¹, film  kino ROK Mazury Garbate
19.00  Rozmowy noc¹, film  kino ROK MG
19.00  Turniej darta 501DO  plac Wolnoci 8C pod sklepem ABC Alkoholi
8 marca (sobota)
17.00  Rozmowy noc¹, film  kino ROK MG
19.00  Rozmowy noc¹, film  kino ROK MG
9 marca (niedziela)
10.00  eliminacje powiatowe do wojewódzkiego Turnieju LZS
w halowej pi³ce no¿nej  Wieliczki
10.00 Olecka Liga Siatkówki  hala ZST(ul. Zamkowa)
17.00  Rozmowy noc¹, film  kino ROK MG
19.00  Rozmowy noc¹, film  kino ROK MG
10 marca (poniedzia³ek)
17.00  Dzieñ kobiet  koncert szko³y muzycznej z okazji Dnia
Kobiet, aula szko³y muzycznej
17.00  Rozmowy noc¹, film  kino ROK ROK MG
11 marca (wtorek)
17.00  Rozmowy noc¹, film  kino ROK ROK MG
12 marca (roda)
17.00  Asterix na Olimpiadzie, film  kino ROK MG
13 marca (czwartek)
17.00  Asterix na Olimpiadzie, film  kino ROK MG
14 marca (pi¹tek)
9.00  16.00  Kiermasz wielkanocny, hol kina ROK
17.00  Asterix na Olimpiadzie, film  kino ROK
19.00  Asterix na Olimpiadzie, film  kino ROK MG

LEPIEJ HARCERZOWI
NI¯ FISKUSOWI

(L308)

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.

SKLEP RYBNY. Kociuszki 6A
 zaprasza od 1 marca

(V11002)

Sesja Rady Miejskiej
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Spotkanie dotycz¹ce
powo³ania LOT
W dniu 13.02.2008 r. w Starostwie Powiatowym w Olecku
odby³o siê spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele
samorz¹dów powiatowego i gminnych, jednostek organizacyjnych, fundacji, biur turystycznych, firm przewozowych, pensjonatów, w³aciciele gospodarstw agroturystycznych oraz inne
podmioty z bran¿y turystycznej i oko³oturystycznej z powiatu
oleckiego. Spotkanie dotyczy³o powo³ania Lokalnej Organizacji Turystycznej (LOT) na terenie powiatu oleckiego.

Maria Dzienisiewicz  Wicestarosta Olecki  przedstawi³a dotychczas podjête dzia³ania w celu powo³ania LOT oraz
inne inicjatywy podejmowane przez Powiat Olecki z zakresu
rozwoju turystyki. Przekaza³a tak¿e informacje o dzia³aniach
podejmowanych przez Warmiñsko-Mazursk¹ Regionaln¹ Organizacjê Turystyczn¹ (W-M ROT) w Olsztynie i poinformowa³a o przedmiocie dzia³alnoci, prawach i obowi¹zkach cz³onków
LOT-u. Doda³a, ¿e powiat olecki jest wspólnot¹ mieszkañców
wszystkich gmin.

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

W wyniku dyskusji uczestnicy spotkania zg³osili nastêpuj¹ce korzyci p³yn¹ce z cz³onkostwa w LOT:
- stowarzyszenie skupiaæ bêdzie ludzi, którzy zainteresowani
s¹ rozwojem turystyki w powiecie oleckim;
- mo¿liwoæ wspólnej promocji na krajowych i zagranicznych
targach turystycznych;
- poznanie osób z innych gmin zajmuj¹cych siê turystyk¹;
- mo¿liwoæ pozyskania wiêkszych rodków unijnych na rozwój turystyki i promocji;
- silne lobby dzia³aj¹ce na rzecz turystyki;
- udzia³ samorz¹dów w stowarzyszeniu.
Zaznaczono, ¿e najwa¿niejsz¹ korzyci¹ p³yn¹c¹ z cz³onkostwa w LOT jest integracja, wspólne dzia³anie i kumulacja
rodków. Ponadto LOT bêdzie mia³ wiêksz¹ si³ê przebicia na
rynku turystycznym ni¿ pojedynczy przedsiêbiorca z bran¿y
turystycznej i oko³oturystycznej.
Podczas spotkania zg³oszono wniosek, ¿eby w dniu 
13.02.2008 r.  odby³o siê Zebranie Za³o¿ycielskie Lokalnej
Organizacji Turystycznej. W wyniku jawnego g³osowania,
wniosek przyjêto jednog³onie.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

Radni powinni zacz¹æ
oszczêdzaæ od siebie

Na czwartkowej sesji Rady Powiatu Oleckiego radny Leszek Ga³czyk poruszy³ bardzo mocno dyskutowany temat
wysokich wydatków biura Rady.
- Powinnimy zacz¹æ oszczêdzaæ od siebie  nawo³ywa³
radnych Ga³czyk. - Przecie¿ wedle prawa sesje rady mog¹
odbywaæ siê raz na kwarta³, a nie jak teraz  raz w miesi¹cu.
Zarz¹d te¿ mo¿e ograniczyæ swoje spotkania.
Jego pomys³ nie spotka³ siê z wyranym poparciem, a
raczej z ironicznymi komentarzami.
Na marginesie dodam, ¿e podobna refleksja co do wydatków biura Rady powinna pojawiæ siê tak¿e u radnych miejskich. Tak du¿ej iloci zebrañ komisji rewizyjnej RM Olecko
nie by³o jeszcze w 18-letniej historii samorz¹du lokalnego w
Olecku...
Darek Josiewicz

Zarz¹d dryfuje

- Mam wra¿enie, ¿e nasz zarz¹d dryfuje. Nie jest aktywny,
czeka na propozycje rozwi¹zañ, czego przyk³adem jest chocia¿by sprawa ewentualnego pod³¹czenia Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych oraz budynków mieszkalnych przy
ulicy Wiejskiej do kot³owni spó³ki Tabex  stwierdzi³ na
sesji Rady Powiatu w ubieg³y czwartek radny Kazimierz Iwanowski.
Radny wnioskowa³ do Starosty o przedstawienie motywacji, któr¹ kieruje siê Zarz¹d Powiatu w przypadku zmiany
dostawcy ciep³a.
(jod)
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C.d
ze s. 1.

TO: - Jaka jest sytuacja ogólna
szpitala? Co z remontem?
KM: - Musimy siê dostosowaæ siê
do wymogów stawianych przez rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia: czêæ z nich
musi byæ zrealizowana do koñca 2010,
czêæ za do 2012 r. Tak wiêc powiat
przy dofinansowaniu z wszystkich gmin
oraz funduszami w³asnymi jak te¿ spó³ki, prowadzi inwestycjê dostosowania
pomieszczeñ do tych wymogów. Znaczna czêæ rodków pochodzi z dotacji unijnych pozyskanych przez Powiat. Prace,
wed³ug ustaleñ kontraktu, maj¹ zostaæ
zakoñczone do koñca marca.
TO: - Bud¿et szpitala jest tzw. jednym garnkiem. Czyli, czy siê wydaje na
p³ace, czy na remont, koszty w ca³oci
obci¹¿aj¹ spó³kê?
K.M.: - Oczywicie! Nie jestemy jednostk¹ bud¿etow¹. Nie dostajemy z bud¿etu ¿adnych dotacji i subwencji. Utrzymujemy siê z tego co wypracujemy. Jako
spó³ka wypracowujemy us³ugi medyczne
i w zale¿noci od kontraktów, iloci us³ug
i ich ceny, otrzymujemy rodki z NFZ, z
których pokrywamy wszystkie nasze koszty
dzia³alnoci, w tym równie¿ p³ace.
TO: - Fakt wydrukowa³ listê
szpitali zagro¿onych zamkniêciem. Na
licie tej znalaz³ siê olecki szpital. Mo¿e
wiêc wk³adamy pieni¹dze w co, co siê
nie da na d³u¿sz¹ metê utrzymaæ?
K.M.: - Informacja ta zosta³a ju¿ zdementowana. Kto z redaktorów Faktu
zacytowa³ dane ju¿ wtedy nieaktualne,
a poza tym wyci¹gn¹³ z nich zbyt daleko id¹ce wnioski. By³a to bowiem lista
szpitali, w których ma miejsce konflikt
p³acowy pomiêdzy personelem, a pracodawc¹. Kto zna strukturê placówek medycznych naszego województwa od razu
wiedzia³, ¿e nie mo¿na zlikwidowaæ dziewiêciu szpitali ze wzglêdu tylko na sam¹
infrastrukturê. Gdzie podzialiby siê wtedy ich pacjenci? Wymienione szpitale
te¿ nie s¹ zagro¿one bankructwem: na
pewno nie my, czy s¹siedzi z E³ku wymienieni w tym artykule! Wojewódzki
Szpital Dzieciêcy to jedyny szpital odwo³awczy w województwie. Po opublikowaniu tej listy od razu by³o widaæ, ¿e
co jest nie tak. Prawda jest taka, ¿e szpitale
codziennie raportuj¹ do Urzêdu Wojewódzkiego i do Centrum Zdrowia Publicznego o istniej¹cych zagro¿eniach dotycz¹cych poszczególnych oddzia³ów i
poradni wynikaj¹cych z negocjacji z personelem. To znalaz³o siê w raporcie Pani
Minister. W naszym wypadku by³ zagro¿ony jeden oddzia³. Ale nie by³a to

Wywiad z prezesem Spó³ki Olmedica
Katarzyn¹ Mróz przeprowadzi³
Bogus³aw M. Borawski
lista szpitali czy oddzia³ów zagro¿onych
zamkniêciem przez Minister Zdrowia , tylko
przez sam personel.
TO: - Próba reformy s³u¿by zdrowia ma polegaæ m. in. na dzia³aniach
jakie Spó³ka Olmedica i Starostwo podjê³o kilka lat temu. Dziwne wydawa³o
wiêc to, ¿e szpital, który podj¹³ modelowe wrêcz rozwi¹zanie, zostanie za
odwagê ukarany zamkniêciem.
K.M.: - W³anie.
TO: - Chcia³bym jednak dowiedzieæ siê czego wiêcej o podwy¿kach.
Nikogo bowiem nie interesuje ile pracodawcê kosztuje etat. Ka¿dy chce wiedzieæ ile dostanie na rêkê. Ile wiêc Pan
Kowalik dostanie na rêkê, gdyby otrzyma³ wynagrodzenie jakiego ¿¹da, a jakie wynagrodzenie otrzymuje po ostatniej podwy¿ce?
K.M.:  Gdybym ujawni³a wynagrodzenie Pana Kowalika, z³ama³abym przepisy o ochronie danych osobowych. Wysokoæ wynagrodzeñ lekarzy uzale¿niona jest od iloci dy¿urów, które lekarz
pe³ni w danym miesi¹cu. Jest wiêc to
kwota ruchoma. Sta³e jest wynagrodzenie za us³ugi w tzw. godzinach zwyk³ej
ordynacji (praca w ci¹gu dnia).
TO: - Wiêc ile zarabia³by Pan Kowalik po spe³nieniu jego ¿¹dañ?
K.M.:  Po pierwsze: nie jestem w
stanie spe³niæ tych ¿¹dañ! Jestemy po
zawarciu porozumienia i daleko do spe³nienia ¿yczeñ.
TO: - Proszê jednak o podanie,
jakie to by³y ¿¹dania.
K.M.: - Oko³o 29 tys. z³. Mo¿na to
przeliczyæ: p³aca zasadnicza (6 200 z³otych), dodatki sta¿owy i funkcyjny (32%
i 60% to 5704 z³). Do tego dy¿ury. Doktor na ostatnim posiedzeniu komisji stwierdzi³, ¿e pracuje 320 godzin. Czyli dy¿ury
to 155 godzin po 75,15 z³ za ka¿d¹ godzinê daje 11 648 z³), do tego poddy¿ury (kolejne 5825 z³otych, jeli przypisaæ
tê sam¹ liczbê dy¿urów). Razem daje to
29 376 z³otych. Plus narzuty pracodawcy, czyli ZUS, ZFS, BHP itd. Nie s¹dzê
jednak, ¿e pan doktor czêsto bierze tak¹
liczbê dy¿urów.
TO: - Ale ile to by by³o na rêkê!
K.M.:  Na rêkê by³oby to oko³o 20
tysiêcy z³otych.
TO: - Miesiêcznie?
K.M.:  Tak. Miesiêcznie.
TO: - To jest du¿o, jeli chodzi o
nasz kraj, czy ma³o?
K.M.:  Ja powiem inaczej: praca lekarza jest bardzo odpowiedzialna i dlaczego lekarz nie mia³by tyle zarabiaæ? Le-

