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Partie polityczne nie stawiaj¹ dzi
sobie pytania, czy ich program jest
rozs¹dny, lecz czy jest atrakcyjny.
Carlo Schmid
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Pamiêtaj o tym, ¿e twoje swobodne i wolne
od zajêæ chwile obci¹¿one s¹ najwiêkszymi
zadaniami i odpowiedzialnoci¹.
w. Augustyn

7 lutego 2006 r.

Olecki zespó³ ratownictwa medycznego zaj¹³ pierwsze miejsce na
Zimowych Mistrzostwach Polski w ratownictwie medycznym w Szczyrku.

Ratownicy z Olecka najlepsi

W zawodach startowa³o 30 dru¿yn z
ca³ej Polski w konkurencjach: ratowanie
ludzi wyci¹gniêtych z pod lawiny, skoczka
narciarskiego oraz ratowanie cz³owieka
z hipoglikemii i reanimacja. Sêdziowie
sprawdzili te¿ znajomowæ nowych zasad ratownictwa medycznego.
Olecko reprezentowali: lekarz Grzegorz Winiewski, pielêgniarka Jolanta
Dani³owicz, ratownik medyczny Adrian
Bucki i Tomasz Dziokan.

Nie by³oby tego zwyciêstwa, gdyby
nie nowy samochód ratowniczy, którego
zakup dofinansowa³o PZU ¯ycie S.A. W
wielu wypadkach o ¿yciu ludzkim w pierwszej kolejnoci decyduje jednak sprzêt,
który obs³uguj¹ najwy¿szej klasy specjalici. Tak wiêc dru¿yna z olecka pokaza³a
kunszt ratowniczy, a mog³a to zrobiæ tak

Cena 1,40 z³
Wyró¿nienie dla inwestycji ekologicznych

Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski zosta³ wyró¿niony przez Marsza³ka
Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Andrzeja Ryñskiego tytu³em Najlepszy z Najlepszych za kompleksowy program zagospodarowania jeziora
Olecko Wielkie oraz dorzecza Legi, ze
szczególnym uwzglêdnieniem potrzeb
edukacji ekologicznej.
Nagrod¹ t¹ ju¿ po raz trzeci zostan¹ uhonorowane osoby zwi¹zane z Warmi¹ i Mazurami, które w szczególny
sposób promowa³y region na arenie ogólnopolskiej i miêdzynarodowej. Tytu³
Przyjazny rodowisku Warmii i Mazur zostanie wrêczony Burmistrzowi
Olecka podczas Gali Noworocznej 17
lutego w teatrze im. Stefana Jaracza w
Olsztynie.
doskonale dziêki nowej karetce tzw. erce
zakupionej dziêki dotacji Rady Miejskiej
oraz firmy ubezpieczeniowej.
W zwi¹zku z wygran¹ oleckiego zespo³u istnieje mo¿liwoæ pozyskania drugiej karetki. Burmistrz Olecka jest ju¿
po wstêpnych rozmowach z Prezesem
PZU ¯ycie S.A.
(m)
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Kurs ratownictwa
przedmedycznego
Spotkanie organizacyjne 10
lutego, godzina 18.00 w Hufcu
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego
(L801)
w Olecku.

(V6606)
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K R O N I K A
PO¯ARNICZA

Samorz¹dowcy spotkali siê
z nowym wojewod¹
2 lutego dosz³o w E³ku do spotkania
starosty oleckiego Stanis³awa Ramotowskiego oraz burmistrza Olecka Wac³awa Olszewskiego z wojewod¹ warmiñsko-mazurskim Adamem Sup³em. Starosta i burmistrz zaprosili wojewodê do
Olecka i najprawdopodobniej wizyta ta
zostanie zrealizowana w ci¹gu dwóch najbli¿szych miesiêcy. W³adze powiatowe
i miejskie przedstawi¹ wtedy problemy
z jakimi siê nasz region boryka.
Przedstawiono równie¿ problemy do-

Niszczy³

samochód

2 lutego w nocy policjanci zatrzymali przy ul. Batorego czterdziestosiedmioletniego olecczanina Henryka C. Wczeniej nietrzewy zatrzymany uszkodzi³
stoj¹cy na parkingu samochód VW Passat. M.in. wy³ama³ boczne lusterko oraz
porysowa³ karoseriê. W³aciciel wyceni³ szkodê na 450 z³otych.
Zatrzymany przyzna³ siê do winy oraz
dobrowolnie podda³ siê karze grzywny.

Kradzie¿ oleju

30 stycznia policja olecka zatrzyma³a
dwóch m³odych mê¿czyzn podejrzanych
o kradzie¿ oleju napêdowego. Adam B.
i Dawid D. (obaj mieszkañcy Olecka) dokonali na ul. Baczyñskiego kradzie¿y ok.
100 litrów paliwa. Obaj przyznali siê do
zarzucanych im czynów i zostali zwolnieni.

