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Cena 1,40 z³

Turniej Tenisa Sto³owego
Olimpiad Specjalnych

Warsztat Terapii Zajêciowej przy Urzêdzie Miejskim w Olecku
zaprasza na Regionalny Turniej Tenisa Sto³owego Olimpiad
Specjalnych pod honorowym patronatem Burmistrza Olecka
Wac³awa Olszewskiego.
Rozpoczêcie turnieju  8 grudnia 2005r., godz. 10:00, hala
sportowa Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku, Plac Zamkowy 3. Ceremonia zamkniêcia Turnieju przewidywana jest
ok. godz. 14.30.
W imieniu organizatorów
Kierownik Warsztatu Terapii Zajêciowej w Olecku
Maria Wanda Dzienisiewicz

24 rocznica stanu wojennego

Niech dobre anio³y
czuwaj¹ nad Sztam¹

By³ rok 1980 r. Marek Ga³¹zka, pracownik M-GOK-u wraz
z grup¹ przyjació³ tworzy grupê teatraln¹ AGT. S¹ to na pocz¹tku Spotkania z teatrem amatorskim, czyli w skrócie SZTAMA.
Relacje z tegorocznej SZTAMY na str. 8-10.

GODZINY PRZYJMOWANIA
OG£OSZEÑ
Tygodnik Olecki,
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tel./fax (0-87) 520 02 30
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w godz. 12 00-17 00
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Jak co roku, na pocz¹tku grudnia olecka Solidarnoæ
zaprasza wszystkich cz³onków i sympatyków zwi¹zku zawodowego NSZZ Solidarnoæ na Mszê w. za Ojczyznê. Rozpocznie siê ona 11 grudnia o godz.12. w kociele p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a w. przy ul. Zamkowej. Mszê w. ku pamiêci 24. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego bêdzie celebrowa³, jak zwykle, ksi¹dz pra³at Stanis³aw Tabaka.
Póniej, o godz. 13., rozpocznie siê koncert okolicznociowy
przygotowany przez dzieci i m³odzie¿ z oleckich szkó³.
jester
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K R O N I K A
PO¯ARNICZA
 28 listopada 16.03 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Lenarty gasi³y po¿ar
sadzy w kominie domu mieszkalnego
w Babkach Oleckich.
 29 listopada o 7.19 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ przy osiedlu Siejnik samochód blokuj¹cy drogê.
 29 listopada o 9.25 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca przy ul. Park.
 29 listopada o 10.52 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w okolicach lepnia skutki
kolizji drogowej.
 29 listopada o 20.28 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar mietnika kontenerowego na osiedlu Siejnik.
 30 listopada o 2.05 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w okolicach Zajd skutki
kolizji drogowej.
 1 grudnia o 14.30 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar mietnika kontenerowego
przy ul. Grunwaldzkiej.

Udany pocig

W kompleksie lenym w okolicach
Kukowa zatrzymano osiemnastoletniego
Roberta T., który kilka godzin wczeniej
próbowa³ skraæ samochód w Jankielówce
(gm. raczki).
Przedtem w nocy z 4 na 5 grudnia
zatrzymany skrad³ vw golfa w wy¿ej
wspomnianej miejscowoci. W³aciciel,
który w porê zauwa¿y³ kradzie¿ podj¹³
ze swoim znajomym pocig za z³odziejem. Z³odziej porzuci³ skradziony samo-

chód w Dudkach i dalej usi³owa³ uciekaæ piechot¹.
Wezwani policjanci podjêli dalsz¹ próbê pocigu przywo¿¹c z sob¹ psa tropi¹cego. Po 12 kilometrach marszu po
bagnach, lasach i ³¹kach zatrzymano z³odzieja, który kompletnie wyczerpany nie
mia³ ju¿ si³y uciekaæ.
Zatrzymany osiemnastolatek jest
mieszkañcem gminy Wieliczki. Oleccy
policjanci dostarczyli go do Suwa³k. Dalsze
dochodzenie bêdzie nale¿a³o do tamtejszej policji.

Sprawcy rozboju ujêci

2 grudnia policjanci z Olecka ujêli sprawców rozboju. Wczeniej, 1 grudnia
oko³o 22.00 w Lakielach (gm. Kowale Oleckie), 6 m³odych mê¿czyzn w wieku od
dziewiêtnastu do 28 lat pobi³o, a póniej obrabowa³o mê¿czyznê. Mê¿czyzna dozna³
ciê¿kich pot³uczeñ. Zabrano mu telefon komórkowy, kurtkê, buty sportowe, czapkê, portfel i oko³o 200 z³otych.
Zatrzymani to Marcin N. (19 lat, mieszkanic gm. Szypliszki), Dariusz K. (20 lat,
mieszkaniec Suwa³k) oraz mieszkañcy gm. Kowale Oleckie: Tomasz P. (26 lat), Rafa³
K. (28 lat), Marek K. (26 lat) oraz Tomasz K. (19 lat).
Po wstêpnym przes³uchaniu w prokuraturze wszyscy zatrzymani zostali zwolnieni i bêd¹ odpowiadaæ za swój czyn przed s¹dem z tzw. z wolnej stopy.

 3 grudnia o 16.28 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie gasi³ po¿ar dzikiego
wysypiska mieci w Danielach.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski

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:
 Marek Brzeziñski
 Leonarda Krupiñska
 Andrzej Mikucki
 Krzysztof Przedziecki
 Kamil Serdel
 Dominik Zajkowski
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia  przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:
√Grzegorz K³oczko
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Drogeria NATURA, pl. Wolnoci 11
√ Urz¹d Miejski w Olecku
√ Hurtownia Impuls, Aleje Lipowe 18

POLICJA OSTRZEGA

Nieustaj¹cy konkurs

Przyczyna: Zajechanie drogi na ³uku (tzw. cinanie zakrêtu).
Jedna osoba ranna

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

Wojewoda ma pomóc szpitalowi

Komitet steruj¹cy województwa warmiñsko-mazurskiego zatwierdzi³ kwotê 3,6
mln z³ dla powiatu oleckiego na dokoñczenie budowy szpitala powiatowego w
Olecku. Pocz¹tkowo samorz¹d powiatu
stara³ siê o kwotê blisko 5,4 mln z³ na
ten cel. Pozosta³a kwota potrzebna do
wykonania prac w nowym pawilonie szpitala mia³a byæ wspó³finansowana przy
pomocy wszystkich gmin z terenu powiatu, samego powiatu oraz spó³ki Olmedica.
Powiat jeszcze w grudniu br. chce

ten plan zatwierdziæ w formie uchwa³y
oraz sk³oniæ do tego rady gmin: Olecko,
Kowale Oleckie, Wieliczki i wiêtajno.
Wszystkie gminy w 2006 r. mia³yby przeznaczyæ na ten cel 1 z³ od mieszkañca.
Mniejsz¹ kwotê na pocz¹tku deklarowa³a jedynie gmina Kowale Oleckie.
- Nie rozumiem dlaczego tak bogata
gmina jak Kowale Oleckie, której pomagamy jako powiat na przyk³ad przy remontach dróg, deklaruje mniejsz¹ pomoc
dla naszego szpitala  stwierdza radny
Józef Skrocki.
(jester)

Nad Leg¹ potrafi¹ pomagaæ

Trzeba przyznaæ, ¿e w Olecku od wielu
lat organizacje pozarz¹dowe z powodzeniem przeprowadzaj¹ akcje charytatywne. Sprawdza siê wietnie akcja WOPP
Jerzego Owsiaka. Skutecznie dzia³a tak¿e
Caritas w parafii pw. NMP Królowej
Polski i Podwy¿szenia Krzy¿a w. Od 2001r.
zbiórki ¿ywnoci w okresie wi¹tecznym
przeprowadza te¿ Stowarzyszenie Otwarte
Drzwi, pomagaj¹ce osobom bezdomnym
i ubogim. W tym roku od 2 do 4 grudnia wziê³o udzia³ w akcji ogólnopolskiej
Banków ¯ywnoci. ¯ywnoæ zbierano
w 6 du¿ych sklepach spo¿ywczych. Po-

nadto do 10 bm. Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej zorganizowa³a zbiórkê zabawek pod has³em Umiech dziecka. Zebrane dary dla najm³odszych z³o¿one w
sklepie i hurtowni IMPULS trafi¹ pod
choinkê dla dzieci z oddzia³u pediatrycznego szpitala powiatowego w Olecku.
(jester)
W ci¹gu trzech dni zbiórki w oleckich sklepach zebrano

1591 kg ¿ywnoci

W dniach 2-4 grudnia br. w oleckich
sklepach odby³a siê zbiórka ¿ywnoci.
Akcja przebiega³a pod
ogólnopolskim has³em
wi¹teczna zbiórka ¿ywnoci.
Koordynatorem zbiórki by³o Stowarzyszenie
Otwarte Drzwi w Olecku.
Zebrana ¿ywnoæ
przekazana zostanie do
wietlic socjoterapeutycznych i najubo¿szych
mieszkañców.
Wojciech Bojar

KUPON NA OG£OSZENIE
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OLECKI TERMINARZ
6 grudnia
9.00  Przygody Niebieskiego Pieska,
spektakl grupy teatralnej SNAC z ROK
Mazury Garbate, sala AGT
10.30  Przygody Niebieskiego Pieska,
spektakl grupy teatralnej SNAC z ROK
Mazury Garbate, sala AGT
17.00  Garfield, film, kino ROK MG
7 grudnia
9.00  Królowa niegu, spektakl £om¿yñskiego Teatru Lalek sala widowiskowa ROK Mazury Garbate
10.30  Królowa niegu, spektakl £om¿yñskiego Teatru Lalek sala widowiskowa ROK Mazury Garbate
12.00  Królowa niegu, spektakl £om¿yñskiego Teatru Lalek sala widowiskowa ROK Mazury Garbate
8 grudnia
10.00  Turniej Tenisa Sto³owego Olimpiad Specjalnych, hala sportowa ZST,
plac Zamkowy 3
12.00  Sesja Rady Powiatu, sala konferencyjna Starostwa, ul. Kolejowa 32
17.00 - Zebranie sprawozdawczo wyborcze
MLKS Czarni  sala konferencyjna
Ratusza (drugi termin 17.15)
9 grudnia
17:30  koncert z okazji 5-lecia Szkolnej
Orkiestry Kameralnej  sala widowiskowej ROK MG
19.30  Mistrz, film, kino ROK MG
10 grudnia
- szkolenie w pisaniu projektów programów profilaktycznych, Urz¹d Miejski
13.30  rozgrywki halowej pi³ki no¿nej
OLDA, sala gimnastyczna LO
17.00  Nieustraszeni bracia Grimm, film,
kino ROK MG
19.00  Mistrz, film, kino ROK MG
11 grudnia
17.00  Nieustraszeni bracia Grimm, film,
kino ROK MG
19.00  Mistrz, film, kino ROK MG
12 grudnia
otwarcie ofert w przetargu na budowê
sali gimnastycznej w G¹skach.
17.00  Nieustraszeni bracia Grimm, film,
kino ROK MG
13 grudnia
17.00  Nieustraszeni bracia Grimm, film,
kino ROK MG
16 grudnia
17.00  Legenda Zorro, film, kino ROK
MG
19.20  Plan lotu, film, kino ROK MG
17 grudnia
13.30  rozgrywki halowej pi³ki no¿nej
OLDA, sala gimnastyczna LO
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M jak mieszkanie

Dwadziecia cztery klucze wrêczy³ Burmistrz Olecka lokatorom nowego bloku po³o¿onego przy ulicy Kociuszki 11 w
Olecku.
Przys³owiowe cztery k¹ty maj¹ od niemal 33m2 do 59 m2 i
dla kilkudziesiêciu olecczan s¹ najcenniejszym prezentem gwiazdkowym w tym roku.

Budynek powsta³ w systemie TBS (Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego). Spó³ka uzyska³a kredyt, który pokry³
niemal 63% kosztów inwestycji, natomiast resztê wy³o¿y³a
gmina Olecko. Obecnie mieszkañcy bêd¹ sp³acaæ w czynszu
koszty preferencyjnego kredytu udzielonego przez Krajowy
Fundusz Mieszkaniowy.
Warto dodaæ, ¿e gmina Olecko planuje w przysz³ym roku
budowê kolejnego budynku w systemie TBS, tym razem dla
48 rodzin.
Alicja Mieszuk rzecznik prasowy UM w Olecku
www.olecko.pl

Szanowni Pañstwo!

Studenci Wszechnicy Mazurskiej w Olecku kierunek
Marketing i Zarz¹dzanie maj¹ przyjemnoæ zaprosiæ Pañstwa do wziêcia udzia³u w

Gie³dzie Ofert Bankowych
i Ubezpieczeniowych Olecko 2005.