karze odpowiadaj¹ za nasze zdrowie i czêsto za nasze ¿ycie. Dlaczego nie? Tylko,
¿e w Polsce systemu opieki zdrowotnej
na razie to nie staæ.
TO: - Czyli lekarze z oddzia³u zarabialiby oko³o 15 tysiêcy?
K.M.:  Byæ mo¿e. Mo¿e mniej, bo
nie wszyscy w oddziale pracuj¹ na pe³ne etaty przeliczeniowe i nie wszyscy
bior¹ tak du¿o dy¿urów, jak mówi ordynator o sobie.
TO: - Czyli nie tylko naszego szpitala na to nie staæ?
K.M.:  Za stawki, które p³aci nam
NFZ i tê iloæ us³ug, jak¹ kontraktuje,
naszego szpitala na taki wydatek nie staæ.
TO: - Teraz rozwa¿my teoretyczn¹ sytuacjê. Mamy 1 kwietnia, spó³ka
nie podpisa³a umowy z lekarzami i Pan
Kowalik z kolegami odchodzi...
K.M.: - Przy takim za³o¿eniu, ¿e Pan
Kowalik odchodzi, (chocia¿ mylê, ¿e siê
jednak porozumiemy), jeli nie znajdziemy personelu zastêpczego, bêdziemy
musieli zamkn¹æ oddzia³ i rozpocz¹æ inn¹
dzia³alnoæ.
TO: - W sytuacji naszego kraju,
gdzie prawie wszyscy lekarze strajkuj¹, mo¿na znaleæ ludzi do pracy.
K.M.:  £atwo takiego zadania siê
nie wykona. Wielu z lekarzy strajkuje,
ale tak naprawdê nie ma zamiaru nigdzie
wyje¿d¿aæ. Nie jest ³atwo wyjechaæ i
zostawiæ dorobek ca³ego ¿ycia, dom,
znajomych, znane rodowisko pracy. Na
pewno nie wystarczy do tego zachêta w
postaci zbli¿onych lub niewiele wiêkszych
zarobków.
TO: - Wiêc czy ju¿ Spó³ka ma lekarzy, którzy zast¹pi¹ star¹ ekipê? Nie
pytam o nazwiska!
K.M.:  Nie mogê odpowiedzieæ na
to pytanie. Kto móg³by powiedzieæ, ¿e
nie negocjujê, bo mam ju¿ zastêpców.
Poza tym lekarze kontaktuj¹ siê ze
swymi kolegami, oni kontaktuj¹ siê z
innymi. Mówienie na ten temat psuje
negocjacje.
TO: - Mówienie na ten temat mo¿e
jednak postawiæ Pani¹ na wy¿szej pozycji przetargowej?
K.M.:  Nie s¹dzê. Jednak, gdyby negocjacje siê nie uda³y, trzeba bêdzie otwieraæ w miejsce po³o¿nictwa oddzia³ o innym profilu.
TO: - Mo¿e tym razem Pani zmobilizuje ludzi w celu ratowania po³o¿nictwa. Kilka lat temu komitet protestacyjny zebra³ kilka tysiêcy g³osów wstawiaj¹c siê za Panem Kowalikiem. Mo¿e
teraz kilka tysiêcy g³osów pozwoli
wszystkim podj¹æ odpowiedni¹ decyzjê?
K.M.: - Nie mam zamiaru przymuszaæ
olecczan do tego typu akcji. MieszkañC.d. na s. 6-7.
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cy zrobi¹ tak jak bêd¹ chcieli. Personel
musi mieæ wiadomoæ misji, jak¹ niesie
szpital. Tutaj ratuje siê ludzi i ich zdrowie. Zawsze powinnimy d¹¿yæ do kompromisu. Pierwsze zawsze musi byæ dobro pacjenta. Potem dopiero mo¿na zastanawiaæ siê nad reszt¹. Co trzeba
powiêciæ, skoro system jest niewydolny. Jeli sytuacja siê zmieni i bêdzie nas
staæ na to, czego oczekuje personel 
bardzo chêtnie takie wynagrodzenia przyznam.
TO: - Je¿eli p³aci siê jakie pieni¹dze to trzeba najpierw je zarobiæ.
K.M.: - To prawda. Nie uwa¿am jednak, ¿e personel zarabia u nas ma³o.
Porównuj¹c siê do podobnych, czyli
ma³ych szpitali, kadra nie zarabia u nas
wcale ma³o.
TO: - Na jakim poziomie kszta³tuje siê w tej chwili p³aca w szpitalu?
K.M.:  Lekarz specjalista  osoba
funkcyjna bior¹ca dodatkowo dy¿ury, jest
w stanie zarobiæ nawet do 12 tysiêcy
z³otych. Naturalnie g³ównie na kontraktach, a nie umowach o pracê. Nie uwa¿am, aby w naszej rzeczywistoci by³o
to ma³o.
TO: - Ilu godzin pracy trzeba, aby
zarobiæ 12 tysiêcy z³otych?
K.M.:  Jest to normalna ordynacja
dzienna  przec. 165 godzin i do tego
dochodz¹ godziny dy¿urowe. Czasem
bywa tak jak mówi Pan Kowalik, ¿e jest
to ³¹cznie 300 do 320 godzin, ale w wiêkszoci przypadków lekarze nie bior¹ tylu
dy¿urów.
TO: - Czyli, je¿eli podzieli siê te
320 na 30 dni w miesi¹cu daje to 10
godzin pracy dziennie. Równie¿ w niedziele i wiêta. Tylko jak mo¿na wymagaæ od lekarza, ¿e on po tylu godzinach pracy podejmie w³aciw¹ decyzjê?
K.M.:  Tak jest zbudowany system
opieki medycznej. Dy¿ury pe³ni¹ lekarze,
stra¿acy, policjanci. Jest to przypisane do
tego zawodu. Opieka musi byæ ca³odobowa. Poza tym ordynatorzy, jeli dy¿ur by³
ciê¿ki, maj¹ prawo dy¿urnego zwolniæ z
czêci nastêpnego dnia i to stosuj¹.
TO: - Tylko, ¿e u nas lekarze nie
odpowiadaj¹ za b³êdne decyzje.
K.M.: - Odpowiadaj¹.
TO: - Izby lekarskie rzadko kiedy orzekaj¹ winê lekarza.
K.M.: - S¹ s¹dy i one orzekaj¹ o winie.
TO: - Ale bior¹ pod uwagê w
pierwszym rzêdzie orzeczenie izby lekarskiej. Poza tym sprawy ci¹gn¹ siê latami.
K.M.:  Je¿eli wina jest ewidentna,
sprawa trwa krótko. Przewa¿nie jednak
ze wzglêdu na to, ¿e jest to medycyna i
nie³atwo jednoznacznie stwierdziæ, co by
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by³o, gdyby lekarz nie podj¹³ takiej decyzji lub podj¹³ inn¹, czy by³oby to korzystniejsze dla pacjenta, sprawy trwaj¹
d³ugo. Pewnie niejednokrotnie za d³ugo.
Poza tym lekarze i szpitale ubezpieczeni s¹ od odpowiedzialnoci cywilnej.
Czêsto wiêc sprawy prowadz¹ firmy ubezpieczaj¹ce. Coraz wiêcej firm prawniczych
pomaga pacjentom dochodziæ swoich praw.
TO: - Równie¿ pielêgniarki walcz¹ o podwy¿kê.
K.M.: - Tak. Porozumienie mamy podpisane do koñca kwietnia, natomiast kolejnych ¿¹dañ spodziewam siê pod koniec tego okresu. ¯¹dania pielêgniarek
mówi³y o tym, by pobory wynosi³y 2000
z³otych w p³acach zasadniczych, do tego
dodatki za godziny nocne, wi¹teczne
czy te¿ pracê w pogotowiu. Brutto by³oby to przeciêtnie ok. 2700z³.
TO: - Czy te ¿¹dania s¹ realne?
K.M.:  Na dzieñ dzisiejszy, nie. Doszlimy do konsensusu, ¿e p³ace te zamkn¹ siê od 1753 z³ do 2357 z³ brutto w
zale¿noci od komórki organizacyjnej (1227
do 1642 z³otych netto). Niektóre panie
dorabiaj¹ te¿ wiadcz¹c us³ugi w ramach
umów zlecenia (transport sanitarny).
Mo¿na dorobiæ oko³o 300 nawet do 690
z³ brutto.
TO: - Bez pielêgniarek nie by³oby szpitala. Lekarze te¿ by sobie bez
nich nie poradzili.
K.M.: - Tak. Podobnie jak pielêgarki
bez lekarzy, czy te¿ ogólnie szpital bez
techników rtg, bez laborantów i wielu
innych grup pracowniczych.
TO: - ¯¹dania pielêgniarek nie
s¹ du¿e w stosunku do lekarzy. Czy nierealnym jest ich podniesienie?
K.M.: - Przykro mi o tym mówiæ, ale
nie staæ nas na to. Liczba osób personelu redniego i ni¿szego to ³¹cznie 174,25
etatów (84% ca³oci zatrudnienia). Globalnie wynagrodzenia tej grupy daj¹ wiêc
do bud¿etu szpitala bardzo du¿¹ kwotê.
Spe³nienie ¿¹dañ lekarzy i pielêgniarek
razem kosztowa³oby rocznie 3 miliony
z³otych.
TO: - 3 miliony  jaki to jest procent przychodów szpitala?
K.M.: - Ok. 10 milionów to s¹ nasze
przychody roczne z NFZ. 3 miliony musielibymy zdobyæ dodatkowo. A us³ug
wcale nam nie przyby³o, wrêcz przeciwnie.
TO: - Trudno mi powiedzieæ, oceniæ kwoty, jakich ¿¹daj¹ lekarze. Z jednej strony zawód, który wykonuj¹, nobilituje ich. Jednak, gdy popatrzy siê na
nasze miasto, to wydaje siê, ¿e kwoty,
których ¿¹daj¹ za sw¹ pracê, s¹ dla mieszkañców nie tylko Olecka, abstrakcyjne.
Naturalnie  oglêdnie rzecz bior¹c.
K.M.: - Jest to praca bardzo wa¿na.

Jest to praca potrzebna, niezwykle odpowiedzialna, stresuj¹ca i powinna byæ
dobrze op³acana. To oczywiste. Problem
jest w tym, ¿e naszego krajowego systemu ubezpieczeniowego na to nie staæ.
I to jest wyzwanie dla rz¹dz¹cych, ¿eby
zrobiæ porz¹dek i zwiêkszyæ nak³ady tak,
¿eby Polacy w koñcu przestali s³uchaæ
w ka¿dym publicystycznym programie
telewizyjnym o kolejnym strajku w kolejnym szpitalu.
TO: - Spotka³em siê z takim zdaniem, ¿e nie tylko szpital powinien zainwestowaæ pieni¹dze, ale i personel równie¿. Chodzi o to by pobory na razie braæ
w takim wymiarze, na jaki szpital staæ.
K.M.:  Naturalnie, ¿e tak. W przeciwnym razie spó³ka zacznie siê zad³u¿aæ i trzeba bêdzie og³osiæ upad³oæ. Tym
siê ró¿nimy od SPZOZ-u, ¿e mamy zdolnoæ upad³ociow¹ i w razie spe³nienia
przes³anek, zarz¹d spó³ki (czy nawet wierzyciel) sk³ada wniosek o upad³oæ. W
SPZOZ-ie szpital by³ na garnuszku u
firm, w których siê zad³u¿a³  tak d³ugo
jak wierzyciele bêd¹ siê godziæ na brak
zap³aty za dostawy i dostarczaæ nowe,
zad³u¿ony SPZOZ mo¿e funkcjonowaæ.
Nie mo¿na jednak og³osiæ jego upad³oci. Tak wiêc, personel mo¿e zdecydowaæ o znikniêciu swoich miejsc pracy, a
co za tym idzie  ³ó¿ek dla pacjentów.
TO: - Nie wszyscy s¹ zadowoleni
z us³ug. Jak Pani reaguje na ewentualne skargi pacjentów?
K.M.:  Us³ugi szpitala oceniam dobrze. Nie jest to tylko oparte wy³¹cznie
na tym, ¿e dyrektorowi tak wypada mówiæ. Mamy wdro¿ony system zarz¹dzania jakoci¹. Mamy obowi¹zek ca³y czas
siê doskonaliæ. Badamy satysfakcjê pacjentów. Wszyscy pacjenci szpitalni
okresowo otrzymuj¹ ankiety, w których
mog¹ siê wypowiedzieæ. W ankietach
sprawdzamy wszystko: od zadowolenia
z obs³ugi lekarskiej i pielêgniarskiej, przez
¿ywienie, po czystoæ i jakoæ us³ug.
I muszê powiedzieæ, ¿e w ankietach wypadamy dobrze. Nie zgodzê siê z tym, ¿e
wszyscy narzekaj¹. Mimo ¿e nasz szpital posiada tylko podstawowe oddzia³y,
które w³aciwie posiadaj¹ te¿ inne szpitale powiatowe, a¿ do 30% pacjentów
s¹ to osoby przyje¿d¿aj¹ce do nas specjalnie z innych powiatów, g³ównie z
go³dapskiego, e³ckiego oraz suwalskiego. Chyba nie dlatego, ¿e mamy z³¹ jakoæ us³ug, ale przeciwnie.
Podwy¿szanie jakoci us³ug wi¹¿e siê
równie¿ z tym, ¿e szpital nie jest zad³u¿ony. Mo¿emy wiêc wprowadzaæ wszystkie procedury epidemiologiczne, s¹ rodki
jednorazowego u¿ytku. Dba siê o to. S¹
leki, gdzie w zad³u¿onym SP ZOZ brakowa³o na wszystko, w tym nawet na
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leki, na paliwo do karetek. Kszta³cony
jest personel szpitala. Jakoæ kosztuje.
Na jakoæ nie mog¹ sobie pozwoliæ bardzo zad³u¿one placówki.
TO: - By³em kiedy wiadkiem pewnego zdarzenia. Przywielimy do szpitala kobietê, która mia³a za chwilê rodziæ. W izbie przyjêæ opatrywano ranê
dziesiêcioletniemu mo¿e ch³opcu. Gdyby nie znajoma pielêgniarka, kobieta
ta urodzi³aby w izbie przyjêæ. Czy w
ramach doskonalenia pracy szpitala nie
mo¿na systemu przyjêæ zmieniæ?
K.M.: - Musia³o to wydarzyæ siê doæ
dawno. Teraz takie zdarzenie nie mog³oby mieæ miejsca dzi.
TO: - To by³o trzy lata temu.
K.M.: - 20 grudnia 2005 roku zakoñczylimy wdra¿anie systemu zarz¹dzania
jakoci¹. Jeli chodzi o pacjentki z po³o¿nictwa, dzi s¹ one kierowane bezporednio na oddzia³ i dopiero póniej za³atwiamy formalnoci. Zosta³y wprowadzone procedury opisuj¹ce odpowiedni
system zachowania siê personelu w izbie
przyjêæ. Wszelkie usterki s¹ poprawiane. £amanie zasad siê nie op³aca, bo wtedy
trzeba na pimie wskazaæ przyczynê,
zaproponowaæ sposób poprawy, póniej
trzeba to wdro¿yæ, czêsto te¿ napisaæ
zmianê do procedury i jest siê skontrolowanym ze skutecznoci podjêtych dzia³añ naprawczych. Dzia³a system kontroli wewnêtrznej (audyty i reaudyty kontrolne) i zewnêtrznej (coroczna kontrola
jednostki certyfikuj¹cej pracy oraz przestrzegania procedur we wszystkich komórkach).
TO: - Czy wszystkie urz¹dzenia
medyczne szpitala s¹ sprawne?
K.M.: - Dbamy o to by sprzêt ratuj¹cy ¿ycie by³ okresowo badany. Ka¿da
taka czynnoæ jest dokumentowana. Np.
drogi sprzêt i aparatura ratuj¹ca ¿ycie
na bloku operacyjnym, sali intensywnego
nadzoru pooperacyjnego kontrolowana
jest u nas co pó³ roku przez specjalistyczny serwis, który po zbadaniu, potwierdza to na pimie. Sprawdzany jest
te¿ sprzêt rtg itd. Niema³o to zreszt¹
kosztuje, ale daje bezpieczeñstwo, ¿e np.
w trakcie zabiegu na sali operacyjnej aparat
do znieczuleñ nagle nie przestanie pracowaæ.
TO: - Czy szpital myli o otwarciu komercyjnych oddzia³ów, gdzie pacjent p³aci³by 100%?
K.M.: - Jest stara czêæ do zagospodarowania. My nie posiadamy rodków
¿eby j¹ wyremontowaæ i doposa¿yæ, ale
oczywicie mamy plany na poszerzenie
dzia³alnoci. Ze rodków, które otrzymujemy od NFZ, wystarcza jedynie na leczenie ludzi i niewielkie inwestycje. Natomiast wspólnie z w³acicielem musimy
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zastanawiaæ siê nad otwieraniem nowych
oddzia³ów, bo nasza obecna dzia³alnoæ
jest stosunkowo ma³a, a potrzeby pacjentów, wymogi sprzêtowe, rosn¹. Postêp w medycynie wymaga nowych technologii, lepszej diagnostyki.
Dopóki spó³ka jest samorz¹dowa,
naszym zadaniem jest wiadczyæ us³ugi
g³ównie w ramach ubezpieczeñ, a nie komercyjne. Uwa¿am, ¿e nasze spo³eczeñstwo jest zbyt ubogie, aby otwieraæ pe³nop³atne oddzia³y. A nie dzia³aj¹ jeszcze dodatkowe komercyjne ubezpieczalnie, z których mo¿na by³oby finansowaæ takie us³ugi. Nawet w du¿ych miastach (Warszawa, Kraków) pe³noprofilowe prywatne szpitale dopiero zaczynaj¹ niemia³o powstawaæ w odpowiedzi na zapowied rz¹du o stworzeniu alternatywnych ubezpieczeñ. Oczywicie
istniej¹ ju¿ niedu¿e komercyjne monospecjalistyczne placówki typu szpital po³o¿niczy (wysoka op³acalnoæ), pojedyncze
oddzia³y ortopedyczne czy okulistyczne, zawsze jednak na bazie szpitali publicznych z uwagi na konieczne ca³odobowe zabezpieczenie gotowoci zaplecza
diagnostyczno-leczniczego (sali operacyjnej, banku krwi, ca³odobowych laboratoriów itd.).
S¹ inwestorzy zainteresowani dzia³alnoci¹ komercyjn¹ w starej czêci. Od
kwietnia rusza u nas prywatna stacja dializ.
Bêdzie dzia³aæ w ramach ubezpieczeñ zdrowotnych. Zainwestowa³a w przystosowanie
pomieszczeñ bardzo du¿e pieni¹dze.
TO: - Czy pomieszczenia kupi³a,
czy dzier¿awi?
K.M.:  Dzier¿awi, ale przygotowuje i
remontuje pomieszczenia za w³asne pieni¹dze. S¹ jeszcze inne podmioty zainteresowane wynajmem pomieszczeñ. Nie s¹
to jednak tacy inwestorzy, którzy s¹ przygotowani na remonty za w³asne rodki.
TO: - Jakie s¹ plany wykorzystania
starej czêci szpitala?
K.M.: - Chcemy tam otworzyæ odzia³
rehabilitacyjny. Zgodne jest to z kierunkiem
wytyczonym jeszcze przez poprzedni rz¹d.
£ó¿ek tzw. ostrych ma byæ w naszym
województwie, ze wzglêdów demograficznych, mniej. Ma byæ
natomiast ich wiêcej
dla osób przewlekle
chorych i wymagaj¹cych rehabilitacji. Jednak musimy braæ pod
uwagê NFZ. Musi on
bowiem mieæ rodki
na zakontraktowanie
takich us³ug oraz
chcieæ je zakontraktowaæ. W innym
wypadku musielibymy otwieraæ oddzia³