Po u¿yciu alkoholu

2 lutego w godzinach popo³udniowych policja zosta(V5002)
³a anonimowo powiadomiona o tym, ¿e
jeden z lekarzy przyjmuje pacjentów w
stanie nietrzewym.
Badanie wykaza³o, ¿e lekarz znajduje
siê w stanie nietrzewoci (ok. 0,2 promila).
W wypadku
udowodnienia lekarzowi, ¿e przyjmowa³
pacjentów po u¿yciu alkoholu policja
wyle wniosek o
ukaranie do s¹du
grodzkiego.
(V76405)

 29 stycznia o 2.33 jeden zastêp OSP Kowale
Oleckie usuwa³ wodê z pêkniêtej instalacji wodoci¹gowej w budynku mieszkalnym w Kowalach Oleckich.
 29 stycznia o 21.25 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w Monetach (gm. Kowale Oleckie) po¿ar samochodu osobowego.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Andrzej Retel
 31 stycznia o 11.48 jeden zastêp JRG
PSP w Gi¿ach (gm. wiêtajno) gasi³
po¿ar sadzy w kominie domu mieszkalnego.
 1 lutego o 5.19 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Sto¿nem (gm. Kowale Oleckie) skutki kolizji drogowej.
 1 lutego o 12.26 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ nad³amany konar drzewa znad
jezdni alei Lipowych.
 1 lutego o 19.25 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar mietnika kontenerowego
przy ul. rodkowej.
 1 lutego o 22.55 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar piwnicy domu mieszkalnego przy ul. Kociuszki.
 3 lutego o 20.09 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ zadymienie z mieszkania przy
ul. M³ynowej.
 4 lutego o 10.51 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar mietnika kontenerowego
przy ul. Go³dapskiej.
 4 lutego o 19.10 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ zadymienie z mieszkania przy
ul. 11 Listopada.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

Firma DELPHIA YACHTS sprzeda budynek biurowy
przy alejach Lipowych 1. Tel. (087) 520-30-37, fax (087) 520-21-77
(K43007)

tycz¹ce przedstawiania miasta i powiatu w mediach. Powo³any do relacjonowania wydarzeñ w regionie oddzia³ telewizji publicznej ignoruje wyranie region
EGO. Wystarczy obejrzeæ telewizje regionaln¹ by siê o tym przekonaæ.
Nasze w³adze, jak równie¿ w³adze E³ku
i Go³dapi, z³o¿y³y na rêce wojewody
wniosek, aby oddzia³ telewizji olsztyñskiej zosta³ utworzony w E³ku. Wojewoda
obieca³, ¿e spraw¹ t¹ siê zainteresuje.
Nasi samorz¹dowcy rozmawiali równie¿ z wojewod¹ o komunalizacji Skarpy. A. Supe³ obieca³, ¿e po z³o¿eniu przez
starostê odpowiednich dokumentów
wojewoda zgodzi siê na komunalizacjê
obiektu i gmina przejmie wtedy orodek
wypoczynkowy na w³asnoæ.
Obecny wojewoda Adam Supe³ urodzi³ siê 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 Andrychowski
 Igor Cichonowicz
 Zyta Iwaniuk
 Leonarda Krupiñska
 Mariusz Nowacki
 Pawe³ ¯ukowski
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia  przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:
√ Centrum Mechaniki, Motoryzacji
i Budownictwa Agromasz, ul.
Zamostowa 10
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Las i Ogród, ul. Wojska Polskiego 16 (rampa PKP)
√ KLUGAS, ul. E³cka 1
√ JPF FANTASTICA, Shin Yasuda,
plac Wolnoci 6d
√ Zak³ad Doskonalenia Zawodowego, ul. Armii Krajowej 22A
√Grzegorz K³oczko
√ Drogeria NATURA, pl. Wolnoci 11
√ Hurtownia Impuls, Aleje Lipowe 18
√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada

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

!
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Lokalny Program Rewitalizacji