Celem tego spotkania jest zaprezentowanie studentom naszej uczelni oferty
produktów bankowych oraz ubezpieczeniowych.
Zaproszenie to jest skierowane do banków oraz firm ubezpieczeniowych
dzia³aj¹cych w rejonie zamieszka³ym przez studentów Wszechnicy Mazurskiej.
Udzia³ w tym przedsiêwziêciu bêdzie doskona³¹ form¹ promocji Pañstwa
przedsiêbiorstwa i niew¹tpliwie przyczyni siê do pozyskania nowych klientów i wspó³pracowników. Pragniemy poinformowaæ, ¿e podczas zjazdu na
terenie Wszechnicy Mazurskiej przebywaæ bêdzie oko³o 2000 studentów.
Gie³da Ofert Bankowych i Ubezpieczeniowych Olecko 2005 odbêdzie
siê 10 grudnia 2005 r. w godz. 1000 -1400 w holu Wszechnicy Mazurskiej w
Olecku, Plac Zamkowy 3.
Jestemy przekonani, ¿e ka¿dy z wystawców spotka siê z zainteresowaniem odwiedzaj¹cych gie³dê.
Udzia³ w spotkaniu jest bezp³atny.
Studenci Wszechnicy Mazurskiej w Olecku

KEY

Czy bêd¹ inwestycje w Oleckiej Strefie Gospodarczej?

W chili obecnej prowadzone s¹ przez
w³adze miejskie Olecka rozmowy z dwiema firmami z Austrii i Niemiec w sprawie
za³o¿enia firm w Oleckiej Strefie Gospodarczej. Prawdopodobnie w poniedzia³ek
12 grudnia przedstawiciele tych dwóch
firm przyjad¹ na rozmowy wstêpne. Bêd¹
równie¿ prowadziæ negocjacje w sprawie
zakupu ziemi w Specjalnej Strefie, ale ju¿
z olsztyñskim zarz¹dem Strefy.
Jedna z tych firm prowadzi produkcjê paneli s³onecznych (tzw. solarów), a
druga chce produkowaæ z rzepaku biodisel.
Je¿eli oferta obu firm zak³ada, ¿e pracê w nich otrzyma oko³o 130-140 osób.
Bêdzie to doæ znaczny zastrzyk na rynku pracy w naszym siedemnastotysiêcznym miecie.
(m)

znaczy taniey !

Kup na raty, a prezent
masz gwarantowany.

(V69301)

Najtañsze na rynku
kot³y c.o. na wszystko.

(F65906)

ul. Wojska Polskiego 16 (dworzec PKP),
tel./fax (087) 520 22 33
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Starostwo bli¿ej niepe³nosprawnych
Jak mówi starosta olecki Stanis³aw
Ramotowski do koñca br. w budynku
Starostwa Powiatowego przy ul. Kolejowej 32 zostan¹ usuniête bariery architektoniczne dla niepe³nosprawnych.
- Planujemy przy pomocy robót publicznych wykonaæ wejcie od strony podwórka i od frontu, ³¹cznie z toalet¹ 

mówi starosta.
Po wykonaniu tych prac pracownik
Starostwa, odpowiedzialny za PFRON,
Halina Kasicka bêdzie przyjmowaæ interesantów, równie¿ niepe³nosprawnych
poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich, na parterze budynku tak, aby jak
najbardziej umo¿liwiæ dostêp osobom nie-

Jak kontrolowaæ
sprzeda¿ alkoholu nieletnim?

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej
samorz¹dowcy przyjêli uchwa³ê o zatwierdzeniu Gminnego Programu Profilaktyki
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Jego szczegó³y przedstawi³a pe³nomocnik burmistrza Wies³awa Sura¿yñska oraz przewodnicz¹ca Gminnej
Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych Danuta Zaniewska.
Radny Jaros³aw Bagieñski skrytykowa³ nieskutecznoæ dzia³añ komisji, jeli
chodzi o przeciwdzia³anie sprzeda¿y al-

koholu nieletnim w sklepach i lokalach
gastronomicznych.
- Skoro w naszym ma³ym rodowisku kontrole nie maj¹ szans ze wzglêdu
na powszechn¹ znajomoæ kontrolerów,
to mo¿e trzeba szukaæ innych metod dzia³ania, na przyk³ad prowokacji.
W. Sura¿yñska odpowiada, ¿e wg
obecnych przepisów ustawy jest to niemo¿liwe.
- Mo¿e warto w takim razie skierowaæ rezolucjê w tej sprawie do Sejmu

Zarz¹dca
Artur Fadrowski
nr licencji 10555

- kompleksowa obs³uga
wspólnot mieszkaniowych
- obs³uga prawna
- pe³na ksiêgowoæ (licencjonowany program dla wspólnot mieszkaniowych)
- du¿e dowiadczenie ze
wspólnotami po ZGM

tel.
0-504-018-603
(K42601)

pe³nosprawnym.
Warto dodaæ, ¿e ju¿ od wielu lat, dziêki
funduszom PFRON-u, w Olecku, m.in. w
Urzêdzie Miejskim, Regionalnym Orodku
Kultury Mazury Garbate i Przychodni
Rejonowej usuniêto bariery architektoniczne dla osób niepe³nosprawnych.
Ca³kowity koszt prac w oleckim starostwie ma wynieæ 30 tys. z³.
(jester)
i Senatu RP, aby bior¹c pod uwagê prawicowy charakter obecnej ekipy rz¹dz¹cej dokonaæ koniecznych zmian w ustawodawstwie dotycz¹cym spo¿ywania
alkoholu przez nieletnich  koñczy radny J. Bagieñski.
(jester)

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

Drohobycz kolejnym
partnerem Olecka

2 grudnia delegacja olecczan z burmistrzem Wac³awem
Olszewskim na czele z³o¿y³a wizytê w Drohobyczu na Ukrainie. Jej owocem by³o podpisanie umowy o wspó³pracy pomiêdzy samorz¹dami. Dotyczy ona ró¿nych dziedzin: m. in.
wspó³pracy gospodarczej, gospodarki komunalnej, wymiany kulturalnej, wymiany delegacji m³odzie¿y oraz wzajemnego uczestnictwa w ró¿nego rodzaju imprezach sportowych
oraz kulturalnych.
Wspó³praca gospodarcza ma dotyczyæ wspólnego sk³adania wniosków do programów Unii Europejskiej.
Umowê podpisano w zwi¹zku z planem budowy w Olecku centrum energii odnawialnej, która swym zasiêgiem bêdzie oddzia³ywaæ na tereny Ukrainy, Litwy i Rosji. Burmistrz
planuje powo³anie takiego centrum ju¿ na wiosnê przysz³ego roku. W³anie umowa z Drohobyczem jest wstêpem do
rozpoczêcia organizacji tego przedsiêwziêcia.
Drohobycz jest miastem wiêkszym od Olecka. Mieszka
w nim oko³o 80 tysiêcy mieszkañców i le¿y 70 kilometrów na
po³udnie od Lwowa na Podkarpaciu.
We Lwowie delegacja olecka z³o¿y³a kwiaty pod pomnikiem Mickiewicza oraz na cmentarzu Orl¹t Lwowskich na
£yczakowie. (m)

Pijani kierowcy

* 12 listopada o 16.45 policjanci zatrzymali do kontroli rowerzystê. Piêædziesiêciojednoletni Adam R. mia³ we krwi 1,8
promila alkoholu.
* 2 grudnia o 18.55 w Kukowie zatrzymano do kontroli Fiata
125p. Kieruj¹cy nim piêædziesiêciosiedmioletni Jerzy S. mia³
we krwi 1,9 promila alkoholu.
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Dariusz Josiewicz

Sztama jak zwykle inaczej

Niech dobre anio³y
czuwaj¹ nad Sztam¹

Fot. Józef Kunicki

Teatr Plama z Suwa³k. W finale, w sali kina, najnowsza komedia Jima Jarmuscha pt. Broken Flowers.
Drugiego dnia, poprzeczka poziomu wykonawczego zosta³a postawiona bardzo wysoko. Pierwszy spektakl grupy Kino
Variatino by³ ciekawym zapisem emocji i napiêæ pomiêdzy
dwiema osobami, kobiet¹ i mê¿czyzn¹, sprawnie zamieniaj¹cymi siê rolami. Wszystko to bardzo surowe, z umiejêtnym wykorzystaniem wietnej wokalizy Karoliny Budziñskiej, okraszone
ruchem scenicznym, szczególnie w wykonaniu lidera grupy 
Anny Haracz.
W drugim spektaklu, teatru Stajnia Pegaza z Sopotu 
Scena Off De Bicz wg prozy Heinricha Bolla nast¹pi³a swoista
gra emocji, osadzona w konwencji przes³uchania prokuratorskiego. On  prokurator, grany przez e³czanina Grzegorza Sierzputowskiego i jego partnerkê, tytu³ow¹ Katarzynê Blum, która da³a doskona³y pokaz si³y namiêtnoci, uczucia do cz³owieka, który tak naprawdê jest bandyt¹, morderc¹ ciganym przez
prawo. Wszystko to wietnie zagrane, w rytmie, przy minimalnych rodkach technicznych, w³aciwie ¿adnej scenografii.
Fot. Józef Kunicki

Tymi nieco zmienionymi s³owami Leszka Wójtowicza, barda Piwnicy pod Baranami z Krakowa, co prawda osieroconej po mierci twórcy i Wielkiego Maga tamtego miejsca Piotra Skrzyneckiego - niech mi wolno bêdzie rozpocz¹æ tê
relacjê, co prawda jednodniow¹ i bardzo subiektywn¹ z drugiego dnia 26. Sztamy.
Trochê historii. By³ rok 1980 r. Marek Ga³¹zka, pracownik
M-GOK-u wraz z grup¹ przyjació³ tworzy grupê teatraln¹ AGT.
S¹ to na pocz¹tku Spotkania z teatrem amatorskim, czyli w
skrócie SZTAMA. Impreza ta, jedyna w regionie pó³nocnowschodnim, edukuje m³odzie¿ oraz doros³ych z ca³ego woj.
Fot. Józef Kunicki

suwalskiego i nie tylko. To w³anie w prowincjonalnym
miasteczku w rodku woj. suwalskiego graj¹ pierwsze zespo³y sceny offowej z Polski i zagranicy, na czele z Akademi¹
Ruchu, Scen¹ Plastyczna KUL-u, teatrem Provisorium z Lublina
czy Kana ze Szczecina z rewelacyjnymi spektaklami wed³ug
prozy Wieniedikta Jerofiejewa.
Sztama, co bardzo wa¿ne, zawsze by³a miejscem integracji lokalnego rodowiska, takim okienkiem na wiat Wielkiej
Kultury. W Olecku AGT tworzyli kolejno: Marek Ga³¹zka, Zbigniew
Terepko, Marek Borawski, Wojciech Bojar, Roman Karsztun.
W ostatnich latach, przyznajê, zmieni³a ona zdecydowanie charakter. Sta³a siê bardziej inetrdyscyplinarna. W tym
roku mia³a zupe³nie inny wymiar. Zaczê³a siê spektaklem Teatru 30 Minut z ECK. Potem by³ wernisa¿ grupy sds: Marka
Sobczaka i Bogdana Hildebrandta. Na scenie AGT wyst¹pi³

W miêdzyczasie na placu za ROK-iem Mazury Garbate
zziêbniêci widzowie obejrzeli mocno ogniowe widowisko plenerowe Teatru AGT  POI Olecko w wykonaniu olecczan:
Romana Karsztuna i Piotra Czarnieckiego.
Na koniec Sztamy wyst¹pi³y tytu³owe anio³y, czyli czêæ
tylko i a¿ krakowskiej Piwnicy pod Baranami, co prawda bez
peleryny i kapelusza Mistrza Piotra...
Zespó³ pod batut¹ barda piwnicy Leszka Wójtowicza przedstawi³ to, co najlepsze w starej nowej. Za to z tekstami p.
Wies³awa Dymnego, Tytusa Czy¿ewskiego, Stanis³awa Barañczaka, czy wreszcie Wieszcza, Adama Mickiewicza. Wszystko
to piêknie i szczerze podane przez pana w meloniku - solo i
w duecie  Zbigniewa Raja, z pewn¹ dla mnie i nie tylko Agat¹ lazyk, ze skrzypcami Doroty Pó³torak i fortepianem TomaFot. Józef Kunicki
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sza Kmiecika. Na dodatek jeszcze mag, czy te¿ magik, z kabaretu Kuzyni, Andrzej Tarkowski. Numer Czarna Murena
Króliczek polecam polecam wszystkim jesienno-zimowym ponurakom. Ten drugi greps z wykorzystaniem pewnego oleckiego króliczka (dane osobowe do wiad. red.)... palce lizaæ.
Szkoda tylko, ¿e tak krótko i bez ani jednego choæby bisu,
mimo standing ovation sponsora, Marka Pietraszewskiego i
jego ma³¿onki. Drugi sponsor to Stocznia Jachtowa Delphia
Yachts S.A.
Marku Ga³¹zko, czekamy na kolejn¹ Sztamê i jej Anio³y...