komercyjny.
TO: - Na ca³ym wiecie rozwój
medycyny, a zarazem najwiêksze dochody wi¹¿¹ siê z obs³ug¹ ludzi w wieku
emerytalnym.
K.M.:  Tak jest w istocie. Widaæ to
na przyk³adzie naszego oddzia³u wewnêtrznego. Jest on bardzo mocno ob³o¿ony.
Pacjenci musz¹ le¿eæ ma korytarzu. Planujemy, wiêc czêæ oddzia³u umieciæ w
starej czêci szpitala. Poszerzyæ dzia³alnoæ o ³ó¿ka przewlek³e. Wi¹¿e siê to
jednak, tak jak wspomina³am, z du¿ymi
inwestycjami.
TO: - Pracowa³ w szpitalu chirurg Pan Adamowicz. Odszed³, bo nie
zosta³a przed³u¿ona umowa. Czy mo¿na wiedzieæ dlaczego?
K.M.: - Ju¿ od dawna nie uk³ada³a
siê nam wspó³praca. Doktor odmawia³
dy¿uru, motywuj¹c to tym, ¿e on swoim
robotnikom przy budowie domu p³aci
wiêcej ni¿ sam dostaje za dy¿ur. Na polecenia ordynatora wykonania badania
diagnostycznego, doktor pyta³ za ile?
i odmawia³. Sugerowa³, ¿e po dy¿urze nie
przyjdzie do pracy, mimo ¿e mia³ taki
obowi¹zek wynikaj¹cy z podpisanego
kontraktu, bo umowy nie uznawa³. Skar¿yli siê te¿ pacjenci poradni na lekcewa¿enie objawów, które musieli leczyæ w
poradni w innym miecie. Nie bêdê mówiæ o sprawach zwi¹zanych np. z odmow¹ udzielania pomocy. Praca oddzia³u to praca zespo³u specjalistów, którzy
musz¹ mieæ do siebie zaufanie. Ordynator nie mo¿e wydawaæ poleceñ podw³adnym i mieæ nadziejê, ¿e jak ten bêdzie
mia³ dobry humor to polecenie wykona.
Szpital to nie piaskownica. Odnoszê
wra¿enie, ¿e pan doktor bardzo siê mêczy³ w szpitalu w Olecku, rola lekarza
by³a dla niego niewystarczaj¹ca, albo jej
nie rozumia³ do koñca. Niestety, nie czu³
siê te¿ winnym, bo winni byli wszyscy
inni  ja go le rozumia³am, bo doktor
naprawdê du¿o wydaje na budowê domu
i robotników, pacjenci nie s¹ od tego
¿eby ¿¹daæ od lekarza badañ, winny by³
te¿ ordynator, tylko nie sam pan doktor.
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Czy mia³ szansê na Oscara?
Nie pope³niê chyba wielkiego b³êdu,ani te¿ nikt nie bêdzie mia³ mi za z³e, jeli
powiem, ¿e wszyscy czekali na ceremoniê
rozdania Oscarów  najwa¿niejszych nagród filmowych. Jedni ogl¹dali to na ¿ywo,
inni rano w³¹czyli odbiorniki radiowe aby
uzyskaæ najwa¿niejsz¹ dla nas informacjê; jak KATYÑ? Jest Oskar?
Katyñ Andrzeja Wajdy otrzyma³
nominacjê w kategorii filmów obcojêzycznych. Mo¿na powiedzieæ, i¿ niezale¿nie od
ostatecznego werdyktu  odniós³ sukces,
zosta³ uhonorowany nominacj¹.

Czy mia³ szansê na Oscara? I tak i
nie. Tak  bo re¿ysera nikomu nie trzeba by³o przedstawiaæ. Andrzej Majda
jest znany, znane s¹ jego wczeniejsze
nominacje i Oscar za ca³okszta³t. Nie 
bo film nie mia³ dobrej promocji, nie
wszed³ na amerykañskie ekrany, aczkolwiek g³osuj¹cy za pomoc¹ YouTube oddali nañ najwiêcej g³osów. Jest
jednak jeszcze jedno nie  najwa¿niejsze: nale¿a³o wczeniej nauczyæ
wszystkich historii Polski, i tych, którzy g³osowali, i tych, którzy zajmuj¹ siê

Refundacja sk³adek na ubezpieczenia
spo³eczne niepe³nosprawnych rolników

Od 1 stycznia 2008 r. Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
refunduje sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne niepe³nosprawnym rolnikom oraz
rolnikom zobowi¹zanym do op³acania sk³adek
za niepe³nosprawnych domowników.
Warunki, które musz¹ spe³niaæ rolnicy
aby ubiegaæ siê o refundacjê s¹ nastêpuj¹ce:
 Podleganie ubezpieczeniu spo³ecznemu
rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (posiadanie decyzji KRUS).
 Posiadanie orzeczenia o niepe³nosprawnoci albo stopniu niepe³nosprawnoci
lub orzeczenia traktowanego na równi z
tym orzeczeniem  bez wzglêdu na po-

siadany stopieñ niepe³nosprawnoci.
 Terminowe op³acanie sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne w ca³oci  naliczanie i op³acanie sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne rolników dokonywane jest zgodnie z przepisami o
ubezpieczeniu spo³ecznym rolników.
Rejestracja
Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie siebie lub niepe³nosprawnego domownika w Funduszu.
Rejestracja prowadzona jest przez Biuro Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, 00-828 Warszawa, Al. Jana Paw³a II 13 na podstawie zg³oszeñ dokonanych za porednictwem poczty b¹d zg³oszeñ osobistych.

dystrybucj¹ filmu. Wszystkich! Nas tak¿e.
Bo od kiedy znamy z bliska ten fragment historii Polski? Od ilu lat? Prawda
zosta³a zak³amana przemilczana. Nie tylko przez nas. A inni chcieli j¹ znaæ? Alianci?
A potem by³a przede wszystkim niewygodna.
Teraz?
Oscar powêdrowa³ do twórcy Fa³szerzy. By³ lepszy? To film, który posiada
walor, którego nie mo¿na przeoczyæ. l
dlatego uwa¿am, ¿e los Katynia by³
przes¹dzony od chwili, kiedy wiadomo
by³o z jakimi filmami bêdzie konkurowa³.
Nastêpnie, po zarejestrowaniu siê, rolnik
sk³ada do Funduszu co kwarta³ wniosek
o wyp³atê refundacji sk³adek za dany
kwarta³. Wniosek nale¿y z³o¿yæ do Funduszu do 20 dnia miesi¹ca, nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym op³acone zosta³y sk³adki.
Szczegó³owe informacje na temat rejestracji oraz sk³adania dokumentów mo¿na
uzyskaæ na stronach internetowych Funduszu (www.pfron.org.pl w zak³adce System Obs³ugi Dofinansowañ i Refundacji)
b¹d telefonicznie.
Ponadto Fundusz uruchomi³ specjaln¹ infoliniê 0801 233 554, gdzie mo¿na otrzymaæ wszelkie niezbêdne informacje dotycz¹ce procesu rejestracji oraz wype³niania dokumentów koniecznych dla uzyskania refundacji sk³adek.
Sporz¹dzi³a: Halina E. Kasicka
www.powiat.olecko.pl

Zarz¹d przekaza³ radnym plan awaryjny dla szpitala
Zgodnie z wnioskiem obu komisji zdrowia  miejskiej i
powiatowej, co by³o przyjête na spotkaniu 7 lutego br. 
Zarz¹d Powiatu przedstawi³ radnym plan awaryjny dla szpitala
powiatowego w Olecku. Oto jego najwa¿niejsze fragmenty: (...)W przypadku braku porozumienia z lekarzami oddzia³u ginekologiczno-po³o¿niczego i zaprzestania pracy
oddzia³u po 30 kwietnia, a tak¿e braku chêtnych do pracy
innych lekarzy ginekologów, nale¿y rozwa¿yæ zmianê profilu dzia³alnoci. Jest zainteresowanie ze strony prywatnych inwestorów na otwarcie w Olecku oddzia³ów neurologicznego, ortopedycznego, okulistycznego.
Otwarcie któregokolwiek z tych oddzia³ów w ramach powszechnych ubezpieczeñ (dzia³alnoæ spó³ki) bêdzie wymaga³o zgody NFZ (zapewnienia kontraktu) oraz inwestycji w sprzêt i aparaturê medyczn¹ (ortopedia, okulistyka wyposa¿enie w niezbêdny sprzêt sali operacyjnej oraz implantów do zabiegów, a w przypadku neurologii w tomograf komputerowy  wymóg NFZ).(...)
¯¹dania kadry lekarskiej oraz pielêgniarskiej okrelone
w pierwszych wyst¹pieniach kosztowaæ bêd¹ spó³kê ok. 3
mln z³ w skali roku. Oznacza to koniecznoæ podniesienia
przychodów spó³ki o kwotê wy¿ej wymienion¹, tj. z 10 do
13 mln z³. W przeciwnym wypadku spe³nienie tych rosz-