OLECKI TERMINARZ

Zakoñczy³y siê prace nad tworzeniem
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Olecko, wa¿nego dokumentu z punktu
widzenia rozwoju gminy.
Trzeciego lutego br. o godz. 13 00 w
Orodku Wczasowym  Dworek Mazurski odby³a siê konferencja podsumowuj¹ca opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Olecko.
Po omówieniu procesu jego tworzenia efekt pracy zostanie zaprezentowany uczestnikom konferencji.
Lokalny Program Rewitalizacji to kompleksowy dokument dotycz¹cy nie jednego obiektu, ale obszaru, którego istot¹ s¹ szeroko zakrojone zmiany spo³eczne i gospodarcze. Powstawa³ przy czynnym udziale mieszkañców, którzy mogli
sk³adaæ swoje propozycje dotycz¹ce
potrzeb ich rodowiska lokalnego. Program ma na celu o¿ywienie terenów zdegradowanych, zagro¿onych ubóstwem i
bezrobociem.
Lokalny Program Rewitalizacji bêdzie
obejmowa³ m.in.:
 dzia³ania techniczne, takie jak remonty, modernizacje, nadbudowy, rozbudowy, poprawiaj¹ce funkcjonalnoæ i
estetykê przestrzeni publicznej;
 dzia³ania na rzecz rozwoju handlu i us³ug
dla mieszkañców;
 tworzenie nowych, sta³ych miejsc pra-

7 lutego
11.00  Dobry piesek  film, kino ROK
Mazury Garbate
9 lutego
11.00  Roboty  film, kino ROK Mazury Garbate
18.00  spotkanie Ko³a Mi³oników Ziemi Oleckie, kawiarnia ARTS, plac Wolnoci 22,
10 lutego
0.00  mija termin sk³adania filmów w
Przegl¹dzie Filmów Otwartych, ROK
Mazury Garbate, pl. Wolnoci 22
- mija termin zapisów do udzia³u w programie Uroki Mazur (szczegó³y TO
5/423, s. 3)
9.00  mija termin sk³adania ofert w przetargu og³oszonym przez Spó³dzielniê
Mieszkaniow¹ na roboty ogólnobudowlane (szczegó³y TO 5/423, s. 6)
9.30  przetarg og³oszony przez Spó³dzielniê
Mieszkaniow¹ na roboty ogólnobudowlane (szczegó³y TO 5/423, s. 6)
16.00  pokaz zespo³u tanecznego Funky sala widowiskowa ROK Mazury
Garbate
17.00  Marsz pingwinów  film, kino
ROK Mazury Garbate
18.00  kurs ratownictwa przedmedycznego (spotkanie organizacyjne) w Hufcu
ZHP, ul. W¹ska
19.00  Egzorcyzmy Emily Rose  film,
kino ROK Mazury Garbate
11 lutego
10.00  Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce
o Puchar Dyrektora MOSiR, hala ZST,
plac Zamkowy,
11.00  spektakl teatru Lustro z ROKiS Suwa³ki pt. Sen, sala Teatru AGT,
ul. Partyzantów
17.00  Marsz pingwinów  film, kino
ROK Mazury Garbate
19.00  Egzorcyzmy Emily Rose  film,
kino ROK Mazury Garbate
12 lutego
17.00  Marsz pingwinów  film, kino
ROK Mazury Garbate
19.00  Egzorcyzmy Emily Rose  film,
kino ROK Mazury Garbate
15 lutego
16.00  Eliminacje do Gratki dla nastolatka, ROK MG sala widowiskowa
17 lutego
mija termin sk³adania ofert na wynajem
lokalu U Potêgowej, (szczegó³y TO
4/422 s. 4)
10.00  VI Mistrzostwa Powiatu Oleckiego Szkó³ Podstawowych w LA na
Hali  hala ZSLiZ, ul. Go³dapska.
17.00  Rodzinny dom wariatów  film,
kino ROK Mazury Garbate
17.00  Geodezja Olecko  Pogoñ Banie
Mazurskie, mecz tenisa sto³owego
19.00  Pan ¿ycia i mierci  film, kino
ROK Mazury Garbate

cy ze szczególnym uwzglêdnieniem potrzeb osób bezrobotnych, niepe³nosprawnych, zagro¿onych patologi¹
spo³eczn¹.
Remonty starych, czêsto bardzo
zniszczonych budynków, s¹ tylko uzupe³nieniem podstawowego celu  stworzenia miejsc pracy w obszarach zdegradowanych, polepszenie jakoci ¿ycia
mieszkaj¹cych tam osób, zapobieganiu
przestêpczoci.
Uogólniaj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e ma
na celu utworzenie z Olecka atrakcyjnego miejsca do zamieszkania.
Gmina Olecko otrzyma³a dofinansowanie ze rodków Wspólnoty Europejskiej w ramach Narodowego Programu
dla Polski na realizacjê projektu Stworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji jako szansy na poprawê standardów
¿ycia w Olecku.
Program rewitalizacji znajduje siê na
stronie www.olecko.pl/rewitalizacja
Alicja Mieszuk
www.olecko.pl

Dotacje na budowê

CENTRUM OGRODOWE
GRÜNLAND

(K1502)

Olecko otrzyma³o z Sektorowego Programu Operacyjnego 152.00 z³otych na
dofinansowanie budowy wietlicy i remizy stra¿ackiej w Borawskich. W chwili
obecnej rozpoczê³a siê procedura
przetargowa. Inwestycja zostanie odOlecko, ul. Produkcyjna 11
dana do u¿ytku w
tel. (087) 523-90-09
czerwcu tego roku.
Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej
zaprasza wszystkich zainteresowanych
na spotkanie, które odbêdzie siê
9.02.2006 r. (czwartek) o godz. 18.00
w sali klubowej Kawiarni ARTS przy
Placu Wolnoci 22.