Fot. Boles³aw So³omkowski

Marek Pacyñski

SZTAMA - XXVI edycja

zdjêcia po³¹czone z poezj¹ wzbudza³y zainteresowanie ogl¹daj¹cych. Fotografie by³y ró¿ne i wykonane ciekawymi technikami i aparatami fotograficznymi: od tych z telefonów komórkowych po profesjonalny sprzêt fotograficzny.
Fot. Boles³aw So³omkowski

Oleckie SZTAMY zawsze kojarzy³y mi siê z jesieni¹, zimnem i dobrymi spektaklami teatrów amatorskich. W tym roku
odby³o siê to pod has³em: Spotkania z m³odym teatrem i
sztuk¹ XXVI SZTAMA. Tradycj¹ ju¿ jest, ¿e odbywa siê to
wieczorami w pi¹tek i sobotê. W³anie te wieczory, które jak
wiadomo o tej porze roku s¹ ju¿ d³ugie, dope³niaj¹ atmosfery.
Teatr to przecie¿ mrok, widz i aktor na owietlonej scenie.
W tym roku mielimy okazjê ogl¹daæ kilka m³odych (wiekiem aktorów) teatrów z ró¿nych stron Polski. Pi¹tkowy wieczór to przede wszystkim wystêpy teatrów z E³ku, Suwa³k i

Fot. Boles³aw So³omkowski
Olecka. Pierwszym spektaklem SZTAMY byli Clowni z Teatru 30 Minut E³ckiego Centrum Kultury. Zawsze ju¿ tak
jest, ¿e wszystkie sztuki o Clownach s¹ zarazem mieszne, jak
i smutne. To taki koloryt tych postaci, ¿e skupiaj¹ w sobie
wszystkie rozterki i przemylenia ludzi. Po spektaklu w Galerii
Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa mo¿na by³o spotkaæ
siê z jednym z autorów wernisa¿u projekt 1.11: okno przestrzeñ kolumna Markiem Sobczakiem. Drugi z autorów, Bogdan Hildebrandt, by³ nieobecny. Niezwykle piêkne i pe³ne ekspresji
Fot. Boles³aw So³omkowski

Po wernisa¿u kolejny spektakl. Tym razem grupa teatralna
z Suwa³k. M³odzi aktorzy teatru Plama pokazali nam pe³en
niepokoju, nieoczekiwanych zwrotów i surrealistyczny obraz
pod tytu³em El¿bieta Bam. Co na zasadzie subsensu Hichcocka akacja rozpoczê³a siê silnym akcentem i dalej napiêcie
ros³o. Wszystko to w oprawie absurdu i groteski. El¿bieta
Bam autorstwa Danii³a Charmsa to sztuka, która ma ju¿ blisko 80 lat, a jeszcze bawi. Autor doæ mocno podkrela absurd pierwszych lat budowy realnego komunizmu w Rosji i
C.d. na nastêpnej stronie.
Fot. Boles³aw So³omkowski
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jego sztuka, jest a¿ przesi¹kniêta klimatem tamtych lat. Trzeba
przyklasn¹æ m³odym aktorom, którzy odwa¿yli siê podj¹æ taki
temat. W Polsce tê sztukê wystawia³y zarówno teatry profesjonalne, jak i amatorskie i nie ka¿dy spektakl by³ udany. Tu
mogê tylko napisaæ: wielkie brawa.
Film Broken Flowers Jima Jarmuscha... Jeli mam byæ
szczery  to nie lubiê filmów tego re¿ysera. Mo¿e powinienem skusiæ siê na aktorstwo Billa Murraya. Jednak zrezygnowa³em z pokazu tego filmu. Jak zasady  to zasady.
W sobotê mo¿na by³o obejrzeæ trzy spektakle. Miêdzy
sto³ami teatru kino Variatino grupy gdañsko-oleckiej, Wykorzenienie teatru AGT  POI Olecko i Wstyd teatru Stajnia Pegaza Sopockiej Sceny Off de Bicz.
Zainteresowa³em siê tym ostatnim spektaklem. Oparty by³
o powieæ Henricha Böhla Utracona czeæ Katarzyny Blum.
Sama treæ opiera³a siê o opis przes³uchania kobiety, której
jedyn¹ win¹ by³o to, ¿e przespa³a siê z cz³owiekiem podejrzanym o terroryzm. Mimo, ¿e ksi¹¿ka powsta³a w latach siedemdziesi¹tych i opisywa³a psychozê jak¹ wywo³a³y ataki i dzia³ania grup terrorystycznych w ówczesnej Europie Zachodniej
 to dzi temat jest jak najbardziej aktualny i na czasie. Sam
spektakl jednak nic nam nie mówi jakie jest t³o. Tu mielimy
tylko zagubion¹ i zastraszon¹ kobietê poddan¹ przes³uchaniu. Odarta z w³asnych marzeñ i wizji sama przestaje rozumieæ
co jest prawd¹ co fa³szem, co uczuciem a co tylko gr¹. Jej
doæ uporz¹dkowany i prosty wiat ulega zag³adzie przez jeden prosty b³¹d. B³¹d jej uczucia, za które musia³a zap³aciæ
poni¿eniem, strachem i w³asn¹ tragedi¹.
Po spektaklu  gratka dla duszy i ucha. Wieczór z Artystami Piwnicy pod Baranami. Po raz pierwszy jakby nad
Oleckiem uniós³ siê duch legendarnego Piotra Skrzyneckiego. Mo¿na by³o poczuæ atmosferê krakowskiej bohemy i prawie dotkn¹æ wielkiej legendy.

SZTAMA 2005

Fot. Boles³aw So³omkowski

W sumie tegoroczna SZTAMA by³a bardzo udana. Czasem tylko ¿al, ¿e to tylko dwa dni. Ale ju¿ tak jest, ¿e i o sztuce
decyduj¹ pieni¹dze. Dzi ju¿ ciê¿ko pogodziæ sztukê z bied¹, jak¹ cierpieli dawniej biedni artyci... Mo¿e to jednak i lepiej...

X Ogólnopolski Poetycki Konkurs Walentykowy
Organizatorzy: Wojewódzki Orodek
Animacji Kultury w Bia³ymstoku i Rejonowy Urz¹d Poczty w Bia³ymstoku
Celem konkursu jest pobudzanie wra¿liwoci poetyckiej, popularyzacja twórczoci, promocja utalentowanych twórców oraz stworzenie warunków do publicznych kontaktów i konfrontacji literackich poetów Podlasia z twórcami z
innych regionów Polski.
Za³o¿enia regulaminowe
1. W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ wy³¹cznie poeci amatorzy nie zrzeszeni
w Zwi¹zku Literatów Polskich lub Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich.
2. Na konkurs nale¿y przes³aæ utwory,
które dot¹d nie by³y publikowane i
nagradzane na konkursach poetyckich.
3. Wyklucza siê udzia³ laureatów ubieg³orocznej edycji konkursu.
4. Trzy utwory w maszynopisie opatrzone
god³em nale¿y przes³aæ w czterech
egzemplarzach wraz z zaklejon¹ kopert¹
(równie¿ opatrzon¹ god³em) zawieraj¹c¹ wype³nion¹ kartê uczestnictwa do
dnia 13 stycznia 2006 r. na adres:
Wojewódzki Orodek Animacji Kul-

tury, ul. Kilinskiego 8, 15-950 Bia³ystok
z dopiskiem Konkurs Walentynkowy
5. Na konkurs mo¿na wys³aæ tylko jeden zestaw wierszy.
6. Komisja konkursowa powo³ana przez
organizatora oceni wiersze i zadecyduje o podziale nagród.
7. G³ówn¹ nagrodê w konkursie stanowi
wydanie tomiku laureata lub kwota
pieniê¿na stanowi¹ca równowartoæ
wydawnictwa.
8. Wiersze nagrodzone i wyró¿nione mog¹
byæ opublikowane bez dodatkowego

honorarium i zgody autora.
9. Organizatorzy nie zwracaj¹ utworów nades³anych na konkurs.
Laureaci konkursu zostan¹ powiadomieni o wynikach korespondencyjnie.
Niniejszy regulamin jest równie¿ dostêpny na stronie internetowej www.woak.bialystok.pl
Szczegó³owe informacje: Zespó³ Promocji WOAK, tel.(085) 732-68-00, e-mail:
promocja@woak.bialystok.Pl
Serdecznie zapraszamy

KARTA UCZESTNICTWA

X Ogólnopolski Poetycki Konkurs Walentykowy
Imiê ......................................... Nazwisko......................................................................
God³o: .......................................
Adres ....................................................................................................................................................
Rok urodzenia .............................................
Tel. ....................................
E-mail .....................................................................

Wyra¿am zgodê na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Orodek
Animacji Kultury w Bia³ymstoku. Dane bêd¹ wykorzystywane wy³¹cznie dla potrzeb organizacyjnych
konkursu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z póniejszymi zmianami).

Data .....................................

Podpis ..............................................................
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Trzydziestu bibliotekarzy bibliotek publicznych, pedagogicznych i
szkolnych z E³ku, Gi¿ycka, Go³dapi, Olecka, Nowej Wsi E³ckiej,
Pisza, wiêtajna i Wêgorzowa 23 listopada wziê³o udzia³ w warsztatach p.n. Wspó³praca miêdzy bibliotekami, zorganizowanych i prowadzonych przez Sabinê Musia³  konsultanta e³ckiej Filii Warmiñsko-Mazurskiego Orodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

BIBLIOTEKI
CORAZ BARDZIEJ OTWARTE
E³ckie spotkanie zaczê³o siê od zasygnalizowania planowanych na rok 2006
form doskonalenia w dziedzinie pracy z
czytelnikiem oraz kontrowersyjnych i
dyskutowanych w nr 11/2005 Biblioteki w Szkole nowomodnych centrów multimedialnych. Konsultantka szczególn¹
uwagê zwróci³a na integracyjne formy
wspó³pracy miêdzy bibliotekarzami ró¿nych typów bibliotek. Podkreli³a istotê
i odmiennoæ funkcjonowania w rodowisku bibliotek publicznych oraz pedagogicznych, otwartych na ró¿ne wiekowo grupy czytelników spo³ecznoci lokalnej.

k³ady udanej wspó³pracy miêdzy ró¿nymi placówkami w zakresie informacji o
imprezach szkolnych, spotkaniach autorskich, konkursach literackich, plastycznych, poetyckich. Szko³y maj¹ okazjê
skorzystania z lekcji bibliotecznych i promocji ksi¹¿ki. We wspó³pracy z ociennymi bibliotekami i rodowiskiem podejmuje
siê akcje spo³eczne, m. in. Ca³a Polska
czyta dzieciom. Koñcz¹c wypowied pani
Iwona poinformowa³a, ¿e 13 i 14 stycznia 2006 roku w Bibliotece Publicznej w
E³ku organizuje siê karnawa³ Mazury
w formie dzia³añ dla dzieci popularyzu-

j¹cych tradycje regionalne oraz promocji ksi¹¿ki Jadwigi Tresenberg Opowieci
mazurskie. Fina³em imprezy ma byæ bal
mazurski.
Gra¿yna Imporowicz z Biblioteki Pedagogicznej w Gi¿ycku poinformowa³a
o wydawanych przez jej placówkê biuletynach oraz innych formach popularyzacji ksiêgozbioru wród dzieci i m³odzie¿y.

Szczególnym zadaniem bibliotek szkolnych jest czynne i ustawiczne wspomaganie programów nauczania i wychowania.
Dochodzi do tego równie¿ z rozmachem
prowadzona edukacja kulturalna (konkursy
recytatorskie, wystawy, spotkania z autorami i wydawcami, popularyzacja twórców miejscowych, wspó³dzia³anie z orodkami uniwersyteckimi, naukowcami itp.).
To o¿ywienie wymaga kole¿eñskich
wspó³dzia³añ i korelacji, by nie dublowaæ podobnych przedsiêwziêæ, a wyj¹tkowo udane popularyzowaæ na szerszym
forum.
Iwona Dra¿ba  dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w E³ku, poda³a przyEwa Ambrach podzieli³a siê sposobami eksponowania nowych zakupów,
projektowania zestawów bibliograficznych,
ruchomych wystaw popularyzuj¹cych
twórców nie tylko w jednej placówce.
Na tej bazie rodz¹ siê koncepcje ró¿nych
programów edukacyjnych.
I ja tam by³am, propozycji kole¿anek
uwa¿nie s³ucha³am, cudze chwalê, a nasze niech pochwal¹ inni. Wymiana dowiadczeñ i integracja to wspania³a rzecz!