czeñ oznacza³oby powstanie zobowi¹zañ wymagalnych, a
co za tym idzie koniecznoæ og³oszenia upad³oci spó³ki.
Przes³anki do og³oszenia upad³oci s¹ spe³nione m.in. w
przypadku stwierdzenia w spó³ce zobowi¹zañ wymagalnych
(w terminie 14 dni od ich ujawnienia), braku maj¹tku spó³ki na pokrycie zobowi¹zañ (zobowi¹zania przekraczaj¹ce
wartoæ maj¹tku spó³ki), b¹d straty przekraczaj¹cej sumê
kapita³ów zapasowych i po³owy zak³adowego. Jak dotychczas, przes³anki te nie s¹ spe³nione. Wynik finansowy spó³ki
za rok 2007 wynosi ok. 60 tys. z³ (zysk). We wszystkich
latach dzia³alnoci spó³ka osi¹ga³a dodatni wynik finansowy, co ma swoje odzwierciedlenie w kapitale zapasowym.
W przypadku ca³kowitego zaprzestania dzia³alnoci szpitala
(odejcie wszystkich pracowników) mo¿liwe jest równie¿
rozwa¿enie ca³kowitej prywatyzacji spó³ki, co wymagaæ bêdzie
odpowiedniej decyzji w³aciciela, jak te¿ zmiany umowy
spó³ki (umowa w obecnym kszta³cie na to nie zezwala).
Jeli wejd¹ w ¿ycie przepisy ustaw reformuj¹cych system opieki zdrowotnej w takim kszta³cie jak zak³adaj¹ obecne
projekty ustaw, jedynym w³acicielem szpitala bêdzie móg³
byæ samorz¹d województwa, który bêdzie musia³ siê zmierzyæ z problemem zad³u¿enia oraz sieci szpitali na terenie
ca³ego województwa.
Opr. D. Josiewicz
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T³umaczenie z niemieckiego dziêki staraniom Ko³a Mi³oników
Ziemi Oleckiej. Przedruki  za zgod¹ Ko³a.
Zwi¹zek gimnastyczny Olecko z 1865 (ZGO 1865)
Autorstwa Gerharda Biallasa (c.d.)
W 1865 roku Olecku chrzest przeszed³ Mêski Zwi¹zek
Gimnastyczny (MZG), który w 1929 roku, po tym jak ju¿ od
dawna przyjmowano do zwi¹zku kobiety, zosta³ przemianowany na Zwi¹zek Gimnastyczny Olecko z 1865 (ZGO 1865).
Niestety nie zachowa³y siê ¿adne informacje na temat za³o¿ycieli i struktury zwi¹zku. Pani Else Huwe odnios³a siê do tego
tematu w Treuburger Heimatbrief nr 5/65: Przypominam sobie tylko pewne obrazy, które wisia³y w starej sali gimnastycznej przy Alei Lipowej, przedstawiaj¹ce bardzo powa¿nie
wygl¹daj¹cych, starszych panów z brodami, w czarnych garniturach. Przypominaj¹ mi siê nazwiska wi¹¿¹ce siê z istnieniem i dzia³aniem zwi¹zku. I tak na przyk³ad nauczyciel (Emil)
Anbuhl, rektor Maroska, rektor Eduard Sadowski (1862-1953),
specjalista od uprawy ³¹k Kostka i nasz stary ojciec gimnastyki nauczyciel (Hermann) Preuß.
W roku 1905 do Olecka przyby³ specjalista od uprawy ³¹k
Kostka i powiêci³ ca³y swój wolny czas zwi¹zkowi gimnastycznemu jako jego zarz¹dca. Zwi¹zek boryka³ siê z trudnociami finansowymi, poniewa¿ wszystkie wp³ywy pokrywa³y
podatki i utrzymanie sali gimnastycznej, a urzêdy nie by³y
wyrozumia³e w stosunku do pracy zwi¹zku. Jednak mimo wszystkich przeciwnoci losu, zwi¹zek rozkwita³. Oko³o 1908 roku
wprowadzono gimnastykê kobiet, a zarz¹dca zyska³ w osobie
panny Mertins (Gärnerei Poststrasse) cenn¹ pomocnicê. Kostka
odwiedzi³ Krajowy Instytut Gimnastyki i zarz¹dza³ zwi¹zkiem
ca³kiem nowymi, zgodnymi z ówczesnymi trendami metodami.
Gimnastycy, którzy do tego czasu znali tylko gimnastykê halow¹, zaczêli wychodziæ na zewn¹trz, na skwerki do zabaw i
place gimnastyczne, a zim¹ z pasja oddawali siê jedzie na
³y¿wach po jeziorze.
Wybuch wojny w 1914 roku i zwi¹zane z tym walki na
terenach Mazur zak³óci³y aktywne dzia³ania zwi¹zku. Latem
1915 roku powsta³ drugi zwi¹zek, Sportowy Zwi¹zek Olecko
z 1915 (SZO 1915), który koncentrowa³ siê g³ównie na grze
w pi³kê i lekkoatletyce (ostatnim przewodnicz¹cym tego zwi¹zku
by³ kupiec Walther Mehl z ulicy Go³dapskiej).

1919 roku praktycznie wszystko od pocz¹tku pod przewodnictwem radcy szkolnego Dürra. Podczas referendum z 11 lipca 1920 roku zwi¹zek gimnastyczny pomaga³ przy jego uroczystej realizacji, a w kolejnych latach dla uczczenia tego
wydarzenia organizowano, co roku bieg do g³osowania. Miejscem
startu a zarazem met¹ by³ pomnik na czeæ referendum, znajduj¹cy siê przed ratuszem. Trasa biegu ci¹gnê³a siê od rynku,
przez ulicê Go³dapsk¹, szosê w kierunku Sedrank, ko³o góry
Sedraneckiej w kierunku Dworku Mazurskiego, Mo¿nych, a¿
do jeziora naprzeciwko Szyjki, potem tras¹ do przep³yniêcia
na brzeg Olecka, nastêpnie pokonuj¹c strom¹ górê, dalej ko³o
sali gimnastycznej i m³yna, przez ulicê Grunwaldzk¹ a¿ do pomnika.
Pani Huwe opowiada: To by³o takie podniecaj¹ce dla nas,
m³odych, jak w dzisiejszych czasach olimpiada. Obserwowalimy start biegu a potem bieglimy na brzeg jeziora a¿ do Szyjki, ¿eby zobaczyæ, kto pierwszy siê uka¿e na dole. W tamtym
okresie zwi¹zek wystawi³ dwóch znakomitych p³ywaków Gustava Frecha (ZGO 1865) i Waltera Linka (SZO 1915). Ku naszej radoci zawodnicy z naszego zwi¹zku wysunêli siê na
znaczne prowadzenie. Jak tylko p³ywacy pojawili siê na brzegu jeziora, my z powrotem bieglimy najszybciej jak siê da³o
na rynek, ¿eby byæ na miejscu, kiedy pierwsi biegacze dotr¹
do mety. I nasza radoæ by³a ogromna, poniewa¿ wygra³ nasz
Zwi¹zek Gimnastyczny, a nasz zawodnik Willi Pogodda przerwa³ wstêgê na mecie! Nasz Zwi¹zek jednak nie zawsze wygrywa³, poniewa¿ Sportowy Zwi¹zek te¿ mia³ dobrych zawodników.
C.d.n.

Pomnik przed domem Jahna ku czci poleg³ych w I wojnie
wiatowej gimnastyków z ZGO 1865
Sporód miertelnych ofiar wojny, których w Olecku by³o
192, znajdowa³o siê wielu gimnastyków i zwi¹zek zaczyna³ w

W zawodach m³odzie¿owych Rzeszy Hans-Otto Meyer
zwyciê¿y³ w trójboju, Olecko, 08.09.32

10

Tygodnik Olecki nr 9 (529)

Wileñskie Kaziuki

chodów ulicach roz³o¿y³o siê mnóstwo straganów, gdzie chyba ka¿dy znalaz³ jak¹ pami¹tkê, któr¹ zakupi³ i przywióz³ do Olecka.
Jedyn¹ niesprzyjaj¹c¹ okolicznoci¹
wspólnej wyprawy by³a pogoda  ca³y
dzieñ pada³ nieprzyjemny deszcz i wia³o.

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
Olecko-Gusiew  odjazd o 13.30
Gusiew-Olecko  przyjazd ok. 20.00
(087) 520 40 29

OG£OSZENIE

Dyrektor Przedszkola z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku, ul. Zielona 1, og³asza zapisy dzieci na
rok szkolny 2008/2009 do nastêpuj¹cych grup wiekowych:
 3- latki;
 5-latki
 4-latki;
 6-latki
Do przedszkola przyjmowane s¹ równie¿ dzieci do
oddzia³u integracyjnego (wymagane orzeczenie o potrzebie
kszta³cenia specjalnego wydane przez Poradniê Psychologiczno-Pedagogiczn¹).
Zapisy trwaj¹ do 20.03.2008r. w siedzibie Przedszkola, pokój nr 14.
Przypomina siê Rodzicom dzieci uczêszczaj¹cych ju¿
do przedszkola o obowi¹zku z³o¿enia wniosku na kolejny rok szkolny. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod
numerem tel. (087) 520-32-12.
(V10604)

(V6405)

Tel. 0-504-065-770

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.

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

Kolektory

s³oneczne,

przydomowe oczyszczalnie cieków

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V4706)

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

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

(V11502)

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

To jednak nie zmog³o emerytów i rencistów, którzy do Olecka wracali z charakterystycznym dla siebie wigorem i
humorem.
Do zobaczenia na przysz³ych wycieczkach i imprezach.
jamach

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.
- KOMPLEKSOWA OBS£UGA
UROCZYSTOCI POGRZEBOWYCH
- TRUMNY, WIEÑCE, WI¥ZANKI
- TRANSPORT KRAJOWY
I ZAGRANICZNY
- ZA£ATWIANIE WSZELKICH
FORMALNOCI
- POGRZEBY BEZGOTÓWKOWE
- EKSHUMACJE, KREMACJE
- GROBOWCE BETONOWE
(K309)

W dniu 1 marca oko³o piêædziesiêcioosobowa grupa olecczan uda³a siê na
wycieczkê do Wilna na Litwie. Wycieczkê,
na któr¹ uda³o mi siê równie¿ wybraæ,
zorganizowa³ olecki oddzia³ Zwi¹zku
Emerytów i Rencistów w zwi¹zku z organizowanym w Wilnie wiêtem w. Kazimierza, zwanym popularnie Kaziuki.
Wyjazd z Olecka o godz. 5.00. Droga minê³a szybko i ju¿ przed godzin¹ 9.
postawilimy sw¹ nogê w Wilnie. Pierwszym celem by³a Góra Trzykrzyska. Nastêpnie udalimy siê do Kocio³a w. w.
Piotra i Paw³a oraz na cmentarz na Rossie, gdzie pok³onilimy siê sercu Pi³sudskiego i poleg³ym tam Polakom.
Po przejciu Ostrej Bramy wycieczkowicze udali siê na kaziukowy jarmark. Cztery godziny do w³asnej dyspozycji minê³y jak z bicza strzeli³.
Na zamkniêtych na ten czas dla samo-

Uczestnicy wycieczki
na Trzykrzyskiej Górze
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MONOGRAFIA PRASY OLECKIEJ (3)  LECH KALEJTA
8 maja 1989 roku pojawi³ siê, na mocy
porozumienia Okr¹g³ego Sto³u, pierwszy numer Gazety Wyborczej. Obecnie jest najwiêksz¹ gazet¹ w kraju, ukazuje siê w nak³adzie pó³ miliona egzemplarzy. Jest jednym z najbardziej opiniotwórczych polskich mediów. Pocz¹tkowo jednak Gazeta Wyborcza by³a omiostronicow¹ gazetk¹ promuj¹c¹ kandydatów
opozycji w pierwszych demokratycznych
wyborach do parlamentu.
Trybuna Ludu, która by³a organem
Komitetu Centralnego Polskiego Zwi¹zku Partii Robotniczych, po przemianach
demokratycznych w Polsce w 1989 roku
i likwidacji samego PZPR w roku 1990
oficjalnie zosta³a zlikwidowana. Jednoczenie zaczê³a siê ukazywaæ Trybuna,
która do dzisiaj nie jest formalnie organem ¿adnej partii (wydawana jest przez
prywatn¹ spó³kê AdNovum) i uchodzi
za nieoficjalny dziennik polskiej lewicy
postkomunistycznej.
Od 1980 roku w socjalistycznej Polsce wychodzi³ wznowiony dziennik Rzeczpospolita. W 1991 roku zosta³ przejêty
i odt¹d by³ wydawany przez spó³kê Presspublica, na któr¹ sk³ada³a siê francuska grupa prasowa Presse Participations
Europennes Roberta Hersanta ( 49%
udzia³ów dziennika) oraz Pañstwowe Przedsiêbiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita, kierowane przez Macieja Ceg³owskiego (51% udzia³ów).
W 1995 roku Hersant dokupi³ do swego
stanu posiadania kolejne 2% udzia³ów i
sta³ siê faktycznym w³acicielem dziennika. Od lipca 1996 roku w³anie te 51%
francuskich udzia³ów przejê³a spó³ka Presspublica Holding Norway, której w³acicielem by³a Orkla Media, a pozosta³e
49% nadal pozosta³o w³asnoci¹ PPW
Rzeczpospolita (od 1 marca 2005 - Przedsiêbiorstwa Wydawniczego Rzeczpospolita S.A.). Latem 2006 Orkla Media zosta³a odkupiona od Orkli przez brytyjsk¹
Mecom Group, a wraz z ni¹  Presspublica. Orkla Press Polska zmieni³a pod koniec 2006 roku nazwê na Nowe Media.
Oczywicie wraz z rozwojem rynku
prasy w Polsce zacz¹³ powstawaæ rynek
mediów elektronicznych. Na mocy ustawy z koñca 1992 roku powsta³a Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji, która od 1993
roku reguluje ³ad medialny w eterze.
KRRiTv przyznaje nadawcom radiowym
i telewizyjnym koncesje na nadawanie
naziemne  w danym pamie czêstotli-

woci, na danym obszarze Polski, jak równie¿ na nadawanie satelitarne8 .
Pojawili siê w Polsce wydawcy zagraniczni, którzy wnieli ze sob¹ ogromny
kapita³ i mo¿liwoci technologiczne.
Masowo powstawa³y nowe pisma, zape³niaj¹c nowe segmenty rynku. W redakcjach pojawi³y siê komputery, a w
drukarniach nowe techniki sk³adu i druku offsetowego  zmieni³a siê organizacja pracy wiêkszoci redakcji.
Wydawcy zagraniczni, aby zaistnieæ
na polskim rynku medialnym, musieli
uzyskaæ zgodê Ministerstwa Spraw Zagranicznych, co jednak nie sprawia³o
wiêkszych trudnoci. Pojawi³y siê miêdzy innymi Maxwell, Murdoch, Berlusconi, Bertelsmann, Time Warner. Zagraniczni wydawcy wykupili oko³o 75%
polskiej prasy ogólnopolskiej oraz oko³o 30% prasy regionalnej. Mia³o to oczywicie pozytywny wymiar, poniewa¿
miêdzy innymi dziêki temu polski system komunikacji upodobni³ siê do sys-

temów istniej¹cych w wiêkszoci krajów
Zachodniej Europy9 .
Zaczêto równie¿ zwracaæ uwagê na
oczekiwania czytelników. Z powodu rosn¹cej konkurencji sta³o siê to jednym z
podstawowych wymogów, je¿eli chcia³o siê pozostaæ na kszta³tuj¹cym siê jeszcze
polskim rynku prasowym. Zaczê³o powstawaæ wiele tabloidów. W 1991 roku
w Warszawie powsta³ Super Express,
ogólnopolski dziennik informacyjno-sensacyjny. Z drugiej strony  pojawi³y siê
równie¿ eleganckie magazyny ilustrowane,
na przyk³ad Twój Styl, Sukces, Pani
i inne.
8

9

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii
i telewizji, Dz. U. Nr 91, poz. 874.
Bajka Z., Kapita³ zagraniczny w polskich
mediach, Zeszyty prasoznawcze" 1994, nr
1/2 oraz: Kapita³ zagraniczny w polskich
mediach (Suplement), Zeszyty prasoznawcze"
1994, nr 3/4; Kapita³ zachodni w polskiej
prasie; w: Media i dziennikarstwo w Polsce
1989-1995, Kraków 1996.