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V72809)

MARKET BUDOWLANY

Dy¿ury
aptek

UWAGA

7-12.02.2006r.
 ul. Zielona 37
12-19.02.2006r.
- ul. Kolejowa 15

HURT DETAL PALIW, OLEJÓW I SMARÓW
(V3004)

Lekki olej opa³owy

www.klugas.mikrochip.pl

Informujemy,
¿e Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie
w Olecku zosta³o przeniesione na ul.
Go³dapsk¹ 23,
II piêtro (budynek po by³ym internacie)

"
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Do drugiego marca 2003r. m.in. organizacje po¿ytku publicznego mog¹ sk³adaæ oferty na realizacjê nastêpuj¹cych zadañ
publicznych:
a) upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
tradycji poprzez organizacjê wydarzeñ kulturalnych i edukacyjnych, w tym koncertów, wystêpów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw;
b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:
- systematyczne szkolenie sportowe m³odzie¿y;
- organizacjê zawodów i rozgrywek sportowych oraz udzia³
w nich;
c) promocjê i ochronê zdrowia poprzez edukacjê na temat bezpieczeñstwa nad i na wodzie wród dzieci i m³odzie¿y.
Na powy¿sze zadania pozosta³o do rozdysponowania 29 906z³.
Warto dodaæ, ¿e to drugie og³oszenie konkursowe. Po pierwszej turze konkursu gmina podpisa³a osiem umów na realizacjê zadañ publicznych na ³¹czn¹ kwotê 102 144 z³.
Szczegó³owe informacje, wzory wniosków dostêpne s¹ w
Urzêdzie Miejskim w Olecku, pok. 2, na tablicy informacyjnej
Urzêdu Miejskiego, internetowej stronie miejskiej www.olecko.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (zarz¹dzenie Burmistrza Olecka nr 384/06).
Alicja Mieszuk
www.olecko.pl

W sprawie komunikacji...

Witam. Piszê w sprawie komunikacji na trasie Olecko-Gi¿ycko. Otó¿ przeje¿d¿aj¹ tam tylko dwa autobusy zwyk³e (relacji:
Augustów-Gi¿ycko oraz Suwa³ki-Mr¹gowo). Jestem uczniem z
pobliskiego liceum. Mieszkam w powiecie oleckim. Nie jestem
jedynym, który ma problem z dojazdem do Gi¿ycka, b¹d do
Wydmin. Czy by³oby mo¿liwe stworzenie kursu z Olecka do
Gi¿ycka (chocia¿ do Wydmin) w granicach godzin po³udniowych? PKS nie ma adresu e-mail dlatego piszê do Was. Proszê
o rozpatrzenie b¹d te¿ przekazanie proby. Bêdê wdziêczny.
anngryglas@op.pl

Quo Vadis Solidarnoci szkolna?
Jestem cz³onkiem NSZZ S od chwili jej powstania z przerw¹, jak wiadomo, na stan wojenny. Wszystko to co wi¹¿e siê
z Solidarnoci¹ i jej dzia³aniami nigdy nie by³o mi obce i zawsze ¿ywo interesowa³o. Dlatego ju¿ od d³u¿szego czasu obserwujê narastaj¹c¹ zupe³nie niezrozumia³¹ prowokacjê  rozróbê inspirowan¹ najpewniej przez niektóre osoby z Komisji
Zak³adowej NSZZ S w jednym z gimnazjów Olecka. W moim
przekonaniu kto tam choruje na wa¿noæ swej postaci i nie
znosi niepodporz¹dkowania nawet u osób wy¿ej postawionych w hierarchii szkolnej.
Poniewa¿ w tym gimnazjum istnieje równie¿ Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego i niezbyt chwalebnie, w moim przekonaniu, stan¹³ na uboczu tej rozróby. To najpewniej uznane
zosta³o za s³aboæ tego zwi¹zku. Rozpoczêto wiêc perfidne
podkopy pod niego, fa³szuj¹c nawet podpisy i zaczêto preparowaæ fa³szywe donosy.
Osobicie wspó³czujê osobom tak diabelsko pomawianym.
Mszczenie siê jest obrzydliwe, a có¿ dopiero takie, bêd¹ce
pod³oci¹ nawet dla w³asnej osoby. Jak mawia³ s³ynny aforysta Stanis³aw Jerzy Lec: Nie ka¿demu z ¿yciem do twarzy.
Sprawa zaczyna urastaæ do rangi przestêpstwa i jeli szybko
nie wkroczy Kuratorium, Owiata Gminna, Zarz¹d Oddzia³u
NSZZ S aby odszukaæ winnych i ich ukaraæ. Gdy to nie
nast¹pi, bêdzie straszliw¹ szkod¹ przede wszystkim dla NSZZ
S, co z najwiêksz¹ przykroci¹ stwierdzam.
I jeszcze jedno, w takich sytuacjach nie wolno chowaæ
g³owy w piasek. Nale¿y stan¹æ na wysokoci zadania dla dobra wspólnego. Podobnie¿ mi³oæ jest ko³em zamachowym ¿ycia.
czy nie warto pójæ w tê stronê? Nie chcê przytaczaæ tu faktów i nazwisk dla dobra nie zakoñczonej sprawy. Obiecujê
jednak do tego powróciæ, gdyby w tej sprawie nic siê nie
dzia³o, z podaniem wiêkszej iloci faktów.
Wac³aw Koz³owski

Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate og³asza konkurs ofert na wynajem lokalu U Potêgowej, usytuowanego przy ul. Partyzantów w Olecku. W
konkursie brane bêd¹ pod uwagê nastêpuj¹ce kryteria:
1) propozycja wysokoci miesiêcznego czynszu najmu,
2) program artystycznej i spo³eczno-kulturalnej dzia³alnoci,
3) propozycja dzia³alnoci gastronomicznej,
4) propozycja estetyki (wystroju) pomieszczeñ,
5) dowiadczenie i referencje najemcy w zakresie prowadzenia dzia³alnoci wyszczególnionej w pkt 2, 3, 4.
Preferowane bêd¹ oferty zawieraj¹ce programy d³ugofalowe, na minimum 3 lata. Komisja wemie równie¿ pod
uwagê wiarygodnoæ finansow¹ oferenta.
Oferty w zamkniêtych kopertach nale¿y sk³adaæ do 17
lutego 2006r. w sekretariacie ROK Mazury Garbate lub korespondencyjnie na adres: Regionalny Orodek Kultury w
Olecku Mazury Garbate, Plac Wolnoci 22, 19-400 Olecko.
Otwarcie ofert i wybór oferenta nast¹pi w dniu 21 lutego 2006 r. o godzinie 1200 w gabinecie dyrektora ROK MG.

(V8201)

OG£OSZENIE

LEPIEJ HARCERZOWI NI¯ FISKUSOWI
Aby przekazaæ 1% swojego podatku organizacji po¿ytku
publicznego dokonaj odpowiedniej adnotacji w swym zeznaniu podatkowym PIT i przeka¿ deklarowan¹ kwotê na konto:
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Olecku
nr konta 60 9339 0006 0000 0006 5663 0001 z dopiskiem dla
Hufca ZHP w Olecku 1% podatku zgodnie z art. 27 Ustawy.
Nic nie tracicie, bo wp³acon¹ kwotê Urz¹d Skarbowy zwróci.
Z harcerskim pozdrowieniem  Czuwaj!
Oleccy harcerze
mI£OÆ-MUZYKA
-ROCK&ROLL

PUB TARGOWA

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

(V4603)

Konkurs ofert na realizacjê
zadañ publicznych

#
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Studia za granic¹

Dziêki wspó³pracy z hiszpañskim uniwersytetem De Castilla de La Mancha studia na tej uczelni rozpoczn¹ dwie studentki filologii angielskiej
Wszechnicy Mazurskiej. Panie studiuj¹ na drugim i trzecim roku, a wyjad¹ z Polski 18 lutego.
Studiowaæ bêd¹ w Hiszpanii jeden semestr, czyli do koñca
czerwca.
Studentki otrzyma³y granty dofinansowuj¹ce, gdy¿ gwarantuje to program wymiany. Rektor WM dr Józef Krajewski
w ramach wsparcia finansowego podj¹³ decyzjê o umorzeniu
czêci czesnego dla wyje¿d¿aj¹cych.
Równie¿ jeszcze w tym roku w ramach wymiany wyjad¹
dwaj nauczyciele akademiccy: jeden do wymienionego wy¿ej
uniwersytetu hiszpañskiego, a drugi do s³owackiego uniwersytetu w Prszowie.
Intensywne dzia³ania organizacyjne zwi¹zane z wyjazdem
studentek oraz wyk³adowców prowadzi Marzena £askowska,
szefowa dzia³u promocji i rozwoju WM przy bardzo cis³ej
wspó³pracy z Tomaszem £askowskim, kierownikiem dzia³u
dydaktyki.