Tekst:
Romualda Mucha-Marciniak
nauczyciel bibliotekarz ZSL i Z w Olecku

Zdjêcia wybiera³: Adrian Rejmer,
ucz. kl. IV b TB, Zespó³ Szkó³ nr 2 w E³ku
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STARSI-M£ODSZYM,

W spo³eczeñstwie, ka¿dy cz³owiek
ma wa¿n¹ rolê do wype³nienia.
Ludzie starsi, dowiadczyli wielu zmian,
nabrali dystansu do wielu sytuacji ¿yciowych. To oni rozszerzaj¹ wiat o przesz³oæ, o sprawy, których m³odsi nie pamiêtaj¹, bo jeszcze nie by³o ich na wie-

M£ODZI- STARSZYM

cie. Daj¹ wiadectwo przemijania czasu i
wskazuj¹ na potrzebê m¹drego gospodarowania up³ywaj¹cymi latami. Kiedy z
wiekiem s³abn¹ mo¿liwoci zewnêtrzne cz³owieka, wzrastaj¹ inne mo¿liwoci: ronie
rozwaga, g³êbsze odró¿nianie rzeczy istotnych od niewa¿nych, dobrych od z³ych.

,,Pan Twardowski w szkole
Celem g³ównej akcji medialnej ,,Ca³a
Polska czyta dzieciom jest zachêcanie
doros³ych do czytania ksi¹¿ek wspólnie
z dzieæmi, uwiadomienie im, ¿e g³one
czytanie wp³ywa pozytywnie na rozwój
dziecka, na jego psychikê, pamiêæ, koncentracjê. Wspólna lektura powoduje, ¿e
dzieci na zawsze zostaj¹ wiernymi mi³onikami ksi¹¿ek.
Do ogólnopolskiej akcji ,,Ca³a Polska czyta dzieciom w³¹czy³a siê Szko³a
Podstawowa nr 3 im. Jana Paw³a II w
Olecku. W ubieg³ym roku czytanie przebiega³o pod has³em ,,Ca³a szko³a czyta
dzieciom, a w bie¿¹cym ,,Ca³a gmina
czyta dzieciom.
W ramach tej akcji 18 listopada 2005r.
uczniowie kl. 0-III Szko³y Podstawowej
nr 3 im. Jana Paw³a II w Olecku poznali
legendê pt. ,,Pan Twardowski. Utwór
o przebieg³ym Twardowskim, sprytnym
diable i karczmie, co siê ,,Rzym nazywa, przeczyta³ pan Marek Ga³¹zka 
dyrektor ROK ,,Mazury Garbate.
Uczniowie gromkimi brawami nagro-

dzili czytaj¹cego. Chêtnie odpowiadali
na pytania do przeczytanej legendy.

Doceniaj¹c wartoci jakie niesie z sob¹
dowiadczenie ¿yciowe ludzi starszych
i cierpi¹cych, nale¿y uczulaæ najm³odszych na potrzeby innych i dbaæ o dobry kontakt miêdzy pokoleniami.
Wychodz¹c naprzeciw takiej postawie ,uczniowie z Zespo³u Szkó³ w Olecku, pod kierunkiem nauczycielki El¿biety Smokowskiej-Grzanki, przygotowali 23
listopada 2005 r. wystêpy artystyczne
w SPZZOD w Jakach. M³odzi wykonawcy zaprezentowali pieni patriotyczne,
nawi¹zuj¹ce do Narodowego wiêta Niepodleg³oci.
Pacjenci, bardzo serdecznie przyjêli
wystêpy m³odych artystów, nagradzaj¹c ich trud gromkimi brawami i wspólnie podpiewuj¹c znane im utwory. M³odzi
wykonawcy z chêci¹ przyjêli zaproszenie do dalszych spotkañ i prezentacji
swoich dokonañ artystycznych.
Takie kontakty na pewno s¹ z wielk¹ korzyci¹ dla dzieci i m³odzie¿y, dlatego te¿ dobrze jest, w nawale pracy, w
wiecznym popiechu i zabieganiu, pamiêtaæ o innych sposobach edukowania naszych m³odych podopiecznych.
E. Smokowska-Grzanka

Organizatorki akcji  pani Agata Mrozowska i pani Jolanta Kwiatkowska zachêcaj¹ dzieci do wziêcia udzia³u w konkursie plastycznym na wykonanie najpiêkniejszej ilustracji do przeczytanej legendy.
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PRZYSZ£OÆ- Z PRZYMRÓ¯ENIEM OKA

- UCZNIÓW

SPO£ECZNEJ SZKO£Y PODSTAWOWEJ STO

Wigilia w. Andrzeja, czyli popularne Andrzejki od dawna s¹ tradycyjnym
dniem wró¿b. Zwykle spêdzalimy go w
szkole. W tym roku by³o inaczej. Pojechalimy do Niemcowizny k. Suwa³k, do
gospodarstwa agroturystycznego pani
Stanis³awy D¹browskiej  emerytowanej
nauczycielki. Pani Stanis³awa na potrzeby tego dnia zamieni³a siê w dobr¹ wró¿kê, która przy pomocy wró¿b andrzejkowych przepowiada³a nam najbli¿sz¹ przysz³oæ.
Poni¿ej chcielibymy przedstawiæ parê
znanych i mniej znanych wró¿b, przy
których bawilimy siê wymienicie. Jednym z najpopularniejszych zwyczajów jest
lanie wosku przez ucho od klucza. Symbolizuje on bramê do wszelkich sekretów i tajemnic. Aby dowiedzieæ siê, która z panien z grona osób wró¿¹cych pierwNastêpnie próbowalimy odczytaæ, jaka
litera zosta³a utworzona przez rozsypane szpilki. Ka¿da litera mia³a swoje znaczenie, np. A- przed tob¹ podró¿, Epomylnoæ w szkole, H- szczêcie w
mi³oci, W- uwa¿aj na oszustów wokó³
ciebie, itd..
Wró¿b by³o jeszcze ca³e mnóstwospogl¹danie w wodê do g³êbokiej studni czy liczenie ko³ków w p³ocie itp., ale
nie sposób wspomnieæ o wszystkich.
Wiêkszoæ z nas nie traktowa³a ich powa¿nie, uwa¿alimy je tylko za zabawê,
ale byli te¿ i tacy, którzy twierdzili, ¿e
owe wró¿by siê sprawdzaj¹!
Wizyta u pani Stanis³awy D¹browskiej dostarczy³a nam wiele radoci i
zabawy. Na pewno wrócimy tu za rok!
Uczniowie SSP STO w Olecku
wraz z Pani¹ Anet¹ Æwiek
sza wyjdzie za m¹¿, pos³u¿ylimy siê
butami. Nastêpna wró¿ba by³a wykonana przy pomocy fili¿anek. Wró¿ka pod
trzema fili¿ankami schowa³a: obr¹czkê,
monetê, listek laurowy, a czwart¹ zostawi³a pust¹. Ka¿dy z nas podchodzi³ do
sto³u nakrytego obrusem i wybiera³ jedn¹ z fili¿anek.Za ka¿dym razem wró¿ka
zamienia³a miejscami fili¿anki. Niektórzy
trafiali na obr¹czkê, która symbolizuje
mi³oæ, inni wybierali listek  czyli rych³y lub lub monetê  czyli bogactwo.
Byli te¿ i tacy, którym przytrafi³a siê pusta
fili¿anka, co oznacza, ¿e nowy rok nie
przyniesie im istotnych zmian. Póniej
by³a szpilka prawdy. Ka¿da z osób
wró¿¹cych wk³ada³a do kubka 13 szpilek, potrz¹sa³a i wysypywa³a je na stó³.
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Listy do redakcji

Biurokracja

Ostatnio dosta³em pismo z Urzêdu
Miasta nastêpuj¹cej treci:
Burmistrz Olecka dzia³aj¹c na podstawie
art. nr (...) w zwi¹zku z art. nr (...) itd.
itd., postanawia: Wszcz¹æ z urzêdu postêpowanie w sprawie zmiany decyzji wymiarowej ustalaj¹cej zobowi¹zania podatkowe za rok 2005.
Uzasadnienie: Zgodnie ze sporz¹dzonym przez Starostwo Powiatowe w Olecku
wypisem z rejestru gruntów z dniem
23.05.2005 r. zmieni³y siê u¿ytki na dzia³ce nr 292.
Na niniejsze postanowienie nie s³u¿y za¿alenie.
... Koniec, podpis, pieczêæ.
Konia z rzêdem temu, kto rozumie o
co tu chodzi! Przeczyta³em ze trzy razy
owo pismo i kombinujê sobie, czego, do
cholery, chc¹ znowu. Pewnie podwy¿szaj¹ podatki  ale przecie¿ za 2005 r.
mam wszystko op³acone.
Zmieni³y siê u¿ytki? Bo faktycznie,
skopa³em stary trawnik, posadzi³em drzewka, krzewy, posia³em now¹ trawê, tak ¿e
prawda, zmiany s¹! I zobaczcie, od razu
wyczaili i chc¹ zmieniæ zobowi¹zania
podatkowe; pewnie od drzew i krzewów
licz¹ inaczej, ale jak?  od sztuki jak leci,
czy inaczej winia, inaczej liwa, jab³oñ
lub grusza? A co z malinami, truskawkami itd.?
Pe³en z³ych przeczuæ wybra³em siê do
szacownego Urzêdu z zamiarem wyjanienia w¹tpliwoci, a w³aciwie przet³umaczenia tego urzêdniczego pisania na jaki ludzki jêzyk.
I co siê okaza³o? Moja piaszczysta
dzia³ka (kl. V) awansowa³a na grunty
miejskie  pod zabudowê opodatkowan¹. Wczeniej by³a zwolniona z podatku
od nieruchomoci, bo to kl. V.
Nie by³em zachwycony takim przekwalifikowaniem gruntów, ale trudno 
takie to zbójeckie prawo. Wkurzy³a mnie
dopiero wielkoæ podatku i to, ¿e chc¹
naliczyæ go od maja 2005 r. Czy prawo,
nawet zbójeckie, mo¿e dzia³aæ wstecz?!
Skala podatku powoduje wzrost o oko³o
130% podatku od nieruchomoci p³aconego dotychczas. Podobne problemy i
zachwyty wyra¿aj¹ te¿ moi s¹siedzidzia³kowicze.
To prawda, miejska urzêdniczka t³umaczy³a mi, ¿e to ustawa sejmowa i taxsa sejmowa, ale ustawa okrela stawki
maksymalne i prawie takie w³anie maksymalne stawki uchwalili oleccy radni.
Tylko, jak znam ¿ycie, wnioski do Rady
pisze Burmistrz i Zarz¹d Miasta i to jest

faktyczna i odpowiedzialna w³adza miasta, a Rada zwykle klepie to, co siê jej
przed³o¿y i jest wygodnym parawanem
dla faktycznej w³adzy, bo w razie czego
mo¿na zrzuciæ z siebie odpowiedzialnoæ.
Do licha  biedne Olecko to nie bogata
Warszawa czy Kraków, ¿eby p³aciæ takie same podatki.
A tak na marginesie  czy urzêdnicze
pisma nie mog¹ byæ pisane po ludzku,
¿eby nie trzeba by³o ich t³umaczyæ, a
cz³owiek od razu wiedzia³ o co chodzi?
Niedawno czyta³em o sprawie piekarza z Legnicy, który od 13 lat dawa³
za darmo chleb ze zwrotów sklepowych
na sto³ówkê dla ubogich. Po prawie
pó³rocznej kontroli piekarni przez Urz¹d
Skarbowy urzêdnicy naliczyli 45 tysiêcy z³otych podatku VAT i ponad 200
tys. z³ podatku dochodowego (gdzie ten
dochód??) oraz zablokowali konta bankowe firmy. Wed³ug interpretacji urzêdniczej gdyby ów piekarz mia³ piecz¹tkê
od so³tysa, ¿e chleb da³ winiom, to
wszystko by³oby w porz¹dku, a jak da³
ludziom, to ma p³aciæ podatki. Wyegzekwowanie takich kwot z ma³ej piekarni
doprowadzi³oby do jej bankructwa i
wys³ania na bezrobocie 12 zatrudnionych
tam osób. Tylko co to obchodzi bezdusznego urzêdnika?
Sprawê Romana Kluski, tego od Optimusa zna chyba ju¿ ca³a Polska. Zakoñczy³a siê pomylnie dla Kluski, ale
gdyby tego nie nag³oni³a prasa i TV,
byæ mo¿e pan Kluska gni³by do dzi w
jakim wiêzieniu.
Chc¹c nad¹¿yæ i byæ w zgodzie z
czêsto zmieniaj¹cymi siê przepisami dla
prowadz¹cych dzia³alnoæ musia³em pojechaæ swoim busem do stacji diagnostycznej ¿eby stwierdzili i dali papier 
zawiadczenie, ¿e jest to samochód ciê¿arowy i mogê odliczaæ podatek VAT
od zakupionego paliwa. Uprawniony do
tego fachowiec zrobi³ foto samochodu,
po czym skasowa³ 50 z³ i wypisa³ za-

wiadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu stwierdzaj¹cym, ¿e mój bus ani chybi³ jest samochodem ciê¿arowym, o czym wiedzia³em
sam i o czym wiedzia³ te¿ ka¿dy laik. Z
tym¿e zawiadczeniem uda³em siê do
Starostwa Powiatowego po odpowiedni¹ piecz¹tkê w dowodzie rejestracyjnym
pojazdu. Myla³em, ¿e od rêki dostanê
ten stempelek, bo podk³adka ju¿ jest w
postaci owego zawiadczenia, wystawionego przez uprawnionego fachowca. Ale
gdzie tam! Ostro¿ny urzêdnik kaza³ mi
napisaæ podanie do Starosty z prob¹ o
postawienie piecz¹tki i przyklejenie do
podania znaczka skarbowego za 6 z³otych (tusz do piecz¹tek te¿ kosztuje).
Napisa³em, przyklei³em, potem wreszcie
urzêdnik nawet nie czytaj¹c proby i
podania chlasn¹³ piecz¹tkê. Z wczeniejszych rozmów dowiedzia³em siê, ¿e takiemu fachowemu badaniu i ca³ej procedurze podlegaj¹ wszystkie samochody powy¿ej 3,5 tony ³adownoci, a wiêc
te¿ busy, ¿uki, pick-upy itp. Rozumia³bym sytuacje w¹tpliwe, wszak kiedy
nawet maluchy przerabiano na samochody ciê¿arowe, ale stosowaæ takie wymogi do samochodów ewidentnie dostawczych i ciê¿arowych to czysty idiotyzm,
albo celowe drenowanie biznesu.
Kilka, a raczej kilkanacie lat temu,
ju¿ nie pamiêtam, w biurokratyczne przepisy wprowadzono zasadê owiadczenia
obywatelskiego, gdzie obywatel-petent
w drobnych sprawach zamiast urzêdniczych zawiadczeñ z piecz¹tkami móg³
odrêcznie napisaæ owiadczenie i podpisuj¹c je czytelnie owiadczyæ, ¿e sprawy
maj¹ siê w³anie tak, a nie inaczej. Oszczêdza³o to masê czasu petenta i urzêdnika, ale trwa³o bardzo krótko i umar³o
mierci¹ naturaln¹. Widaæ jakiemu czynownikowi nie podoba³o siê to, ¿e obywatel mo¿e co sam i za darmo, a przecie¿ armia rozrastaj¹cej siê biurokracji musi
te¿ mieæ co stemplowaæ.
Grzegorz Kudrzycki
Olecko, 2.12.2005 r.
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Nie ma dna w nieszczêciu ludzkim (6)
Okruchy wspomnieñ z Syberii 1941-1946

Po d³ugich przemyleniach postanowi³ymy nawi¹zaæ kontakt z dzieduszk¹, Rosjaninem, który ka¿dego dnia
dowozi³ artyku³y spo¿ywcze do sto³ówki od przystanku kolejowego.
W oczach tego staruszka widaæ by³o
¿yczliwoæ do nas. Zwierzy³ymy siê ze
swego planu. Zgodzi³ siê nam pomóc.
Dowióz³ nasze baga¿e w miejsce z nim
uzgodnione. Gdy wszyscy posnêli, cichutko wysz³ymy z baraku i pobieg³ymy w umówione miejsce odebraæ swoje baga¿e. Teraz z niecierpliwoci¹ czeka³ymy na jaki przeje¿d¿aj¹cy samochód, który by nas zabra³ i gdziekolwiek
zawióz³. Chodzi³o nam o to, aby jak najszybciej oddaliæ siê od tego miejsca, aby
wiêcej tu nie wróciæ. Przeje¿d¿aj¹ca ciê¿arówka zabra³a nas i dowioz³a do Abakanu. Z Abakanu poci¹giem pojecha³ymy do domu, do Czernogorska. Moje
wspólniczki ucieczki  Stasia i Hanka,
która do nas do³¹czy³a  zaraz po przyjedzie podjê³y pracê. One bowiem by³y w miarê zdrowe i
silne. Ja by³am jeszcze bardziej wychudzona i os³abiona, ani¿eli po wyjciu ze szpitala, dlatego znowu nie posz³am do pracy. Zamyka³am
siê w mieszkaniu, zas³ania³am
okno i udawa³am, ¿e nikogo
nie ma. Siedzia³am jak mysz
pod miot³¹.
Po kilku dniach znowu
³apanka, która mnie te¿ dosiêg³a. Czerwonoarmista, który
odpowiada³ za dowiezienie nas
na miejsce powiedzia³ nam,
¿e tym razem zawioz¹ nas do
Minusiñska do pracy przy sp³awie drewna
na rzece Jenisej. By³ to szok nie tylko
dla mnie, ale i dla ca³ej rodziny. Ja, która
nie umia³am kompletnie p³ywaæ, a g³êboka woda zawsze kojarzy³a mi siê ze
strasznym ¿ywio³em  mia³am zostaæ flisakiem. Ten wyjazd przyjê³am jak wyrok
mierci. Có¿ by³o robiæ, zgodzi³am siê z
wol¹ Bo¿¹, po¿egna³am siê z rodzin¹ i
pojecha³am. Do Minusiñska przyjechalimy pónym popo³udniem. By³o nas
du¿o, pe³na ciê¿arówka. Zostalimy
rozlokowani w du¿ym, pustym holu. Nie
by³o tam ani krzese³, ani ³awek. Usiedlimy na pod³odze pod cianami. Ka¿dy
wyci¹gn¹³ z wêze³ka co do jedzenia, posili³ siê, wyci¹gn¹³ na pod³odze i przygotowywa³ siê do snu. Po chwili rozleg³o siê g³one chrapanie. Spali wszyscy,
nawet ten, który mia³ obowi¹zek nas pilnowaæ. Ja jedna nie spa³am. Siedzia³am

w k¹cie, modli³am siê i p³aka³am. Tak minê³a
noc. Z rana przysz³a w³adza odebraæ
nas i skierowaæ do konkretnej pracy.
Podchodzili do ka¿dego z osobna
pytaj¹c o dane personalne, przede wszystkim o narodowoæ, wiek, adres zamieszkania. Nastêpnie odpowiednio dzielono
nas na dwie grupy. Wreszcie podeszli
do mnie. Sta³am w k¹cie na dr¿¹cych
nogach, wychudzona, oczy zapuchniête od p³aczu.
 Takiego robotnika nam nie potrzeba, bo nawet ryby nie mia³yby wielkiego po¿ytku, same koci  powiedzia³
jeden z nich.
I dziêki temu nie zosta³am flisakiem i
nie utonê³am w Jeniseju, jak przewidywa³am. Wróci³am do domu przed noc¹.
Postanowi³am pójæ do pracy nawet w
kopalni wêgla, a pracê tê przecie¿ zna³am. Pomyla³am, ¿e jeli umieraæ, to ju¿
lepiej na l¹dzie i wród swoich, a Polaków w tym miecie by³o bardzo du¿o.

Stasia, Hela, Irena i Zygmunt.
Jednak po wielu k³opotach, probach i
b³aganiach uda³o mi siê pójæ do pracy
do sowchozu.
Zatrudniono mnie przy kiszeniu arbuzów. Ta czynnoæ by³a nawet niezbyt ciê¿ka,
w pomieszczeniu, a w dodatku mo¿na by³o
nawet zjeæ arbuza, jeli nadzoruj¹cy nie
zauwa¿y³. Mia³o to wielkie znaczenie dla
organizmu, poniewa¿ poza szczypiorem i
dzikim czosnkiem nie by³o ¿adnych witamin. Czosnek by³ rodkiem profilaktycznym przeciw wszelkim chorobom, a szczególnie przeciw szkorbutowi.
By³a to praca sezonowa i w ka¿dej
chwili mog³am zostaæ zwolniona. Ci¹gle
wiêc myla³am jak znaleæ wzglêdnie dobre,
sta³e zajêcie. Marzy³a mi siê praca w piekarni, mieæ chleba do syta. Czasem nawet ni³am, ¿e pracujê, widzê du¿o, du¿o
wypieczonego chleba i tylko siêgn¹æ po
niego. Niestety, budzi³am siê, a rzeczy-

Janina Maciukiewicz
wistoæ taka jak przed snem  uczucie
g³odu. Jednak w koñcu moje sny i marzenia spe³ni³y siê. Zosta³am przyjêta do
pracy w piekarni, ale musia³am przedtem
prze¿yæ wiele trudnych sytuacji.

Jak zosta³am
obywatelk¹ radzieck¹?

Zima w roku 1943 by³a mrona, termometry wskazywa³y minus 50 stopni C.
Wieci, jakie kr¹¿y³y po miecie, mrozi³y krew w ¿y³ach. Mówiono, ¿e sowieci
zmuszaj¹ Polaków do przyjêcia obywatelstwa radzieckiego. Ci, którzy nie wyra¿¹ zgody, bêd¹ aresztowani. Mówiono, ¿e ju¿ kilku
Polaków aresztowano. Przyjêcie obywatelstwa radzieckiego to koniec wszelkiej nadziei na powrót do Polski,
to pozostanie na zawsze na
nieludzkiej ziemi. Up³ynê³o
zaledwie kilka dni od tych
strasznych wieci, a tu noc¹
us³ysza³ymy z mam¹ (siostra pracowa³a w kopalni wêgla na nocnej zmianie) g³one walenie do drzwi naszego mieszkania. Otworzy³a Rosjanka,
u której mieszka³ymy. Wszed³ Sowiet
w mundurze, z broni¹. Przeprowadzi³ szczegó³ow¹ rewizjê, zabra³ nasze zawiadczenia
wydane ju¿ w ZSRR stwierdzaj¹ce, ¿e
jestemy obywatelkami polskimi. Wszystkie polskie dowody zabrali nam enkawudzici jeszcze w Polsce podczas rewizji.
Nastêpnie oznajmi³, ¿e jestem aresztowana i muszê iæ z nim do komisariatu.
Mama zosta³a zwolniona, poniewa¿ by³a
ob³o¿nie chora. Uaktywni³y siê wrzody
¿o³¹dka, na które leczy³a siê jeszcze przed
wojn¹. Do tego dosz³o silne przeziêbienie i wysoka temperatura. Jak¿e ¿a³osne
i rozpaczliwe by³o moje po¿egnanie z
mam¹.
Sz³am, nie wiedz¹c dok¹d i kiedy wrócê.
Gdy przyprowadzi³ mnie do komisariatu, rozpocz¹³ przes³uchanie.
Koniec
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Listy do redakcji

Kurs w Powiatowym
Urzêdzie Pracy

W naszym województwie panuje najwiêksze bezrobocie.
Dotyczy ono g³ównie m³odych ludzi, którzy jeszcze nie znaleli swojego sposobu na ¿ycie, a czêsto te¿ maj¹ s³abe kwalifikacje. W dzisiejszym wiecie i na obecnym rynku pracy
trzeba przecie¿ byæ dwudziestoparoletni¹ osob¹ z minimum
dziesiêcioletni¹ praktyk¹ w danym zawodzie. Niestety, nie jest
to ³atwe do wykonania i niedawno mia³am okazjê siê o tym
przekonaæ.
Jako osoba dwudziestoparoletnia stwierdzi³am, ¿e mo¿e pora
ju¿ poznaæ trudy i znoje pracy. Bardzo szybko przekona³am
siê, i¿ znalezienie pracy bêdzie trudnym zadaniem. Nie traci³am jednak nadziei. Niektórzy mówi¹, ¿e nadzieja matk¹ g³upich. Ja na to odpowiadam a) g³upi ma szczêcia; b) ka¿da
matka kocha swoje dzieci. Moje podejcie okaza³o siê s³uszne. Przypadkiem, rozpaczaj¹c nad swoja straszliw¹ sytuacj¹,
dowiedzia³am siê o szkoleniu Asystent organizowanym przez
Powiatowy Urz¹d Pracy w Olecku i dofinansowywanym przez