C.d.n.

Dzi publikujemy nastêpn¹ pocztówkê ze zbiorów Pana Dariusza Wijasa. Znajduje siê na niej portret dworca kolejowego mistrzowsko wykonany technik¹
akwarelow¹. Farba dodatkowo zosta³a rozbarwiona czarnym tuszem.
Z lewej strony obrazu skarpê zas³aniaj¹ (tak jak i dzisiaj) krzewy i drzewa. Nad
Oleckiem wieci ksiê¿yc w pe³ni, a jego wiat³o pada na budynki stacji. Rozwietla
dach i mury. Stoj¹cy pod par¹ parowóz z czterema wagonami pasa¿erskimi czeka na
gwizdek zawiadowcy. Stacja ma cztery tory. Na torze po³o¿onym najbli¿ej budynków stacji stoi wagon towarowy.
Wokó³ obrazu nadawca kartki pochodz¹cej z 1904 roku umieci³ tekst, którym
dzieli siê wra¿eniami z adresatem. Nie wiadczy to jednak wcale o tym, ¿e zabrak³o
mu miejsca na stronie adresowej kartki. W tym czasie kartki pocztowe by³y nowoci¹, porównywaln¹ z wysy³aniem sms w porze obecnej. Poczta wtedy nie zezwala³a na jakiekolwiek napisy na stronie adresowej kartki. Dlatego na kartkach z tamtego okresu jest tak du¿o bia³ego miejsca, bo tylko tam mo¿na by³o umieszczaæ
treæ korespondencji.

Praca magisterska pt.Monografia prasy oleckiej po 1989r. napisana przez Pana Lecha Kalejtê na kierunku politologia w zakresie dziennikarstwa na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora,Wydzia³ Nauk Politycznych.
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Królowa Jadwiga

Gienek. Dziewiêædziesi¹t procent ¿ycia z wêdk¹ w garci.
Przez te wszystkie lata jego wêdki przechodzi³y najró¿niejsze
metamorfozy. Od dziadkowej leszczyny, przez w³asnorêcznie omotkowywane bambusy, króciutkie spinningi z oczywicie radzieckim delfinem i niemierteln¹ szmurgafk¹, nastêpnie baty, laski,
drgaj¹ce szczytówki, wêglowe spinningi i niezniszczalne morskie pa³y z kilogramowym multiplikatorem. Tak, wêdki Gienka
zmienia³y i zmieniaj¹ siê nadal. A jego Jadzia?! Myla³, ze niczym nie mo¿e go ju¿ zaskoczyæ po dwudziestu latach ma³¿eñstwa. W jakim by³ b³êdzie?! Jadzia zawsze z wyrozumia³oci¹ i
zrozumieniem traktowa³a Gienkowe wariactwo. Potrafi³a pocieszyæ go po nieudanej wyprawie, udawaæ, ¿e s³ucha opowieci o
takiej, oczywicie zerwanej rybie, a nawet wybaczyæ spalony
m³ynek do kawy czy zniszczone garnki po lekko przy³apanych
ogniem kartofelkach lub pêczaku. Pogodzi³a siê nawet, oczywicie tylko w wyj¹tkowych sytuacjach i na bardzo krótko, z
obecnoci¹ w lodówce pewnych pude³ek, których zawartoci
Jadzia nigdy nie mia³a ochoty sprawdzaæ. Domyla³a siê, co tam
jest, ale nigdy nie chcia³a tego widzieæ. No chyba, ¿e krótki
pobyt w lodówce zamienia³ siê w miesiêcznicê i jakim cudem
dziwny zapach zacz¹³ opanowywaæ urz¹dzenie ch³odnicze. Wtedy
z hukiem wszystkie poukrywane pude³eczka l¹dowa³y na mietniku, a Gienek do bia³oci szorowa³ lodówkê. Tak by³o przez
wiele lat. W³aciwie nic nie zapowiada³o ¿adnych zmian. Co
niedzielê, lub czêciej, Gienek, po przeprowadzeniu odpowiednich psychologicznych przygotowañ ¿ony do kolejnego wyjazdu, pakowa³ siê i wybywa³ na rybki? Jak zwykle w po³owie
tygodnia zadawa³ zdawkowe pytanie, tak z przyzwyczajenia, bo
przecie¿ zna³ od zawsze odpowied.
- Jadzia, a mo¿e ty siê ze mn¹ wybierzesz?
- Oj Gieniu, wiesz przecie¿, ¿e to nie dla mnie  tak lub
podobnie zazwyczaj odpowiada³a Jadzia. Jednak w po³owie maja
co wygl¹da³o zgo³a inaczej.
- Kochanie  zacz¹³ subtelnie Gienek. - Skoczê chyba na
swoje jeziorko w niedzielê. Ju¿ jest w miarê ciep³o. Zarówno
bia³a jak i drapie¿na ryba z pewnoci¹ ju¿ harcuje. Mo¿e co
trafiê? A mo¿e pojedziesz ze mn¹? Rzuci³ Gienio, wychodz¹c z
mieszkania i nie czekaj¹c odpowiedzi.
- A wiesz, drogi mê¿u, ¿e myla³am o tym? Tyle razy tak
serdecznie mnie zapraszasz, ¿e chyba tym razem ulegnê i dam
siê skusiæ!  Zaszokowa³a Gienka odpowiedzi¹ ¿ona.
-Cccccoooooooooooooooo? Pomyla³ Gienek ze strachem i
stan¹³ jak wryty, a g³ono powiedzia³: - To cudnie! Bardzo siê
cieszê! Ale jeste pewna, ¿e tego chcesz?  spyta³ z nadziej¹ na
zmianê decyzji w g³osie.
- Gieniu, czy¿by nie chcia³....- przeci¹gle wypowiadaj¹c ostatnie
s³owo, upewnia³a siê Jadzia.
- Ale¿ sk¹d, bardzo chcê, tylko nieco mnie zaskoczy³a, po
tylu latach, po tylu odmowach, nagle postanowi³a pojechaæ ze
mn¹ na ryby! Jestem w lekkim szoku, ale wszystko bêdzie o.k. 
zapewni³ m¹¿, z trudem maskuj¹c nie lekki, ale kosmiczny szok,
jaki prze¿y³.
Trudno, sta³o siê  pomyla³ Gienio. Kiedy staæ siê musia³o.
W sumie to naprawdê siê ucieszy³, zawsze marzy³, aby Jadzia ³owi³a ryby. No, mo¿e nie tak zaciekle jak on, bo dzieci
pewnie powtarza³yby ju¿ V klasê, a ciep³y obiad by³by tylko w
barze, ale zawsze z odrobin¹ zazdroci spogl¹da³ na ³owi¹ce
razem ryby ma³¿eñstwa. Teraz jego marzenia mia³y siê spe³niæ.
Nie zaprz¹ta³ ju¿ sobie g³owy powodem tej nag³ej zmiany zachowania ¿ony, tylko natychmiast przyst¹pi³ do tworzenia misternego planu wyprawy. Jezioro by³o ju¿ upatrzone wczeniej.
Tylko na jakie ryby wybraæ siê z Jadzi¹? Przecie¿ Jadzia jest
zupe³nym laikiem, nigdy w rêku wêdki nie trzyma³a  zastanawia³ siê z niepokojem i trosk¹.

 na 8 marca
Postanowi³ tak: Jadzia lubi p³ywaæ ³ódk¹, przynajmniej 20
lat temu, gdy z nim p³ywa³a pontonem, by³a bardzo zadowolona, wiêc spinning z ³odzi bêdzie najlepszy. Tak, to chyba najlepsze rozwi¹zanie. Pora na przygotowanie sprzêtu. Wêdek
spinningowych nazbiera³ Gienek przez lata kilkadziesi¹t. Owszem, niektóre s¹ stare i wród kolegów wzbudza³yby umiech,
gdyby je zobaczyli, ale Jadzia!? Dla niej wszystkie s¹ pewnie
jednakowe. Opar³ kilka okoniówek o cianê w swoim tajemnym pokoju i po kolei zacz¹³ je ogl¹daæ. Wyjmowa³ z pokrowca, sprawdza³ przelotki i mocowanie ko³owrotka. Dla Jadzi przeznaczy³ dwie. Krótki, bardzo szybki kijek robiony na zamówienie i nieco ciê¿sz¹ wklejankê jaxona. Dopasowa³ niewielkie ko³owrotki Shimano. Nawet wie¿utkie ¿y³ki nawin¹³, aby siê nie
skrêca³y. Przynêt w pude³kach ma wiêcej ni¿ niejeden du¿y
sklep wêdkarski, wiêc z tym nie bêdzie problemu. Przygotowanie wszystkiego zajê³o Gienkowi dwa popo³udnia. O wszystko
zadba³, chyba nawet z przesadn¹ dok³adnoci¹. Có¿, nie mo¿e
byæ obsuwy, bo Jadzia ju¿ nigdy nie pojedzie. Sprawdzenie
pogody na internecie nie pozostawia³o z³udzeñ. Bêdzie piêkny
dzieñ.
Niedzielny ranek rzeczywicie przywita³ naszych bohaterów liczn¹ pogod¹. Oczywicie gdyby Gienek jecha³ sam, by³by
nad wod¹ jeszcze przed witem, ale nie mo¿e Swojego Skarbka
o tak nieprzyzwoitej porze budziæ. Po niadanku i wypitej kawce
za³adowane auto z przypiêta ³ódk¹ rusza z samego ranka o
9:30 nad jezioro. Dzieciaki mia³y niez³y ubaw, jak Jadzia paradowa³a w nieco za du¿ych spodniach wêdkarskich i koszuli
koloru khaki. Wielk¹ radoæ sprawi³a Jadzi kamizelka.
- Ojej ile tu fajnych kieszeni  zachwyca³a siê. Oczywicie
kanapki, termos z kaw¹, owoce, no jaka ksi¹¿ka, gdyby ryby
nie bra³y, b³yszczyk do ust, dwie ciereczki do kompletu, trochê innych niezbêdnych drobiazgów. Wszystko zabrane.
Ok.
Jazda nie trwa³a zbyt d³ugo. Kilkanacie kilometrów i Gienek cofa z przyczepk¹ nad brzeg jeziora. Brzeg nie jest zbyt
³askawy. Jadzia wysiad³a i próbuje pomóc mê¿owi.
-W prawo, tak, tak, znaczy w lewo, nie, nie w t¹ stronê,
krêæ, krêæ dobrze, dobrze. Ojej jaka dziura! trochê za póno
krzyknê³a Jadzia. Samochód jednym ko³em zapad³ siê w ukryt¹
pod trawami g³êbok¹ dziurê. To tyle w sprawie cofania. Teraz
trzeba ³ód zwodowaæ si³¹ miêni i mieæ nadziejê, ¿e auto o
w³asnych si³ach uwolni siê z pu³apki.
- No, ³adny pocz¹tek  pomyla³ Gienek.
- Nic siê nie sta³o?  z trosk¹ zapyta³a lekko przera¿ona
¿ona.
- Nie, wszystko gra, nieraz mia³em podobne k³opoty i sam
z nich wychodzi³em, a dzisiaj przecie¿ jestemy we dwoje! uspokaja³ Jadziê Gienek.
Przez chwilkê na jego twarzy zagoci³ drwi¹cy umieszek.
Wyobrazi³ sobie Jadziê pchaj¹c¹ samochód... Ty draniu! Skarci³ sam siebie w mylach... £ódka nie by³a ciê¿ka, wiêc oboje
bez wiêkszych problemów zdjêli j¹ z przyczepki i sprawnie zsunêli
na wodê. Pozosta³e wyposa¿enie Gienek sam powk³ada³ do
³odzi, przypi¹³ elektryczny silnik, pod³¹czy³ akumulator. Trwa³o to kilkanacie minut. ¯ona z zaciekawieniem obserwowa³a
mê¿a, który bardzo sprawnie upora³ siê ze wszystkim. Gienek,
wykonuj¹c ka¿d¹ czynnoæ, tonem zawodowca instruowa³ Jadziê, co i po co w danej chwili robi. Gdy wszystko by³o przygotowane do wyp³yniêcia, Gienek spróbowa³ wyjechaæ z do³ka. Przedni napêd samochodu sprawdzi³ siê doskonale. Oby³o siê bez pchania. Ustawi³ auto na polance w pewnej odleg³oci od brzegu, aby nie tarasowaæ dojazdu do jeziora innym
ewentualnym wêdkarzom z ³odziami.
Jadzia zajê³a miejsce na ³awce dziobowej. Z b³yskiem oka
spojrza³a na znajduj¹c¹ siê tam okaza³¹ kotwicê, przywi¹zan¹
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do grubego sznura. Gienek dostrzeg³ ten wzrok.
- Nie, spokojnie, kotwicê ja sam bêdê opuszcza³ i podnosi³. Linka przesuwa siê po specjalnej rolce  uspokoi³ lekko
zaniepokojon¹ ¿onê. Mimo sporego obci¹¿enia ³ódka trochê
chybota³a siê na drobnej fali, jednak dziarsko sunê³a w stronê upatrzonej przez Gienka zatoki. Jadzia nie jest zbyt dobrym p³ywakiem. W³aciwie to zupe³nie nie umie p³ywaæ,
wiêc Gienek stara³ siê zachowaæ mo¿liwie najwiêksz¹ równowagê. Mimo tego r¹czki Jadzi z wielk¹ si³¹ zacisnê³y siê na
burtach ³odzi.
- Fajnie jest  wyszepta³a, zalotnie wachluj¹c rzêsami.
Pogoda cudowna! Lekki wietrzyk, s³oneczko, ptaszki piewaj¹. Trudno nie zachwycaæ siê takim otoczeniem. Po krótkim rejsie dop³ynêli w bankow¹ zatokê pe³n¹ wypasionych
okoni, o których ca³¹ podró¿ opowiada³ Gienek. Sprawne
rêce dowiadczonego wêdkarza, jakim jest Gienek, w kilka
minut zmontowa³y dwie lekkie okoniówki. Jadzia otrzymuje
wêdkê i szybki instrukta¿.
- Pamiêtaj, trochê za g³owê, z wyczuciem machasz i wypuszczasz ¿y³kê spod palca. O tak!  zademonstrowa³ Gienek.
- To proste  odpowiedzia³a Jadzia i ju¿ po pierwszym
rzucie Gienek zaj¹³ siê rozpl¹tywaniem dwóch wêdek i liny
kotwicznej.
- Ojej, chyba mi siê nie uda³o... znowu wachlowanie rzêsami i skruszony g³os Jadzi.
- Kochanie, a wiesz ile razy ja sam bêd¹c dowiadczonym wêdkarzem rozpl¹tujê wêdki?
Gienek nie mo¿e siê na ni¹ gniewaæ. Przy czwartym zarzuceniu przynêta ju¿ osi¹gnê³a jezioro i swobodnie spada³a
w wodn¹ otch³añ.
Gienek znakomicie wybra³ ³owisko. Szczytówka Jadzinej
wêdki po kilku sekundach zaczê³a rytmicznie pulsowaæ.
- Co siê popsu³o, ten kijek, co mam w rêku, podskakuje
 stwierdzi³a zaskoczona Jadzia.
- Kochanie, to branie! Zacinaj, leciutko  t³umaczy³ Gienek, jednak s³owo leciutko wypowiedzia³ zbyt póno. Prawdopodobnie zdziwiony okoñ w ostatniej chwili zd¹¿y³ otworzyæ pysk, bo w przeciwnym wypadku albo wêdka by pêk³a,
albo okoñ razem ze wszystkimi elementami wêdki wyl¹dowa³by w pobliskich trzcinach.
- O, jejku, chyba za mocno?  zapyta³a Jadzia.
- No, trochê tak...  odpowiedzia³ zaniepokojony, jednak
szczêliwy, ¿e wêdka wytrzyma³a ten ekstremalny test, Gienek. Gdy po raz kolejny przynêta uwi¹zana do spinningu
kobietki wpad³a dostatecznie daleko od ³odzi, aby kolejny
okoñ siê ni¹ zainteresowa³, w siatce p³ywa³o ju¿ 9 piêknych
okoni.