Inwestycje w lokaln¹
infrastrukturê w miecie

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V78503)

W bie¿¹cym roku bêdzie kontynuowane porz¹dkowanie
gminnych terenów przy osiedlach mieszkaniowych.
Planujemy wykonanie dróg wewnêtrznych i chodników w
sektorze ulic: Sk³adowa-11-Listopada-Kopernika. Dodatkowo
przy gara¿ach na ul. Sk³adowej powstanie parking. Nowe miejsca
parkingowe bêd¹ wykonane równie¿ przy budynkach zlokalizowanych miêdzy ulicami Sk³adowa 3 i Sk³adowa 5a i 5 b,
za ca³y teren uporz¹dkowany i mamy nadziejê, ¿e dziêki temu
po prostu ³adniejszy i przyjaniejszy dla mieszkaj¹cych tam
olecczan.
W tym roku równie¿ planujemy wykonaæ chodnik w przejciu
z bramy od Placu Wolnoci do ul. Sk³adowej. Nowy ci¹g
pieszy powstanie tak¿e miêdzy ulicami Paderewskiego (Os.
Lena) a ul. 11-Listopada (za lecznic¹ dla zwierz¹t).
Z powy¿szego widaæ, ¿e zakres prac nie jest mo¿e imponuj¹cy, ale na pewno przyczyni siê do wygody mieszkañców.
Alicja Mieszuk (www.olecko.pl)

BUD-MET

FIRMA HANDLOWO-US£UGOWA

Oferujemy:  materia³y budowlane, elektryczne i hydrauliczne,  narzêdzia,  elektronarz¹dzia

Olecko, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41 w. 22

(V76806)

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

Wolnoæ s³owa
ma granice

Koniec kadencji dyrektora ZST  Pana Piotra Gorlo nie
mo¿e omielaæ go do wypowiedzi nieodpowiedzialnych, które
zagra¿aj¹ dobremu imieniu innych lub je naruszaj¹, a czêsto
równie¿ mog¹ wype³niaæ znamiona przekroczenia prawa. Artyku³ w G³osie Olecka spowodowa³ naruszenie dobrego imienia
kierownika Wydzia³u Edukacji  Krystyny Wiszniewskiej, bo
przecie¿ raz opublikowana informacja zaczyna ¿yæ w³asnym
¿yciem, oderwana czêsto od rzeczywistoci  to robienie wody
z mózgu. Zalecenia Zarz¹du Powiatu z przeprowadzonej kontroli nie upowa¿niaj¹ dyrektora do wydawania oskar¿eñ. Po
ca³kowitym zakoñczeniu procesu kontroli zewnêtrznej bezzw³ocznie
poinformujê prasê o jej ostatecznych wynikach.
Starosta Olecki
K.K. Art. 212. § 1. Kto pomawia inn¹ osobê, grupê osób,
instytucjê, osobê prawn¹ lub jednostkê organizacyjn¹ nie maj¹c¹
osobowoci prawnej o takie postêpowanie lub w³aciwoci, które
mog¹ poni¿yæ j¹ w opinii publicznej lub naraziæ na utratê zaufania
potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju dzia³alnoci, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolnoci do roku.
§ 2. Je¿eli sprawca dopuszcza siê czynu okrelonego w § 1 za
pomoc¹ rodków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2.
§ 3. W razie skazania za przestêpstwo okrelone w § 1 lub 2
s¹d mo¿e orzec nawi¹zkê na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego
Czerwonego Krzy¿a albo na inny cel spo³eczny wskazany przez
pokrzywdzonego.
§ 4. ciganie przestêpstwa okrelonego w § 1 lub 2 odbywa siê
z oskar¿enia prywatnego.

Urz¹d Skarbowy w Olecku

informuje mieszkañców powiatu oleckiego,
¿e zeznania na podatek dochodowy

od osób fizycznych za 2005 rok
przyjmowane s¹

w pokoju nr 8 w siedzibie Urzêdu Skarbowego:
Olecko ul. Wojska Polskiego 7
w dniach:
poniedzia³ki
8:30  16:00
wtorki
8:30  16:00
rody
8:00  14:30
czwartki
8:00  14:30
pi¹tki
8:00  14:30
Informacje udzielane s¹ pod nr tel. 520-30-22 wew. 150,151.
Wzory formularzy zeznañ wraz z objanieniami umieszczone s¹ na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:
www.mofnet.gov.pl