Ju¿ po jesieni
Pod takim has³em odby³ siê w ubieg³y pi¹tek 3 grudnia, wieczór literackomuzyczny w Gminnym Orodku Kultury
w wiêtajnie.
Wieczór wype³ni³a poezja i proza czytana przez uczestników oraz wietny recital Grzegorza Wasilewskiego. To pocz¹tek spotkañ z poezj¹  zgodnie deklaruj¹ organizatorzy i uczestnicy spotkania.
Wiêcej o wieczorze w nastêpnym
wydaniu Tygodnika Oleckiego
(A)

PROPOZYCJA

Uniê Europejsk¹. ¯eby wzi¹æ w nim udzia³ trzeba by³o byæ
osob¹ bezrobotna poni¿ej 25 roku ¿ycia i posiadaæ podstawow¹ znajomoæ jêzyka angielskiego. Na szczêcie ten wymóg spe³nia³am. Zasiêgnê³am wiêc szerszych informacji na
ten temat. Dowiedzia³am siê i¿ bêdzie to intensywny kurs
jêzyka angielskiego dla zaawansowanych, podczas którego
nauczymy siê równie¿ obs³ugiwaæ urz¹dzenia biurowe (ksero, faksy i drukarki itp.). W trakcie kursu nauczy³am siê poprawnego pisania C.V., listów motywacyjnych i intencyjnych.
Kolejnym plusem by³a mo¿liwoæ dowiedzenia siê jak dobrze
wypaæ podczas rozmowy w sprawie pracy. By³y to zajêcia
zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Wyk³adowcy wymagali od nas przeprowadzenia takich rozmów miêdzy sob¹. Zosta³y
one nagrane a podczas ich ogl¹dania wskazywano nam zarówno b³êdy, jak i wszystkie dobre zachowania. Mi³ymi akcentami by³o ognisko integracyjne oraz wycieczki do Go³dapi na kolejkê linow¹ i na mosty w Stañczykach.
Kurs trwa³ od 1. wrzenia do 30. listopada 2005r. Wziê³o
w nim udzia³ 20 osób. Dziêki niemu ja i jeszcze kilka innych
kursantów dosta³o siê na sta¿ lub otrzyma³o propozycjê podjêcia pracy. Nie uwa¿am tego okresu za czas stracony i mam
nadziejê, ¿e zdobyte przeze mnie umiejêtnoci zaprocentuj¹
w przysz³oci.
Ewa Borkowska

Koncert charytatywny

Mamy Wielk¹ przyjemnoæ zaprosiæ Szanownych Pañstwa na koncert charytatywny, podczas którego bêd¹ Pañstwo
mogli obejrzeæ inscenizacjê bani H. Ch. Andersena Dziewczynka z zapa³kami, pokaz par tanecznych SKTT Promenada oraz wys³uchaæ koncertu kolêd.
Koncert odbêdzie siê15 grudnia 2005 roku o godz. 17:00
W ROK Mazury Garbate.
W trakcie spotkania zorganizowany bêdzie kiermasz,
na którym bêdzie mo¿na nabyæ ozdoby wi¹teczne. Zebrane w czasie koncertu rodki zostan¹ przeznaczone na przygotowanie wi¹tecznych paczek dla najbiedniejszych dzieci z
terenu naszego miasta i gminy.
Mauczycie SP1 w Olecku

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

KSI¥¯KA
TYGODNIA
W swoim studium wyobra¿eñ i stereotypów na temat wiata zachodniego,
które podsycaj¹ nienawiæ w sercach
cz³onków Al-Kaidy i im podobnych, autorzy dowodz¹, ¿e róde³ tych wyobra¿eñ nale¿y szukaæ na Zachodzie. Odnajduj¹ te nienawistne wyobra¿enia w dziewiêtnastowiecznej Rosji, w Niemczech na
pocz¹tku XX wieku, w faszystowskiej
Japonii, w fundamentalizmie islamskim i
u wielu innych wrogów Zachodu. Tak
wiêc jedna z g³ównych tez ksi¹¿ki g³osi,
¿e okcedentalizm (demonizowanie Zachodu) ma w istocie zachodnie korzenie, w
du¿ej mierze jest bowiem produktem pewnych nurtów, d¹¿eñ i têsknot w samej
kulturze zachodniej. Pos³uguj¹c siê brawurowo ró¿norodnym materia³em i wska-

Buruma I., Margalit A.: Okcydentalizm:
zachód w oczach wrogów.
Kraków: Universitas 2004
zuj¹c uderzaj¹ce podobieñstwa miêdzy
rozmaitymi koncepcjami zrodzonymi na
Zachodzie i na Wschodzie (tym Bliskim
i tym Dalekim), Buruma i Margalit wyró¿niaj¹ podstawowe elementy okcydentalizmu, takie jak: nienawiæ do miasta
jako siedliska zepsucia, pogarda dla wiata
kupców i finansistów przeciwstawionego etosowi wojownika zdolnego powiêciæ
¿ycie dla narodu i wiary, wstrêt do ch³odnego, kalkuluj¹cego rozumu, marzenie o
organicznej wspólnocie i autentycznej
religijnoci. Aby stawiæ czo³o najwa¿niejszym problemom wspó³czesnego
wiata, trzeba te sprawy kluczowych
opozycji zrozumieæ.
El¿bieta Rowiñska

Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Filia w Olecku,
ul. Aleja Zwyciêstwa 7, tel. 523 93 53
zaprasza:
poniedzia³ek
9.00-15.00,
wtorek-pi¹tek
9.00 -17.00,
sobota
9.00 -15.00
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BLISKO 16 LAT DZIA£ALNOCI NA RYNKU VIDEO
OFERUJEMY:
 najwiêkszy w regionie wybór kaset (blisko 7000 zgromadzonych tytu³ów),
 ponad 700 tytu³ów DVD  ci¹gle powiêkszaj¹ca siê oferta (5 tytu³ów tygodniowo)
 sta³ym klientom rabat  20%
 telefoniczna rezerwacja filmów,
 filmy dla koneserów.
(V41601)
(V39402)

OLECKO, Armii Krajowej 8, tel. (087) 520-37-20

HITY WYPO¯YCZALNI  LISTOPAD 2005
Lp. Nr kat.

Tytu³

Gatunek

Lp.

Nr kat.

Tytu³

Gatunek

1

718

Królewstwo niebieskie

histor.

16

702

Sin City. Miasto grzechu

thriller

2

726

Batman. Pocz¹tek

fantasy

17

698

El Alamein

wojenny

3

678

Hitch

komedia

18

689

Lot Feniksa

akcja

4

691

Roboty

anim.

19

728

Ziemiomorze

fantasy

5

710

Si³a strachu

thriller

20

721

Autostopem przez galaktykê

kom.

6

708

Cz³owiek pies

thriller

21

666

Pi³a

thriller

7

729

Z³o

dramat

22

682

7 sekund

akcja

8

725

Amityville

horror

23

722

Miss Agent 2

kom.

9

684

Constantine

thriller

24

681

T³umaczka

thriller

10

714

Kung Fu. Sza³

akcja

25

633

Soul Plane

kom.

11

723

Be Cool

kom.

26

762

Dom woskowych cia³

horror

12

705

Sahara

przygod.

27

757

Trzêsienie ziemi

katastrof.

13

737

Szeregowiec Dolot

anim.

28

687

Trudne s³ówka

kom.

14

719

Boogeyman

horror

29

711

Grunt to rodzinka

kom.

15

659

13 dzielnica

akcja

30

716

Zakochany anio³

kom.

Czas surferów

kom./sens.

JU¯ W WYPO¯YCZALNI
1

759

Ob³êd

thriller

2
3

4

769

764

Wojna wiatów

thriller/sf

5

772

Madagaskar

anim.

767

Piêkny Boxer

akcja

6

775

Wyspa

thriller

NIEKTÓRE PREMIERY GRUDNIA
1
5
8 i 12

Fantastyczna czwórka

Pitbull

Perfect Man

Gwiezdne wojny  Zemsta Sithów
Osaczony
Mr. & Mr. Smith

15

Atak na posterunek 13

19

Czekaj¹c na cud

Ziemia ¿ywych trupów

Klucz do koszmaru
¯ycie Carlita - Pocz¹tek

Garbie super bryka
Boudu

Szalony weekend
Imperium wilków

¯ona dla Miko³aja

Evilenko
American Pie 4
XXX2

Zapraszamy: pon.sob.  1000-1900, niedziela  1200-1700
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Ceny najni¿sze w regionie!
KEY, aleja Wojska Polskiego 16

Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

cie
zê
c
o u
zp urs
o
R k

Codziennie w godz. 800-1800
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listopada

tel. 520-23-36

CENTRUM OGRODOWE
GRÜNLAND

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

(K40803)

2 godziny gratis!!!

(V69305)

/ PRACA
* AVON, wpisowe 0 z³. Tel. 0-609-600-338.
(V58618)
* Przedsiêbiorstwo wielofunkcyjne GOLIAT zatrudni operatora koparki, ³adowarki, wózka wid³owego (nowoczesny
sprzêt). Tel. 0-508-097-578.
(K42501)
/ SPRZEDAM
* Ford Galaxy, 1996; 2,0B, bogate wyposa¿enie, czerwony.
Tel. (087) 523-45-67, 0-600-237-328.
(V42401)
* kafle z rozbiórki pieca. Tel. (087) 520-28-42.
(K42001)
* Laptop Toshiba SATELITE DSC320, 1000 z³otych, aparat cyfrowy SONY profesjonalny, 1000 z³otych. Tel. (087)
523-45-67, 0-600-237-328.
(K42301)
* lub wynajmê w Olecku lokale 25m2 i 35m2 na sklep, biuro, us³ugi; wszystkie media. Tel. 0-660-099-070.
(K41801)
* malucha tanio, 1988. Tel. 0(087) 520-28-42.
(K41901)
* meble sklepowe, ladê ch³odnicz¹, wagê, sypialniê  tanio.
Tel. 0-660-099-070.
(K41701)
* Mercedes 124; 3,0D; 1987, przerobiony na okularnika,
srebrny. Tel. (087) 523-45-67, 0-600-237-328.
(K42201)
/ US£UGI
* Us³ugi przewozowe, przeprowadzki, Orzeszkowej 36. Tel.
0-504-146-460; 0-509-929-135.
(V631010)
* T³umacz jêzyka francuskiego. Tel. 0-604-232-562. (L1407)
/ WYNAJEM
* Lokal 140m2 w piwnicy. Tel. 0-601-152-420.
(K41003)
* mieszkania do wynajêcia. Tel. 0-609-738-204.
(K42101)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

(V69901)

OG£OSZENIA DROBNE

W grudniu promocja na artyku³y
³azienkowo-sanitarne.

Tel. (087) 520-22-33.
DOM WESELNY
12345678901234567890123456789012
(K41501)
12345678901234567890123456789012

EDE N

12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
O le c k o
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
ul. Gdañska 1,
12345678901234567890123456789012
* przyjêcia weselne, okolicznociowe12345678901234567890123456789012
tel. +(87) 520-40-50
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
* imprezy studenckie, stypy
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012

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.
Trwa konkurs pt.

Pozytywnie o Olecku

Meble ogrodowe na zamówienie.
Tel. 0 607-865-374
OLEJ OPA£OWY

(V590014)

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

KONKURENCYJNE CENY !!!

Tel. (0*87) 520-41-91

Wspomnienia  po latach
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W³adys³aw ¯urowski

(205)

Rok 1993/94 (c.d.)

Od 7 do 10 stycznia stan lodu niezbyt dobry, mimo to lodowiska s¹ czynne. 10 stycznia w auli m³odzie¿ wraz z
dyrekcj¹ sk³ada mi ¿yczenia z okazji ukoñczenia 80 lat. S¹ równie¿ obecni przedstawiciele Rady Miejskiej z wiceburmistrzem oraz przewodnicz¹cym Rady Miej-

Moja Chatka widoczna z lodowiska Zuch.

Królowa Zima - projekt
i wykonanie uczennicy klasy VIII
- Jacewicz, z pomoc¹ kole¿anki Baranowskiej.
skiej. Dyrektor szko³y pani Ga³aszewska
wyg³osi³a przemówienie treci nastêpuj¹cej: W styczniu 1914 roku przyszed³
na wiat silny i zdrowy noworodek p³ci
mêskiej. By³o to na Wileñszczynie. Ró¿ne
znaki na niebie i ziemi wskazywa³y na
to, ¿ê bêdzie pracowity, wytrwa³y i uparty.