PROMOCJA

 panele pod³ogowe I gatunek
 15,50 z³ za 1 m 2

K2207

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

(V7005)

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

NIE ZAPOMNISZ MNIE!

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

-Tak, Tobie to siê bior¹, a ja jeszcze ¿adnego nie z³apa³am 
z lekkim wyrzutem, oczywicie wachluj¹c rzêsami, powiedzia³a
Jadzia.
W tym momencie bystre oko Gienka zauwa¿y³o charakterystyczne pukniêcie na wêdce trzymanej obiema rêkoma przez
Jadziê.
- Szybciutko tak delikatnie zatnij, szybciutko  prawie krzykn¹³.
Jadzia by³a szybka i na szczêcie tym razem delikatna. Po
zaciêciu miêciutka wêdka piêknie siê wygiê³a i rozpoczê³a swoje ¿ycie cudzym ¿yciem.
- O rany, mam, ale wielka, ale ci¹gnie! trzepota³a Jadzia.
- Spokojnie, spokojnie  instruowa³ Gienek i tylko prosi³
Najwy¿szego, aby to by³ okoñ a nie szczupak, bo przecie¿ ¿adnej stalki nie by³o. Dobrze wyregulowany hamulec oddawa³
walcz¹cej rybie, co chwilê trochê ¿y³ki, a szczytówka piêknie
amortyzowa³a zrywy ryby. Gienek chcia³ w pierwszej chwili zabraæ wêdkê ¿onie, ale na szczêcie opanowa³ siê. A Jadzia toczy³a piêkny bój z niewidzialnym jeszcze przeciwnikiem. Po kilku minutach przeciwnik, ci¹gle jeszcze silny ukaza³ siê w ca³ej
swej krasie. Okoñ liczny, pasiasty, no mo¿e nie rekord Polski,
ale Jadzi z pewnoci¹. Na oko pó³ kilograma. No, no, Gienek
dawno ju¿ takiego nie z³owi³. By³ szczêliwy. S³abn¹ca ryba
spokojnie podp³ynê³a do burty, a Gienek wprawnym ruchem
l¹dowa³ j¹ do ³odzi.
- Rzeczywicie piêkny, gratulujê Kochanie  cmokn¹³ ¿onê
w policzek, a¿ ³ód niebezpiecznie siê zako³ysa³a.
Oczy Jadzi b³yszcza³y jak wówczas, gdy j¹ pierwszy raz zobaczy³. Tak by³a szczêliwa. Przygl¹dali siê okoniowi.
- Gieniu, a mo¿emy go wypuciæ?  niepewnie spyta³a Jadzia.
Tylko czeka³ na cos takiego.
- Naturalnie  odrzek³ wyranie zadowolony. - Niech p³ywa
i opowiada znajomym rybkom, kto go z³owi³ i kto ¿ycie mu
darowa³  doda³ Gienek.
- Ale ty to zrób, bo on tak dziwnie na mnie patrzy i pewnie
ma zêby?  zaniepokoi³a siê Jadzia.
-Dobra rzek³ Gienek i pomalutku odda³ okonia jezioru.
Okoñ, bardzo zdziwiony, chwilkê posta³ przy ³ódce, po czym
majestatycznie, nie spiesz¹c siê odp³yn¹³.
- Ufff, ale siê zmêczy³am, a mogê teraz poczytaæ ksi¹¿kê, czy
muszê dalej ³owiæ  spyta³a Jadzia.
Gienek rozemia³ siê na g³os.
- Muszê? Nie bardzo rozumia³, co Jadzia mówi.  Jasne,
poopalaj siê, poczytaj, a ja poszukam ojca Twojej okoniowej
bestii  z rozbawieniem powiedzia³ Gienek.
Jadzia roz³o¿y³a kocyk miedzy ³awkami ³odzi. By³a wyranie
zadowolona. On te¿, mo¿e nawet bardziej. Oczywicie nie z³owi³ takiego du¿ego okonia. Nawet nie mia³by. To przecie¿ Jadzia by³¹ Królow¹. Królow¹ polowania i jego Królow¹ równie¿.
jah

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy do Mongolii i Chin
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WARSZTATY DLA OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH
Caritas Diecezji E³ckiej od padziernika 2006 r. uczestniczy
w realizacji ogólnopolskiego projektu Indywidualne cie¿ki kariery
zawodowej szans¹ dla osób niepe³nosprawnych - adresowanego do osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepe³nosprawnoci. Dziêki rodkom finansowym pochodz¹cym z Unii
Europejskiej, Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych i Caritas Polska nasza organizacja charytatywna prowadzi w orodkach w Augustowie i Orzyszu warsztaty dzienne i ca³odobowe dla niepe³nosprawnych.

Celem programu jest przygotowanie osób niepe³nosprawnych do poszukiwania pracy, zwiêkszenie ich aktywnoci zawodowej, ale tak¿e rozwijanie w nich poczucia przydatnoci
spo³ecznej. Mimo, i¿ w ci¹gu ostatnich kilkunastu lat znacz¹co
poprawi³a siê sytuacja niepe³nosprawnych w Polsce, to jednak
wielu z nich ¿yje w izolacji. Osoby niepe³nosprawne czuj¹ siê
nadal niepotrzebne, czêsto nie wychodz¹ nawet z domu, bo
wstydz¹ siê swojej niepe³nosprawnoci. St¹d te¿ zadaniem
warsztatów jest prze³amanie wewnêtrznych lêków uczestników,
wzbudzenie motywacji do dzia³ania oraz okrelenie dla ka¿dego optymalnego rodzaju zatrudnienia.

Warsztaty prowadzone przez Caritas s¹ indywidualn¹ i kompleksow¹ form¹ wsparcia. Podczas 10 dni zajêæ uczestnicy poszerzaj¹ wiedzê i umiejêtnoci z zakresu komunikacji spo³ecznej, staraj¹ siê stworzyæ adekwatny obraz w³asnej osoby i bior¹ udzia³ w æwiczeniach kszta³towania swojego pozytywnego
wizerunku. Ucz¹ siê pisania ¿yciorysu, listu motywacyjnego i
rozmowy z pracodawc¹. Poznaj¹ równie¿ metody efektywnego
poszukiwania pracy. Specjalici pomagaj¹ okreliæ ich predyspozycje, aspiracje zawodowe oraz mo¿liwoci. Wielkim atutem
zajêæ s¹ 5-6 osobowe grupy, co umo¿liwia indywidualne po-

dejcie do ka¿dej osoby i pozwala powiêciæ wystarczaj¹co
du¿o czasu wszystkim uczestnikom.
Nieod³¹cznym elementem programu s¹ wizyty w instytucjach wspieraj¹cych osoby niepe³nosprawne. Uczestnicy odwiedzaj¹ Powiatowy Urz¹d Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie oraz Warsztaty Terapii Zajêciowej. Dziêki tym wyjazdom beneficjenci poznaj¹ swoje prawa, przywileje i obowi¹zki
oraz specyfikê pracy poszczególnych instytucji.

Warsztaty nie s¹ tylko czasem pracy i nauki, ale równie¿
okazj¹ do wypoczynku, relaksu i poznania nowych osób. Podczas 10 dni nie brakuje wyjazdów integracyjnych, wspólnych
spacerów i zabaw. Uczestnicy maj¹ okazjê pograæ w krêgle,
pop³ywaæ statkiem w Augustowie i Miko³ajkach, zwiedziæ Sanktuarium w Studzienicznej czy Twierdzê Boyen w Gi¿ycku.
Jak mówi¹ uczestnicy, udzia³ w warsztatach pozwala im na
oderwanie siê od monotonii ¿ycia codziennego, zdobycie nowych dowiadczeñ, nawi¹zanie nowych znajomoci oraz uwiadamia, ¿e niepe³nosprawnoæ nie wyklucza wcale z rynku pracy. W trakcie zajêæ chêtnie dziel¹ siê osobistymi dowiadczeniami zwi¹zanymi z poszukiwaniem zatrudnienia. Czêsto te¿ podkrelaj¹ znaczenie pracy w ¿yciu osoby niepe³nosprawnej.
Do chwili obecnej z programu skorzysta³o 342 mieszañców
miast i wsi po³o¿onych na terenie diecezji e³ckiej. W ka¿dym z
orodków zosta³y przeprowadzone po 34 warsztaty. Z udzia³u
w zajêciach beneficjenci nie tylko wynieli wiedzê, odkryli swoje
mo¿liwoci, ale i aktywnie zaczêli szukaæ pracy. Po 17 miesi¹cach trwania projektu 86 osób, które wziê³o w nim udzia³, znalaz³o zatrudnienie na otwartym rynku pracy, a 93 osoby zaanga¿owa³y siê w wolontariat.

Warsztaty bêd¹ trwa³y w obu orodkach do 30 czerwca
2008 r. Beneficjenci mog¹ wybraæ dla siebie najdogodniejsz¹
formê - albo dziesiêciodniowe warsztaty ca³odobowe, albo dzienne.
Tym, którzy zdecyduj¹ siê na pierwsz¹ formê pobytu, zapewnione zostanie zakwaterowanie ca³odobowe, dowóz i wy¿ywienie. Natomiast w drugim przypadku dowóz i obiad. Osoby niepe³nosprawne lub ich opiekunowie zainteresowani udzia³em w
projekcie mog¹ uzyskaæ informacje w Augustowie (ul. Skorupki 6, tel. 087-643-06-12 Renata Walejewska).
Renata Walejewska
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Kalendarz imion

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

4 marca
Adriany, Adrianny, Dainy, Jagody, £ucji, Kazimiery, Wac³awy, Walburgi
Adriana, Arkadiusza, Eugeniusza, Hadriana, Kazimierza, Lucjana, Lucjusza, Lutos³awa, Wac³awa, Witos³awa
5 marca
Adory, Adriany, Aurory, Oliwii, Teofilii, Wac³awy
Adriana, Euzebiusza, Ferdynanda, Fryderyka, Jana, Pakos³awa, Teofila, Wac³awa, Wirgila, Wirgiliusza, Wojs³awa,
Wolimira
6 marca
Agnieszki, Elwiry, Eugenii, Felicyty, Klaudii,
Kolety, Rozyny, Ró¿y
Biedrzys³awa, Jordana, Klaudiana, Klaudiusza, Marcina, Marcjana, Wiktora,
Wojs³awa
7 marca
Felicji, Felicyty, Gryzeldy, Pauli, Perpetui
Bogowita, Jac³awa, Jana, Kajetana, Mo-

rzys³awa, Nadmierza, Paula, Paw³a, Perpetuy, Polikarpa, rajnarda, Toma, Tomasza
8 marca (Dzieñ Kobiet)
Beaty, Filomeny, Jany, Maryny, Mcis³awy
Filomena, Jana, Juliana, Maryna, Mi³ogosta, Mcis³awa, Stefana, Wincentego
9 marca
Anastazji, Dominiki, Elwiry, Franciszki,
Kai, Kariny, Katarzyny, Mcis³awy, Rebeki, Teresy, Samanty
Anastazego, Apolla, Apollina, Brunona,
Dominika, Franciszka, Mcis³awa, Stoigniewa
10 marca
Atalii, Bo¿ys³awy, Eugenii, Sofronii,
Witos³awy
Aleksandra, Alojzego, Bernarda, Bo¿ys³awa, Cypriana, Emila, Emiliusza, Grzegorza, Makara, Makarego, Makariusza,
Marcela, Marcelego, Witos³awa

Soliæ czy nie soliæ

Zanim odruchowo siêgniemy po solniczkê, zastanówmy siê czy jedzenie rzeczywicie wymaga doprawienia. Kupujmy zawsze sól kamienn¹ (k³odowsk¹), która
zawiera sporo cennych dla zdrowia mikroelementów, jak zapobiegaj¹cy depresjom lit czy niezbêdny do pracy serca
potas.
Pamiêtajmy, ¿e dieta bezsolna wymaga
dodania zió³, np. majeranku czy cz¹bru.