LAS I OGRÓD

* pilarki ju¿ od 260 z³
* odnie¿arki
* ³añcuchy, prowadnice, oleje

Olecko, Wojska Polskiego 16; tel. (087) 520-48-78
E³k, Stary Rynek 12
Go³dap, plac Zwyciêstwa 18

(V5202)

W oparciu o zasady programu wymiany ju¿ w tym roku
studenci Wszechnicy Mazurskiej wyjad¹ na zagraniczne uczelnie

$
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Duchowni zwiedzili
zak³ady Prawda
6 lutego w po³udnie Zak³ady Prawda goci³y grupê biskupów diecezji pó³nocnowschodniej Polski z arcybiskupem warmiñsko-mazurskim. Ksiê¿a zwiedzili hale produkcyjne przy ul.
Go³dapskiej. Krótk¹ mowê okolicznociow¹ wyg³osi³ biskup
Diecezji E³ckiej Jerzy Mazur.
Wycieczkê po wschodnich obszarach województwa warmiñsko-mazurskiego zorganizowa³y duchownym Lasy Pañstwowe.
Zamierzeniem by³o pokazanie wiata pracy: od cinania drzew,
ich pielêgnacji a¿ po ostateczn¹ ich obróbkê i przetworzenie
na meble. Na spotkaniu z za³og¹ ZPU Prawda g³os zabra³ równie¿ dyrektor Lasów Pañstwowych Zbigniew Godlewski.

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

ie
êc
z
oc u
zp urs
o
R k

Codziennie w godz. 800-1800

lutego

tel. 520-23-36

KUPON NA OG£OSZENIE

Harmonogram

 0,37 z³ za s³owo

akcji poboru krwi

organizowanych w Powiecie
Oleckim w 2006r.

Treæ: .................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................



Pobór krwi w 2006r. odbywa³ siê
bêdzie w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32, od godz. 8.15 w
poni¿szych terminach:
- 6 kwietnia 2006r.
- 1 czerwca 2006r.
- 3 sierpnia 2006r.
- 5 padziernika 2006r.
- 7 grudnia 2006r.
Sporz¹dzi³a: H. E. Kasicka

14

Iloæ publikacji:
F x 1
Fx 2
F x 3
Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................

%
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Gry polityczne
Kaczyñskich
Ostatnie wybory parlamentarne i prezydenckie spolaryzowa³y polsk¹ scenê polityczn¹ w sposób, którego wczeniej nikt
nie przewidywa³. Mia³a byæ koalicja POPiS
naprawy pañstwa, a jest popis psucia pañstwa
i autorytarnego jego zaw³aszczania przez
jedn¹ partiê wodzowsk¹.
Kiedy zabrak³o wygodnego wroga, jakim by³ prowadz¹cy w sonda¿u prezydenckim
Cimoszewicz, dotychczasowi przyjaciele
i potencjalni koalicjanci rzucili siê na siebie. Z podzia³ów na Polskê postsolidarnociow¹ i postkomunistyczn¹ zrobi³ siê podzia³ na Polskê solidarn¹ Kaczyñskich i Polskê
liberaln¹ Tuska.
Przedwyborcza bijatyka o g³osy zawa¿y³a na póniejszych rozmowach koalicyjnych  wykopane rowy okaza³y siê nie do
zasypania. Ale tylko sam diabe³ wie, czy
przewa¿aj¹ ró¿nice programowe czy urazy
osobiste i d¹¿enie partyjnych szefów do
bycia wodzem g³ównym.
Kaczyñscy wydaj¹ siê byæ niezdolni do
kompromisów i dzielenia siê w³adz¹ z kimkolwiek. Obwinianie innych za brak koalicji
jest kuriozalne, bo to oni przecie¿ rozdaj¹
karty w tym Sejmie, a ich mandat spo³eczny nie jest wcale taki mocny. To tylko oko³o
1/3 Sejmu (155 pos³ów) i poparcie zaledwie
10% Polaków przy wyj¹tkowo niskiej frekwencji wyborczej.
Mimo to uda³o im siê zgarn¹æ tyle w³adzy (obsadziæ tyle wa¿nych stanowisk) jakiej jeszcze nie mia³a ¿adna partia, nawet
SLD, maj¹ca kiedy oko³o 220 pos³ów.
maj¹c jednak tyle w³adzy i swoich ludzi
na kluczowych stanowiskach, PiS Kaczyñskich nie jest w stanie rz¹dziæ pañstwem.
Zamiast zasady uzgadniania racji i pogl¹dów, normalnej w demokracji, Kaczyñscy
stosuj¹ dyktat. Okazuje siê te¿, ¿e partyjne
gierki z Samoobron¹, LPR i PSL przeciw
PO i odwrotnie, kupowanie poparcia za stanowiska czy tylko obietnice ma krótkie nogi.
Wczeniej czy póniej partnerzy od stolika
orientuj¹ siê, ¿e to nie poker, a gra w durnia i to znaczonymi kartami.
O co wiêc graj¹ bracia Kaczyñscy?
Odpowied tylko na pozór wydaje siê prosta. Przy wyrównanych sonda¿ach dla PO
i PiS ponowne wybory, o co wszyscy podejrzewaj¹ Kaczyñskich, mog¹ nie przynieæ
zdecydowanych rozstrzygniêæ. Szanta¿
ma³ych partii kiedy musi siê skoñczyæ, granie
bud¿etem te¿. Zadziwiaj¹ce, ¿e to opozycja
d¹¿y do uchwalenia bud¿etu, a partia rz¹dz¹ca jest hamulcowym. Ka¿dego dnia serwisy informacyjne ró¿nie interpretuj¹ s³owa prezesa PiS i raz jest bli¿ej, a raz dalej
do wyborów. Partie, na wszelki wypadek,
rezerwuj¹ na marzec bilboardy i agencje reklamowe.
Decyduj¹c siê na ponowne wybory Kaczyñski bêdzie musia³ wytoczyæ najciê¿sze
dzia³a. Strach pomyleæ jak mo¿e wygl¹daæ przysz³a walka wyborcza.
Jacek Kurski  medialny Urban PiSu  z pwnoci¹ wymyli co ciekawego:
jak nie dziadek w Wehrmachcie, to mo¿e
babcia w burdelu Auschwitz ochotniczo 
a jak¿e  daj¹ca cia³a.