Przebierañce na lodzie.

Chatka Osiemdziesiêciolatka po kilku
odwil¿ach nie wygl¹da imponuj¹co.

Wiadomo, Kozioro¿ec. nadano mu imiê
W³adys³aw. Kiedy podrós³, rozpocz¹³ naukê. W 1935 r. ukoñczy³ seminarium Nauczycielskie Mêskie im. Tomasza Zana
w Wilnie. Póniej pracê zawodow¹ przerwa³a druga wojna wiatowa. 3 wrzenia
1939 r. walcz¹c na froncie dosta³ siê do
niewoli niemieckiej. Powróci³ w 1945 r.
Od 1947 r. mieszka w Olecku. Przez szereg lat bierze czynny udzia³ w ¿yciu sportowym Olecka. jego najwiêksze hobby
to lodowisko. Urz¹dza je od dziesi¹tek
lat na pociechê dzieciom. W ¿yciu prywatnym jest raczej odludkiem - tak mówi
o sobie. Wolny czas spêdza na ³owieniu szczupaków (jest ich pogromc¹, znanym
wród rybaków), zbieraniu jagód, grzybów i orzechów.
Szanowny Jubilacie! W imieniu wszyst-

kich nauczycieli oraz swoim w³asnym ¿yczê
Panu nastêpnych 80 lat, du¿o zdrowia
oraz wszelkiej pomylnoci.
Nastêpnie przemówi³ in¿. Paw³owski
- przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, a dziewczêta w imieniu ca³ej m³odzie¿y, z³o¿y³y
¿yczenia i wi¹zankê kwiatów. Zastêpca
burmistrza wrêczy³ mi nagrodê pieniê¿n¹. Jako ostatni zabra³em g³os, dziêkuj¹c za ¿yczenia i prosz¹c m³odzie¿, aby
dba³a o lodowisko, pomagaj¹c w jego
konserwacji, co bêdzie dla mnie najlepszym prezentem.
W tym dniu dziewczêta pani Gocik
i pani Koz³owskiej, chocia¿ na dziurawym lodzie, jedzi³y do godz. 14:30.
O 17. lodowiska zosta³y zamkniête z powodu z³ego stanu nawierzchni.
C.d.n.
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K a l e n d a rNataszy,
z Walerii,
i mWies³awy
ion
6 grudnia
Dionizji, Dony, Leontyny, Zenobii
Emila, Emiliana, Jaremy, Jarogniewa, Jeremiego, Jeremy, Miko³aja, Zenona
7 grudnia
Agaty, Agi, Dalii, Dalili, Lili
Agatona, Ambro¿ego, Marcina, Nimomys³a, Polikarpa, Sobies³awa, Teodora
8 grudnia
Boguwoli, Delfiny, Elfrydy, Marii, Rozmaryny, Wirginii
Abrahama, Delfina, Klementa, Makarego, Rozmaryna, wiatos³awa, wiatozara, Wirgiliusza, Wirginiusza, Zenona
9 grudnia
Anety, Gracji, Joanny, Leokadii, Lody,

Cypriana, Delfina, Gracjana, Grzegorza,
Joachima, Wies³awa
10 grudnia
Danieli, Eulalii, Judyty, Julii, Loretty, Marii
Andrzeja, Bogdana, Bohdana, Daniela,
Dawida, Grzegorza
11 grudnia
Biny, Danieli, Danuty, Julii, Sabiny
Artura, Chryzostoma, Damazego, Daniela,
Stefana, Waldemara, Wojmierza, Wojmira
12 grudnia
Adalii, Adelajdy, Ady, Aleksandry, Dagmary, Dionizji, Joanny
Aleksandra, Kaliksta, Konrada, Konstantego, Przemys³awa, Suliwoja

Miko³ajki

Tomasz Hopfer

Zgodnie z tradycj¹ wiêty Miko³aj
odwiedza dzisiaj nasze domy i rozdaje
prezenty. Dzieci rozpoznaj¹ go po bia³ej
brodzie, czerwonym p³aszczyku i czapie
z pomponem.
Pocz¹tek temu radosnemu zwyczajowi da³a legenda o w. Miko³aju  arcybiskupie Myru, ¿yj¹cym w II po³owie
III wieku w miecie Petara nad Morzem
ródziemnym (p³d-zach. Azja Mniejsza).
Wystêpowa³ w obronie przeladowanych
chrzecijan, za co by³ wiêziony. Wyposa¿y³ potajemnie trzy córki zubo¿a³ego
szlachcica  temu wydarzeniu zawdziêczamy tradycjê miko³ajkow¹. Rybacy uczynili go swoim patronem wierz¹c, ¿e potrafi³ uciszaæ sztormy.

Na weso³o

Przyjaciel mówi do myliwego, który wraca z pustymi rêkami:
- Znowu nie upolowa³e ani jednego
zaj¹ca?
- Nie, ale mimo to jestem bardzo zadowolony. Napêdzi³em bestiom porz¹dnego strachu!

8 grudnia 1982 r. zmar³ w Warszawie
Tomasz Hopfer (ur. 1935 r.), lekkoatleta,
dwukrotny Mistrz Polski w sztafecie 4x400
m. By³ tez dziennikarzem i sportowym
sprawozdawc¹ telewizyjnym. Jednak najwiêksz¹ popularnoæ zyska³ jako inicjator i propagator telewizyjnej akcji  bieg
po zdrowie oraz imprez sportowych dla
dzieci i m³odzie¿y szkolnej. O sporcie
wiedzia³ niemal wszystko. Twórca, producent i szef Studia 2  Mariusz Walter powiedzia³ o nim:
Je¿eli by³ kto, kto potrafi³ siê prawdziwie cieszyæ ¿yciem, to by³ Tomek Hopfer.
Je¿eli by³ kto, kto zna³ siê na sporcie, to byt Tomek Hopfer.
Je¿eli by³ kto, kto wywo³ywa³ powszechne zainteresowanie nie tylko faktem
swojego telewizyjnego istnienia, ale
swoim wdziêkiem, urokiem osobistym,
swoim sposobem zachowania, to by³
Tomek.
Je¿eli kto doprowadza³ mnie do furii, jako ówczesnego swojego szefa, to
by³ Tomek.

CENNIK REKLAM  TYGODNIK OLECKI

 1 modu³ (1,5x8,5cm) = 10 z³ + VAT
DOP£ATY:
1. Reklama na pierwszej stronie redakcyjnej (max 4 modu³y)  cena podstawowa
x 6.
2. Reklama na 3 i 4 stronie  x 4 (do dyspozycji klienta maksymalnie 1/2 strony)
OG£OSZENIA DROBNE:
1. Za og³osznie drobne  0,50 z³ +VAT za
ka¿de s³owo
2. Og³oszenie drobne w kontrze  0,80z³
+VAT
WK£ADKA
1. Istnieje mo¿liwoæ przyjêcia tzw. sron
sponsorowanych  cena do uzgodnienia
w redakcji.
2. Przyjêcie wk³adki  0,06 z³ + VAT od
sztuki

RABATY
1. Za wielokrotnoæ:
* 46 emisji  10%
2. W przypadku du¿ych kampanii reklamowych  negocjacja cen.
4. Ca³a strona (34 modu³y)  250 z³ + VAT
5. 1/2 strony  140 z³ + VAT
UWAGA:
Reklamodawca sk³adaj¹cy og³oszenie (minimum 2modu³y) otrzymuje bezp³atny egzemplarz gazety (przes³any poczt¹), w której
zamieszczona by³a reklama.
1. Powierzchnia og³oszeñ na stronach redakcyjnych jest limitowana do 1/2 strony.
2. Reklama ukazuje siê po op³aceniu faktury lub rachunku.
3. Dostarczanie w³asnych reklam  w for-

Przys³owia
i powiedzenia

 Je¿eli ca³y grudzieñ suchy i mrony, to
ca³e lato bêdzie suche i upalne.
 W pierwszym tygodniu (grudnia) pogoda sta³a, bêdzie zima d³ugo bia³a.
 Ile niegu przy w. Miko³aju (6 grudnia) tyle trawy da drugi Miko³aj w Maju.
 Na wiêty Ambro¿y (7 grudnia) poprawi¹ siê mrozy.

Nasz przepis
(danie dla 12 osób)

Schabowe
po debreczyñsku

1,2 kg schabu
30 dkg cebuli
20 dkg wêdzonego boczku
39 dkg wêdzonej kie³basy
3 pomidory
sól, ostra i s³odka papryka, t³uszcz
Ze schabu wykrawamy 12 kotletów,
które lekko rozbijamy, solimy i rumienimy na t³uszczu. Cebulê drobno siekamy, przesma¿amy, doprawiamy papryk¹, dodajemy miêso i obrane, pokrojone w æwiartki pomidory. Dusimy pod
przykryciem, a gdy miêso bêdzie ju¿ prawie
gotowe, wrzucamy do rondla pokrojon¹ w kostkê kie³basê i boczek, mieszamy i dusimy razem do miêkkoci. Podajemy z kluskami k³adzionymi lub makaronem.

Witamina K

Bierze udzia³ w procesie krzepniêcia
krwi i gojenia siê ran, jest równie¿ istotna dla prawid³owego rozwoju dzieci.
Najczêciej wystêpuje w otrêbach pszennych, ziemniakach, selerze, koperku, pomidorach, male i fasoli szparagowej.
Dzienne zapotrzebowanie na witaminê K
wynosi 1-2 mg.
macie tif (o rozdzielczoci graficznej
300dpi), wmf lub cdr (Corel Draw
max v. 9.0)
4. Koszt opracowania graficznego (dop³ata) na ¿yczenie zleceniodawcy: do wielkoci 6 modu³ów  50 z³ + VAT, wielkoci powy¿ej 6 modu³ów  100z³ + VAT.
Materia³ do obróbki nale¿y dostarczyæ
do pi¹tku poprzedzaj¹cego wydanie pisma.
TERMIN PRZYJMOWANIA MATERIA£ÓW DO DRUKU
1. Poniedzia³ek-pi¹tek w godz. 1200-1700.
2. Reklamy nale¿y dostarczaæ najpóniej do
godz. 1500 w poniedzia³ek (poprzedzajcy wydanie pisma).
2. Reklamy i og³oszenia drobne do poszczególnych numerów gazety zbiera
* Bogus³aw Marek Borawski, tel. (087) 52002-30; kom. 0-601-152-454.
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PÓ£NOCNA LIGA REGIONALNA TENISA STO£OWEGO

Viktoria I liderem

Do najciekawszego spotkania ósmej
kolejki Pó³nocnej Ligi Regionalnej tenisa sto³owego dosz³o w Go³dapi, gdzie
lider tabeli Viktoria I Wiêcki pokona³a I
Strefê Go³dap 8:5. Pogoñ Banie Mazurskie niespodziewanie zremisowa³o w Wiêckach z Viktori¹ II 7:7, i uleg³a w Baniach
zespo³owi z Gi¿ycka ABC 5:8. Spójnia
odnios³a sukces wygrywaj¹c w Wiêckach z Viktori¹ II 8:4.
Wyniki VIII kolejki:
Viktoria II Wiêcki- Pogoñ Banie Maz. 7:7
Pogoñ Banie Maz.-ABC Gi¿ycko 5:8
I Strefa Go³dap-Viktoria I Wiêcki 5:8
Viktoria II Wiêcki -Spójnia Olecko 4:8
Arion Olecko -I Strefa Go³dap 2:8
Tabela
1. Viktoria I Wiêcki 6
11 47:21
2. Spójnia Olecko
6
11 47:26
3. ABC Gi¿ycko
7
10 49:31
4. I Strefa Go³dap
6
9 44:27
5. Pogoñ Banie Maz. 8
7 47:43
6. Viktoria II Wiêcki 7
6 44:39
7. Geodezja Olecko 8
6 45:46
8. Arion Olecko
7
1 14:53
9. Viktoria III Wiêcki 7
1 10:55
(spotkania, punkty, ma³e punkty)