Nasz przepis

Zapiekanka mazurska

60 dag ziemniaków, 60 dag selera, 1/2
litra mleka, 2-3 z¹bki czosnku, 10 dag
sera tyl¿yckiego, sól, pieprz, mas³o
Mleko gotujemy z po³ow¹ przeznaczonego na zapiekankê selera oraz z
roztartym z sol¹ czosnkiem. Gotujemy na wolnym ogniu a¿ ser ca³kowicie siê rozgotuje.
Ziemniaki i resztê selera kroimy na
cienkie plasterki.
W nasmarowanym mas³em naczyniu ¿aroodpornym uk³adamy warstwami
ziemniaki z selerem. Ka¿d¹ warstwê przesypujemy tartym serem tyl¿yckim.
Ca³oæ zalewamy mlekiem z roztartym
selerem.
Pieczemy oko³o pó³torej godziny
w piekarniku nagrzanym do temperatury 180°C.

Kryszta³owe wazony...
.... karafki, w których pozosta³ osad po
wodzie czy alkoholu, czycimy za pomoc¹ skorupek jaj. Rozdrobnione skorupki wrzucamy do rodka naczynia,
nalewamy trochê wody i energicznie potrz¹samy. Odstawiamy na chwilê i znowu potrz¹samy  a¿ do ca³kowitego zlikwidowania osadu. P³uczemy kilkakrotnie zimn¹ wod¹.



O tym, ¿e sól kuchenna szkodzi zdrowiu, zaczêto mówiæ na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych XX wieku. Ówczesn¹
dzienn¹ dawkê (20 g soli) zaczêto wiêc
obni¿aæ, a ostatnio lekarze francuscy
zalecaj¹ 2-3 g. Oczywicie dla osób cierpi¹cych na nadcinienie i nerki to jeszcze za du¿o. Pamiêtajmy, ¿e sól znajduje
siê w takich produktach, jak: wêdliny,
gotowy majonez i inne sosy, koncentraty, kostki bulionowe, vegeta. Sód 
bêd¹cy g³ównym sk³adnikiem soli kuchennej, nie tylko podwy¿sza cinienie, ale
tak¿e zak³óca pracê w¹troby, mo¿e wywo³aæ niedoczynnoæ trzustki, arytmiê serca oraz cukrzycê.

F kupiê

Gdy rzeczywistoæ sroga jak nora zbójecka
Da wyrwaæ siê na krótko z grozy samotrzasku,
Ile¿ znajduje myli pogodnej i blasku
W cenniejszej nad samotnoæ obecnoci
dziecka!
Jakby pierwotna prawda wiod³a je
na pasku,
Diogenesowa noga, prosta m¹droæ
grecka.
Leopold Staff

Przys³owia
i powiedzenia
 Gdy marzec mglisty, w lecie czas d¿d¿ysty
 Gdy suchy marzec, kwiecieñ mokry, maj
przych³odny, wtenczas wnosi gospodarz, nie bêdzie rok g³odny.
 Gdy suchy marzec, kwiecieñ nagradza,
bo deszcze sprowadza.
 Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada, gdy s³oñce janieje, to rolnik siê mieje.
 Gdy w marcu grzmi, w maju niegiem æmi.
 Gdy w marcu z nieba od po³udnia ryknie, wielki z tego urodzaj wyniknie.
 W marcu, gdy grzmot na lody spada,
w lecie grad zapowiada.
 Ile mg³y w marcu, tyle deszczu w lecie.
 Ile w marcu dni jasnych, ale z rana mglistych, tyle w ¿niwa czasów d¿d¿ystych.
 Jeli na w. Kazimierza (4 marca) pogoda, to na kartofle uroda.

Winogrona na
choroby jelitowe

Przez 20 dni trzeba zjadaæ trzy razy
dziennie po 30 dag winogron, przegryzaj¹c kromk¹ czarnego chleba. Nie wolno stosowaæ tej kuracji przy stanach zapalnych jelit.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne

Treæ: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

Podpis: .................................................................................................................
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* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
A805
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna. Plac Wolnoci 14,
tel. (087) 520 15 78
V11902
(V78610)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

(V1209)

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
V12911
* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V2308
* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
A9015
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L705
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
V2318
* wesela, przyjêcia, imprezy okolicznociowe, tel. 0-87-52040-50
V12901

US£UGI

ADLER

RA
TY
!

(V7105)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V7805

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

(V3807)

ul. Kolejowa 31

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

tel. (087) 520-01-89

(K209)

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V1708
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V9004

D@RKOMP

Przemys³aw Atkielski

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

Plac Wolnoci 15A, tel. (087) 520-10-89
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.

V10403

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V8206
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V78310
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V10303
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L15201
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V13021
V70615

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  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V11602
* mikropo¿yczki 0%, (087) 520-18-17

(V14401)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

G¹ski 22 m 3, tel. 0-606-993-688

* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V10703
* kompleksowe us³ugi lubne, Foto Centrum, tel. 0-87-52014-00
K25710
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V4207
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L15101

Olecko, ul. Kopernika 10, tel. 0-604-571-902
Transport na terenie powiatu oleckiego  GRATIS!

Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,

BUDOWLANE US£UGI
 BUDOWA DOMÓW!

* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533

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

Agencja Kredytowa KORZYCIK

Franciszka Jegierska
Us³ugi w zakresie: ul. Zielona 35/2 19-400 Olecko
 ksiêgi rachunkowe (pe³na ksiêgowoæ)
 kadry i p³ace
 rozliczenie z ZUS i US
 ksi¹¿ka przychodów i rozchodów oraz rycza³t
Tel. 0-604-439-634; 0-509-382-995

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K509
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L1405
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V78510

V4317

* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V1608
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V3917
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V2008
PRODUCENT ODZIE¯Y ROBOCZEJ; ARTYKU£Y BHP
Wykonujemy hafty, loga
Go³dapska 22, tel. (087) 520-26-31

(K409)

CoolTura

Klub
ul. Partyzantów 6, tel. 0-662-181-662,
LOKAL DLA WYMAGAJ¥CYCH

BIURO RACHUNKOWE

(V14501)

V12921

(V79909)

* Centrum  hotel, tel. 0-87-520-12-00

(V4007)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V2408

* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L506
* biuro rachunkowe, bieg³y rewident Danuta Jaworowska,
Olecko, ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713, 0-87-520-44-98 A2712

(V8005)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

US£UGI
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PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V3207)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

* przesy³ki kurierskie, przewozy, tel. 0-601-159-718
* ryby, tel. 0-504-060-955

V14201
A11011

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V8904)

SERWIS OGUMIENIA

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4007)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V11301
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V11802
* 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

V2108
K3206
K908
K1008
K1508
L1304

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V3707)

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

(V78410)

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

(K24210)

Henryk Kozielski
WYWÓZ MIECI
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L26210
* kupiê gara¿ po³o¿ony w okolicach ul. Zielonej. Tel. 0-501263-133
L805
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V3927
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32
L26310

SPRZEDAM
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
A1402
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L109
* barakowóz rekreacyjny, tel. (087) 520-49-69, po 17 K4901
* ci¹gnik, prasê Z224, 279, maszyny rolnicze, tel. 0-607-809288
K4003
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
A1104
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
A2401
* dom, Zawady Oleckie, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-52026-12
A1602
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
A307
* dzia³kê budowlan¹, Kukowo, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
A1802
* dzia³kê budowlan¹, Oleszewo, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
A2102
* dzia³kê rekreacyjn¹, Dobki, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
A2002
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K4702
* Fiat 126p elx, 1998, opony zimowe, 70.000 km, tel. 0-609535-117
L22515

URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE
Zmiany w przepisach, dotycz¹cych VAT, obowi¹zuj¹ce od 01.01.2008r, w zwi¹zku z nowelizacj¹ ustawy o
podatku od towarów i us³ug oraz zmianami do rozporz¹dzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug.

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

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

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
L905
* zatrudniê g³ówn¹ ksiêgow¹ z dowiadczeniem, tel. 0-507077-359
A2301
* zatrudniê mê¿czyznê w gospodarstwie rolnym, tel. 0-698021-120
K4801
* zatrudnimy sta¿ystê, tel. 0-87-520-29-23
A1502

* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32 L26110
* zatrudniê kucharkê z dowiadczeniem, tel. 0-87-523-03-03 L408
* zatrudniê sta¿ystê, tel. 0-87-520-29-23
A1501
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
V9603

Do budownictwa objêtego spo³ecznym programem mieszkaniowym nie bêdzie siê zalicza³o:
1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia u¿ytkowa przekracza 300 m2,
2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia u¿ytkowa przekracza 150 m2.
Zmiany te niestety nie wype³ni³y ca³ej luki w zakresie
stosowania stawki obni¿onej w porównaniu do stanu prawnego obowi¹zuj¹cego do koñca 2007r, dlatego Minister
Finansów, rozporz¹dzeniem z dnia 24 grudnia 2007r zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug (Dz.U.
249 poz.1861), uzupe³ni³ listê obiektów i robót objêtych
nadal stawk¹ VAT 7%. Zgodnie bowiem z dodanym §5
ust.1a tego rozporz¹dzenia, obni¿ona stawka VAT 7% ma
równie¿ zastosowanie w odniesieniu do:
1) robót budowlano-monta¿owych oraz remontów i robót
konserwacyjnych dotycz¹cych obiektów budownictwa
mieszkaniowego, o których mowa w art.2 pkt 12 ustawy,
2) obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa
w art.2 pkt12 ustawy, lub ich czêci, z wy³¹czeniem lokali u¿ytkowych - w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich czêci nie s¹ objête t¹
stawk¹ na podstawie art.41 ust.12-12c ustawy.
Poniewa¿ obowi¹zuj¹ca od 01.01.2008r zmieniona definicja obiektów budownictwa mieszkaniowego (art.2 pkt
12 ustawy) mówi, ¿e rozumie siê przez nie budynki mieszkalne sta³ego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w
-2-
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SPRZEDAM
* Fiat CC, 1997, 3500 z³otych, tel. 0-87-523-42-22
K3903
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
A1302
* mieszkanie 17 m. kw., WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-52026-12
A1902
* mieszkanie 64 m. kw., tel. 0-691-407-184
V8604
* mieszkanie 72,4 m. kw., Sk³adowa, 2400 z³ m kw., tel. (087)
520-00-11
K5001
* mieszkanie bezczynszowe, 82,6 m. kw., Olecko, tel. 0-501514-614
K4502
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 A806
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
A1005
* perfumy FM, tel. o-664-976-022
V2608
* ryby, tel. 0-504-060-955
A2601
* VW golf, 1,8B, 1986, stan bdb, tel. 0-87-523-88-92
K4303
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 A407
* ziemia rolna, 12 hektarów, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
A1702

Pó³nocna Liga Regionalna
Tenisa Sto³owego
W 4 kolejce Pó³nocnej Ligi Regionalnej Tenisa Sto³owego im. F. Pietro³aja zwyciê¿yli faworyci, a w meczu miêdzy
dru¿ynami VICTORIA WIÊCKI I  SPINAKER WÊGORZEWO pad³ remis 7:7. W pozosta³ych meczach Lega Olecko wygra³a
na wyjedzie z UKS RATUSZ GI¯YCKO 8:1. Geodezja Olecko
uleg³a liderowi ABC RATUSZ GI¯YCKO 0:8 oraz Victoria Wiêcki

URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE
dziale 11, to oznacza ¿e stawka VAT 7% bêdzie mia³a
zastosowanie w ca³ym budownictwie mieszkaniowym, zarówno
objêtym spo³ecznym programem mieszkaniowym, jak i nie
objêtym tym programem.
UWAGA ! W/w zmiany, wchodz¹ce od 01.01.2008r
nie obejm¹ jednak stawek stosowanych do budowy, remontów i konserwacji obiektów infrastruktury towarzysz¹cej budownictwu mieszkaniowemu. Zatem na tego typu
roboty od 01.01.2008r obowi¹zywaæ bêdzie stawka w³aciwa ze wzglêdu na rodzaj robót a nie ze wzglêdu na
obiekt budownictwa z którym s¹ zwi¹zane.
Minister Finansów zmieni³ tak¿e brzmienie poz.19 za³¹cznika do rozporz¹dzenia z dnia 27 kwietnia 2004r w
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug, reguluj¹cego w odrêbny sposób zasady opodatkowania monta¿u okien i drzwi w obiektach budownictwa mieszkaniowego. Na mocy tego przepisu po 01.01.2008r stawkê VAT 7% stosuje siê do monta¿u okien i drzwi, w tym przez ich producenta :
a) w obiektach budownictwa mieszkaniowego, o których
mowa w art.2 pkt 12 ustawy, a wiêc w obiektach sklasyfikowanych w PKOB pod symbolem 11,
b) w czêciach w/w obiektów (lokalach), z wy³¹czeniem
lokali u¿ytkowych,
c) w pozosta³ych obiektach lub lokalach, o których mowa
w art.2 pkt 12a ustawy, tj. w:
- lokalach mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych
sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12 (np. budynki
hoteli, handlowo-us³ugowe, przemys³owe itd.),
- obiektach sklasyfikowanych w PKOB w klasie ex 1264
- wy³¹cznie w budynkach instytucji ochrony zdrowia
wiadcz¹cych us³ugi zakwaterowania z opiek¹ lekarsk¹
i pielêgniarsk¹