LIGA HALOWA LO
Wyniki Halowej Ligi Pi³ki No¿nej
(LO) z 3 grudnia:
1. TSV Victory  GROM 13:0 (4:0);
bramki: Filip Judycki 6, Dominik Ga³¹zka 4, Marcin Rudziewicz 2 i Marcin
Walu.
2. LIDERZY Hamasu  Absolwent 3:1
(2:1); bramki: Artur Æwikowski, Micha³ Pietraszewski i Adam Konopko
 Micha³ Zyskowski.
3. TSV Victory  Belfers 1:1 (1:0); bramki: Marcin Walu - Jacek Matwiejczyk.
4. Absolwent  GROM 6:4 (2:2); bramki: Micha³ M³ynarczyk 2, Adam Rekuæ 2, Micha³ Zyskowski i Jacek Marciniak  Grzegorz Niebrzydowski 3 i
Grzegorz Bomber.
5. Absolwent  Belfers 1:6 (0:2); bramki: Maciej Zyza³a  Andrzej Kozubowski
2, Sebastian Antkiewicz, £ukasz Dêbski, Marcin Putra i Rafa³ Milczarek.
6. FC Ogólni  Belfers 1:7 (0:3); bramki: Maciej Ostrowski  Sebastian Ant-

I Strefa Go³dap
- Viktoria I Wiêcki 5:8
W Go³dapi spotka³y siê dwa zespo³y, które walcz¹ o zwyciêstwo w lidze.
Lepsz¹ dru¿yn¹ okaza³a siê Viktoria I
wygrywaj¹c 8:5, zachowuj¹c pierwsze
miejsce. Najlepszym zawodnikiem meczu
by³ Krzysztof Kosela, wygra³ z Weso³owskim 3:1. Do niespodzianek meczu trzeba zaliczyæ przegrany debel Kosela 
Januszewski, i zwyciêstwo 14-letniej
Martyny Kuziak nad Januszewskim.
Punkty dla Go³dapi zdobyli: Grzegorz
Weso³owski 2,5. Bogdan Wikarski 1,5,
Martyna Kuziak 1. Dla Viktorii: Krzysztof Kosela 3, Zbigniew Zió³kowski, Bogdan
Deneka - po 2,5.
Viktoria II Wiêcki
 Spójnia Olecko 4:8
Spójnia odnios³a cenne zwyciêstwo
w Wiêckach wygrywaj¹c z Viktori¹ 8:4,
rewan¿uj¹c siê za pora¿kê z ubieg³ego roku.
Najlepszym zawodnikiem meczu okaza³ siê
Andrzej Karniej. Do niespodzianek meczu zaliczyæ zwyciêstwo Marka Kondrackiego nad Grzegorzem Kokoch¹ 3:2.
Punkty dla Viktorii zdobyli: Jaros³aw
kiewicz 4, Robert
Smyk, Tomasz Karniej i Andrzej Kozubowski.

Nazwa dru¿yny
ABSOLWENT

Pierwsz¹ rundê
maj¹ za sob¹ zawodFC OGÓLNI
nicy Belfers, którzy
nie przegrali meczu
GROM Olecko
(jeden remis) i na
razie prowadz¹ w liBELFERS
dze  13 punktów.
LIDERZY Hamasu
TSV Victory
Tu¿ za nimi jest zespó³ TSV Victory (8
pkt i jeden mecz zaleg³y) i Absolwent (7
pkt). Dwa zespo³y: FC Ogólni i Grom nie
zdoby³y jak dotychczas ¿adnego punktu.
W klasyfikacji króla strzelców prowadzi z 8 bramkami na koncie Sebastian
Antkiewicz (Belfers) przed Filipem Judyckim (7) z TSV Victory.
Rozgrywki odbywaj¹ siê w ka¿d¹ sobotê w godz. 13.30  16.00 w sali Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowkiego i potrwaj¹ do 7 stycznia

Deneka 2,5. Grzegorz Kokocha 1,5. Dla
Spójni: Andrzej Karniej 3,5, Marek Kondracki 2, Tadeusz Pietro³aj, Adam Trochim - po 1, Micha³ Chrzanowski 0,5.
Viktoria II Wiêcki
 Pogoñ Banie Mazurskie 7:7
Mi³¹ niespodziankê sprawili podopieczni trenera Mieczys³awa Górniaka remisuj¹c w Wiêckach z Viktori¹ 7:7. Remis
dla Pogoni przy stanie 7:5 dla Viktorii,
uratowali Szumlañski i Rokosz, wygrywaj¹c dwa ostatnie pojedynki.
Punkty dla Viktorii zdobyli: Grzegorz
Kokocha 3,5. Bogdan Rabij 3, Tomasz
Zalewski 0,5. Dla Pogoni: Pawe³ Szumlañski 2,5, Dariusz Rokosz 2, Bartosz Górko
1,5, Sebastian Aftyka 1.
Arion Olecko
 I Strefa Go³dap 2:8
Arion musia³ uznaæ wy¿szoæ goci
przegrywaj¹c z Go³dapi¹ 2:8. Mi³¹ niespodziankê sprawi³a 14-letnia Martyna
Kuziak, która wygra³a wszystkie spotkania.
Punkty dla Ariona zdobyli: Adrian
Puchalski, Tomasz Skrocki - po 1. Dla
Go³dapi: Grzegorz Weso³owski, Martyna Kuziak, Maciej Kuziak - wszyscy po
2,5, Diana Pop³awska 0,5.
Franciszek Pietro³aj
Bramki
strzelone

Bramki
stracone

7
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4
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13
6
8

25
14
20

5
7
6

Miejsce Punkty
1

przysz³ego roku. Organizatorami Ligi jest
MOSiR w Olecku i LO.
MLKS Czarni Olecko zaprasza
wszystkich zawodników, dzia³aczy, kibiców, sympatyków i przyjació³ Klubu
na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbêdzie siê dnia 8 grudnia
2005r. (czwartek)
I termin o godz. 17:00
II termin o godz. 17:15
w sali konferencyjnej Ratusza w Olecku
Prezes KS Czarni Olecko
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 184

Tak sobie pomyla³em: ale ten czas
leci. Ledwo skoñczy³ siê karnawa³, a tu
ju¿ grudzieñ i s³ychaæ kroki wiêtego
Miko³aja. Nie wiem czemu, ale nie bardzo wiem dlaczego tak popularna postaæ wiêtego Miko³aja jest przedstawiana jako postaæ w czerwonym kubraku
z bia³ym ko³nierzem. Jest to postaæ
wymylona w czasie dwudziestolecia miêdzywojennego przez sprytnych w³acicieli wielkiej sieci handlowej w USA.
Wszystko po to, aby zwiêkszyæ swoje
zyski. Dzi w supermarketach sprzeda¿
przedwi¹teczna zaczyna siê ju¿ na pocz¹tku jesieni. Niemia³o pojawiaj¹ siê
promocje przedwi¹teczne. Nie wierzê
w promocje! Kto z nas wierzy, ¿e kto
sprzedaje towar po ni¿szej cenie od ceny
zakupu? Pani? Pan... No to gratulujê.
Pewnie, ¿e wiara w cuda nie jest nam,
Polakom, obca.
Ja tam na przyk³ad wierzê, ¿e PiS sobie
da radê rz¹dz¹c dobrze naszym krajem.
Ot... taka sobie wiara. Najbardziej jednak dziwi mnie wiara Samoobrony, ¿e
bêdzie tworzyæ koalicjê rz¹dow¹ z PiSem. Oczywicie takie rozwi¹zanie jest
dyskutowane i rozwa¿ane w krêgach polityków z Platformy Obywatelskiej. To
znaczy, ¿e oni dyskutuj¹ o mo¿liwoci
koalicji Samoobrony z PiSem... Dziwne.
Dlaczego oni nie mog¹ wreszcie porozmawiaæ sami ze sob¹ na temat przysz³oci
tej partii i swoich ludzi, którym obieca³o siê udzia³ przy podziale tego tortu.
Ju¿ kiedy o tym pisa³em, ale napiszê
jeszcze raz: ka¿da partia opozycyjna pisze i mówi, ¿e nasz kraj jest rozkradany
przez partie rz¹dz¹ce. I jednoczenie dziwi
mnie fakt, ¿e te partie opozycyjne tak
siê pchaj¹ do w³adzy, by byæ oskar¿anymi o kradzie¿ i nieuczciwoæ wobec
swoich wspó³obywateli. Dla polityków
PO obecny rz¹d PiS jest najgorszym rz¹dem jaki mo¿na sobie wyobraziæ. Jeszcze nie zd¹¿yli nic zrobiæ i z³ego uczyniæ  a ju¿ le. Oczywicie, gdyby rz¹dzili ONI to by³oby lepiej. A tu... figa z
makiem. Trzeba po prostu zostaæ TWARD¥ opozycj¹. To znaczy, ¿e w opinii
tych polityków twardoæ ma polegaæ na
negowaniu wszystkich inicjatyw strony rz¹dowej. Nawet pomys³y wywodz¹ce
siê z nurtu programowego PO maj¹ byæ
z³e i niedobre.
Profesor Religa, który zosta³ okrzykniêty zdrajc¹ i sprzedawczykiem powiedzia³, ¿e PiS zgodzi³ siê na realizacjê jego
programu dla polskiej s³u¿by zdrowia.

Ten program mia³ pe³ne poparcie PO.
Ale w obecnej chwili grozi nam, ¿e to
w³anie PO bêdzie torpedowaæ na zasadzie A ty zaj¹c znowu bez czapki...
Wszelkie pomys³y Ministra Zdrowa bêd¹
uwa¿aæ za z³e i b³êdne. I coraz bardziej
wygl¹da na to, ¿e sama lustracja ma byæ
bardziej krwawa... bo w kszta³cie proponowanym przez PiS jest za ³agodna.
Na przyk³ad wed³ug pos³a J.M. Rokity
ma to wygl¹daæ nastêpuj¹co: oskar¿amy gocia o wspó³pracê ze s³u¿bami
specjalnymi i SB... a niech on siê broni
i t³umaczy, ¿e nie jest koniem. Jednak
najprociej chyba jest oczyciæ polsk¹
politykê z by³ych funkcjonariuszy SB i
innych s³u¿b specjalnych odcinaj¹c im
drogê dostêpu do archiwów, by nie mogli
z nich wykorzystywaæ wiedzy o potencjalnych ofiarach. Jeszcze prostszym
sposobem jest kontrola zarobków i dochodów ludzi zajmuj¹cych siê wa¿nymi
decyzjami. Jeli cz³owiek zarabia 100000
z³ rocznie i pracuje w swoim biurze po
12-14 godzin  to znaczy, ¿e nie móg³
dorobiæ drugiej takiej (a nawet wy¿szej)
pensji i wydaæ 300 lub 400 tys z³. Przecie¿ to jest bardzo proste. To tak jak

lekarze. Ile¿ to razy z prostych wyliczeñ
wynika, ¿e taki lekarz pracuje nawet
40 godzin na dobê. Oczywicie, wielu
nie widzi w tym nic z³ego. Nawet sami
lekarze... Ale proszê mi wierzyæ na s³owo: doba ma tylko 24 godziny. Mo¿na
pracowaæ na przyk³ad 25 godzin na
dobê!? Wystarczy wstawaæ o godzinê
wczeniej. Ale 40 godzin wydaje mi siê
niemo¿liwe. Nie wiem jak u Pañstwa.
Ale zostawmy nasz rz¹d, niedosz³e
koalicje i finanse. Przejdmy do ostatnich dni w³adzy naszego Szanownego
Pana Prezydenta. Ostatnio nazywamy
go Aleksandrem £askawym.
Otó¿ wpad³ on na pomys³, by u³askawiæ swoich kolesi i pozbawiæ ich
mo¿liwoci odpowiedzialnoci karnej za
w³asne grzechy. Pan, by³y wiceminister,
Sobotko, który przez swój d³ugi jêzyk
narazi³ ¿ycie funkcjonariuszy CB, a teraz
siê t³umaczy, ¿e nic z³ego nie zrobi³. To
ju¿ skandal! Jako osoba na takim stanowisku powinien mieæ wiêcej godnoci i wiêksz¹ wiadomoæ nagannoci
w³asnego czynu. Drug¹ osob¹ oczekuj¹c¹ na ³askê Aleksandra jest Ryszard
Kalisz. Ciekawe...
PAC

MA£E impresje
Ludzie

Po¿eraj¹c sztucznego kurczaka w pikantnej panierce chuda panna cedzi miêdzy
jednym kêsem a drugim do ³ysego, napakowanego ch³optasia: Wyp æ ich!, na
widok rozkrzyczanych dzieci przy stoliku obok. Osi³ek tylko kiwa g³ow¹, zêbami
rozrywa kolejn¹ porcjê kurczaka, kawa³ki miêsa gromadz¹ mu siê w k¹cikach wyt³uszczonych ust. Tu¿ za nim gderliwa dewota strofuje pokornego mê¿a.: Ty nie
wiesz, co to jest religia!. Wychodz¹, mam wra¿enie, ¿e w drzwiach kopie go w
ty³ek. Wchodz¹ nowi do fast fooda.
Ewa Koz³owska