C.d.n.
-3-

WYNAJEM
* atrakcyjny lokal dla fryzjerki, kosmetyczki, tel. 0-87-520-3692
A2501
* lokal biurowy i handlowy do wynajêcia w centrum, tel.
0-601-152-460
V10803
* lokale do wynajêcia, tel. 0-885-441-703
K4203
* lokale handlowe po 430 m. kw., parter, do wynajêcia, tel.
0-604-145-272
A1202
* mieszkanie 160 m. kw. do wynajêcia, tel. 0-604-184-868
K4402

* mieszkanie dwupokojowe do wynajêcia, tel. 0-660-122-156

K4601

* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
A2202
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L1005
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L1105
* szukam gara¿u do wynajêcia w okolicach ul. Zielonej, tel.
0-501-263-133
L1504
II przegra³a 0:8 z Baniami Mazurskimi.
Bez zaleg³ych meczy tabela przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. ABC RATUSZ GI¯YCKO
18:2
78:31
2. U¯KS SPINAKER WÊGORZEWO
16:4
74:31
3. UKS VICTORIA WIÊCKI I
15:7
76:47
4. LEGA OLECKO
15:7
75:48
5. LKS POGOÑ BANIE MAZURSKIE
10:10
58:49
6. GEODEZJA OLECKO
6:10
33:61
7. UKS RATUSZ GI¯YCKO
2:20
29:80
8. UKS VICTORIA WIÊCKI II
0:20
9:80

MINI KOSZYKÓWKA
DZIEWCZ¥T
KOMUNIKAT Z OLECKA REGION III
W dniu 29.02.2008. w hali SP 3 w Olecku rozegrany zosta³
Region III  Mistrzostw Województwa Warmiñsko-Mazurskiego SZS w mini koszykówce dziewcz¹t szkó³ podstawowych.
W zawodach wziê³y udzia³  ZS nr 1 Nidzica, ZS nr 3
Nidzica, SP 7 Gi¿ycko, SP 3 Olecko.
Mecze sêdziowali: Marcin Putra i Wojciech Pilichowski.
WYNIKI MECZY ELIMINACYJNYCH
SP 3 Olecko - ZS 1 Nidzica
30-26
ZS 3 Nidzica - SP 7 Gi¿ycko 72-12
Mecz o 3 miejsce
ZS 1 Nidzica - SP 7 Gi¿ycko 35- 4
Mecz o 1 miejsce
ZS 3 Nidzica - SP 3 Olecko
38-34
KOLEJNOÆ KOÑCOWA REGIONU III
1. ZS nr 3 Nidzica - opiekun Dorota Malinowska
2. SP 3 Olecko - opiekun Dariusz Dwilewski
3. ZS nr 1 Nidzica - opiekun Wies³awa Taradejna
4. SP 7 Gi¿ycko - opiekun El¿bieta Krajewska
Trzy pierwsze dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe puchary,
wszystkie szko³y otrzyma³y dyplomy.Zawody zorganizowali:
UKS Trójka przy SP 3 Olecko, MOSiR Olecko, Oleckie Towarzystwo Sportu Szkolnego.
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Lekkoatleci nie pró¿nuj¹

Lekkoatleci intensywnie trenuj¹ przed
rozpoczynaj¹cym siê sezonem startowym
2008. Po przeprowadzonym okresie przygotowawczym, w trakcie którego odby³
siê dochodz¹cy obóz w Olecku, biegacze reprezentuj¹cy Klub Czarni Olecko mieli zaplanowane starty kontrolne,
wytrzyma³ociowe oraz wytrzyma³ociowoszybkociowe. W poszczególnych grupach wiekowych wyniki uzyskali:

1. W kategorii szkó³ podstawowych dziewcz¹t: Ola Olszewska i Agnieszka Urbanowicz (SP3 Olecko).
2. W kategorii m³odziczek: Anna Szpunar i Aleksandra D¹browska.
3. W kategorii m³odzików: Piotr Witkowski
i Pawe³ Witkowski.
4. W kategorii juniora m³odszego: Ma³gorzata Szpunar, Justyna Zieliñska i
Patryk Szczodruch.
Ju¿ nied³ugo czêæ tej grupy wystartuje
w indywidualnych mistrzostwach województwa warmiñsko-mazurskiego w biegach prze³ajowych (12 marca w Dobrym

srebrny medal w kategorii 69 kg.
- Sebastian mia³ wietny pocz¹tek
 pierwsze walki rozstrzyga³ jednog³onie 3:0. W finale odezwa³a siê kontuzja
nogi, której Sebastian nabawi³ siê tu¿
przed zawodami i która nie pozwoli³a
utrzymaæ wietnego poziomu memu zawodnikowi  powiedzia³ Dariusz Kalinowski, trener Sebastiana.
Walka by³a wyrównana. Zabrak³o
jednego punktu do tego, aby Sebastian
zdoby³ z³oty medal.
Sukces Sebastiana tym wiêkszy, ¿e
to dopiero drugi sezon startowy w jego
sportowej karierze. Kolejne zawody pod
koniec marca w Lubawie, a miesi¹c póniej  Mistrzostwa Polski.

Kick-boxing
Kick-boxing  pierwsze
Mistrzostwa Strefy Pó³nocnej

Dobrze zaprezentowa³ siê w Stargardzie Gdañskim reprezentant e³ckiego klubu
Megatron. Sebastian Ga³aszewski pojecha³ do domu ze srebrnym medalem. Dziêki
temu mo¿e ju¿ przygotowywaæ siê do
Mistrzostw Polski.
Mistrzostwa Strefy Pó³nocnej to zarazem eliminacje do Mistrzostw Polski.
Do walki stanê³o oko³o 40 zawodników
z omiu klubów (Olsztyn, Elbl¹g, Szczecin, Koszalin, Gdañsk, Gdynia), w tym
Sebastian Ga³aszewski z Cimoch.
Zawodnik e³ckiej sekcji wywalczy³

Tenis sto³owy
W dniu 23.02.2008. w hali Zespo³u Szkó³ w Olecku  Siejnik
rozegrane zosta³y eliminacje gminy Olecko do Wojewódzkiego
Turnieju o Puchar Gazety Olsztyñskiej w tenisie sto³owym.
Wyniki koñcowe eliminacji
gminy Olecko:
CH£OPCY
Grupa I  rocznik 1995 i
m³odsi
1. Kamil Fiedorowicz
2. Artur Opanowski
3. Mateusz Bagieñski
4. Hubert Taraszkiewicz
5. Rafa³ Turowski
DZIEWCZÊTA
1. Ewa Boguszewska
2. Paulina Maciejewska
Grupa II  rocznik 1994-93
1. Micha³ Chrzanowski
2. Adrian Winiewski

Miecie), a najlepsi pojad¹ na makroregionalne mistrzostwa Polski w prze³ajach,
które odbêd¹ siê 15 marca w Pas³êku.
Bêd¹ to jednoczenie zawody eliminacyjne przed Ogólnopolsk¹ Olimpiad¹
M³odzie¿y (województwo zachodniopomorskie).
Szybkobiegacze i skoczkowie, w tym
nasz najlepszy lekkoatleta Przemek
Szlaszyñski, pierwszy start na bie¿ni maj¹
zaplanowany w dniu 3 maja w Bia³ymstoku, gdzie odbêdzie siê Ogólnopolski
Miting PZLA z okazji Konstytucji 3 maja.
RW

3. Patryk Wójcik
4. Szymon Wojciechowski
5. £ukasz Leszczyñski
6. Maciej Kosakowski
Grupa III  rocznik 1992-90
1. Tomasz Sura¿yñski
2. Dawid Krzy¿ewski
DZIEWCZÊTA
1. Wioletta Dziczkowska
2. Sylwia Dziczkowska
Grupa IV
 rocznik 1989-68
1. £ukasz Piotrowski
2. Fabian Golub
3. Grzegorz Bomber
4. Mariusz Pamu³a
5. Piotr Janiszewski
6. Wojciech Omilian
DZIEWCZÊTA
1. Ma³gorzata Grygo
Grupa V  rocznik 1967
i starsi
1. Tadeusz Pietro³aj
2. Jan Nawrot
3. Adam Trochim
4. Zbigniew Mrozowski

5. Marian Janicki
Turniej zorganizowali MOSiR
Olecko, UKS 4:1 przy Zespole Szkó³
Olecko  Siejnik i MLKS Czarni Olecko.

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

oferuje brykiet opa³owy

(K11202)

Lekka atletyka

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

(V4905)
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 293

Witam. Co tam u Pañstwa po siedmiu dniach nieobecnoci. Siedem dni
minê³o i ju¿ nie wróci. W Polsce nadal
najlepszym przebojem jest Józek z Bagien co jednoznacznie wskazuje, ¿e jako
naród bardzo lubimy absurdy. Kochamy siê w absurdach i wolimy przygody
cz³owieka poluj¹cego za pomoc¹ proszku z samolotu ni¿ jakie okazy z bagien.
Piosenka ma 30 lat, a ani nic nie straci³a
na swojej wie¿oci. miej¹ siê z niej
wszystkie pokolenia Polaków.
A co tam w polityce? Nadal miesznie. Czemu miesznie? A kto z pañstwa
zna co takiego jak powa¿na polityka?
Bo chyba nie ma nic takiego. Jakby by³o,
to przecie¿ nie zmienianoby koncepcji
w³adzy co parê lat czy miesiêcy. Ka¿da
nastêpna ekipa ci¹gle powtarza, ¿e poczynania ich poprzedników by³y mieszne
i niepowa¿ne... Jaja sobie robi¹? Za parê
lat czy miesiêcy znowu oka¿e siê, ¿e rz¹dzi³y nami b³azny. Wobec takiego faktu
od razu mo¿emy stwierdziæ, ¿e polityka
jest mieszna. Inny dowód? Proszê bardzo. W³¹czamy telewizor i szukamy programu gdzie wypowiada siê jaki polityk. O proszê. Umiecha siê i co pewien
czas powtarza, ¿e postêpowanie jego
przeciwników jest mieszne. Tu wraca
stare pytanie, znane ju¿ od czasów PRL:
dlaczego sejm jest okr¹g³y? A czy widzia³ kto kwadratowy cyrk? W jakim miejscu mo¿na na wiecie spotkaæ tak wielk¹ liczbê umiechniêtych ludzi? Tylko
w cyrku. Za takie pieni¹dze jakie tam p³ac¹
to najprawdopodobniej ka¿dy i ka¿da z
nas zostaliby cyrkowcami. Nawet nie jest

wymagana dobra kondycja fizyczna, taka
jaka obowi¹zuje w cyrku. Nikt nie wymaga nawet wk³adania g³owy lwu w paszczê. Chyba, ¿e marsza³kowi sejmu. Tylko po co? To, ¿e polityka jest mieszna,
mo¿na zobaczyæ w telewizji. Przedstawiaj¹c
wielu polityków telewizje specjalizuj¹ siê,
by pokazaæ ich tak jak w programach
kabaretowych. Czasem sami politycy robi¹
niez³e kabarety... Wychodzi na przyk³ad
taki minister sprawiedliwoci i mówi co
o zamordowanym laptopie, ¿e jest ledztwo
i nied³ugo aresztuj¹ wielu podejrzanych
w zwi¹zku z t¹ spraw¹. Po jakim czasie
okazuje siê, ¿e ten laptop nie jest tak do
koñca zamordowany, a jego organy wewnêtrzne mo¿na ocaliæ, by w toku ledztwa
poznaæ ostatnie chwile z ¿ycia denata.

Tyle na temat miesznoci polityki,
bo o tym mo¿na pisaæ du¿o, a nawet
bardzo du¿o. Ale zostawmy sprawy mieszne i przejdmy do powa¿nych. Chc¹ nam
zmieniæ Konstytucjê. W jakim celu? By
by³o tak na przyk³ad po wyborach, ¿e ci
co wygrywaj¹ po prostu bêd¹ mieli wiêkszoæ i pe³n¹ w³adzê. No có¿. Wrócê tu
do s³owa zabawne. Jeszcze rok temu
jak by³a taka propozycja ze strony by³ego rz¹du, to ci sami dzisiejsi pomys³odawcy pukali siê w czo³o i mówili co o
g³upocie to wyg³aszaj¹cych. Jak widaæ
punkt widzenia zale¿y od punktu siedzenia.
Trochê zaniepokoi³o to dzisiejszych koalicjantów rz¹dz¹cych. Dlaczego? Po takich
zmianach straciliby swój ca³y urok jêzyczków i ju¿ nikt nie musia³by siê z
nimi liczyæ.
Ale jak znam i mogê wnioskowaæ z
tego co siê dzieje od paru miesiêcy, to
zazwyczaj koñczy siê na rzucaniu hase³
i d³ugich wyrazów. Bo jeli chodzi o realizacjê, to strasznie ciê¿ko to dzi wychodzi rz¹dz¹cym. Ci¹gle tylko co zapowiadaj¹, ¿e zrobi¹...
W sumie mamy teraz bardzo ciekawe dni. Huragany, wiatry... Zima bez
niegu. Jest zabawnie.
Mam nadziejê, ¿e spotkamy siê w tym
gronie za tydzieñ i pomiejmy siê z kolejnych absurdów. Niech Pañstwo uwa¿nie obserwuj¹ to co dzieje siê wokó³ nas,
a sami zobaczycie, ¿e jest co ogl¹daæ, o
czym mówiæ i z czego siê miaæ.
Mylê, ¿e Pañstwo, tak samo jak ja,
polubi¹ politykê i zamiast siê ni¹ przejmowaæ, nawet maj¹c swoje pogl¹dy, zaczniecie z niej siê miaæ.
Do us³yszenia.
PAC