Tomasz Borysiuk  maj¹c dowiadczenie w kierowaniu mediami i dok³adnie wiedz¹c czego oczekuje w³adza  bêdzie dba³
o moraln¹ odnowê dziennikarzy radia i telewizji. Koniec ze swobod¹ wypowiedzi i
w³asnymi pogl¹dami na antenie. Te mo¿na sobie wyg³aszaæ w domu, przed lustrem.
Na wizji maj¹ byæ pogl¹dy s³uszne i zdrowe moralnie.
Janusz Kurtyka  nowy prezes IPN 
zwolennik nieograniczonej lustracji, zadba
o w³aciw¹ lustracjê w³aciwych ludzi (niewygodnych dla w³adzy). Prezes Kaczyñski
ju¿ grozi konkurencji esbeckimi i prokuratorskimi kwitami. A jeli w tym wspomo¿e
go Giertych i Lepper, to mog¹ wyjæ Klewki do kwadratu.
Upolityczniony bez miary Janusz Kochanowski, w drodze partyjnych przetargów, obrany Rzecznikiem Praw Obywatelskich  wiadomo czyich praw bêdzie broni³, a czyje bêd¹ mu obojêtne.
Niebawem dojdzie do wymiany kierowników publicznych programów w radiu i
TV oraz wymiany czêci sk³adu sêdziów
Trybuna³u Konstytucyjnego. Bêd¹ wiêc
jedynie s³uszne programy RTV i jedynie
w³aciwe wyk³adnie Trybuna³u.
Zastanawiam siê, kiedy PiS bêdzie mia³a w³asnego Prymasa, bo Rydzyka ju¿ ma.
A Ojciec Rydzyk te¿ wspomo¿e prezesa Kaczyñskiego w zatapianiu Platformy i innych,
niewygodnych konkurentów.
Swoj¹ drog¹ Radio Maryja pod opiek¹
Ojca Dyrektora Rydzyka to ewenement
przekraczaj¹cy ju¿ skalê krajow¹. Nie mo¿e
poradziæ sobie z nim ani Prymas, ani Episkopat, ani tzw. zespó³ duszpasterskiej troski
z G³odziem na czele. Czêæ hierarchów Kocio³a i rzesze wiernych fanatyków, moherowych beretów, w Ojcu Rydzyku upatruj¹ niemal¿e wiêtego mê¿a walcz¹cego o
wiarê i prawdê. Niewa¿ne, ¿e owieczki Ry-

dzyka tê prawdê wypaczaj¹ po swojemu, a
chrzecijañskie mi³osierdzie wydaje siê byæ
im obce, z fanatyzmem nie da siê walczyæ
na argumenty. Zastanawia tylko taka przychylnoæ w³adz Rosji dla nadajników Radia Maryja w kolebce prawos³awia. Moskwa przecie¿ nie kocha katolików, ich Kocio³a i ich papie¿a, a ojca Rydzyka owszem.
Obecnie g³ównym problemem Kaczyñskich jest przekonanie zdezorientowanego
spo³eczeñstwa, ¿e winê za brak koalicji i
ponowne wybory ponosi PO, a nie oni.
Oni, jak zwykle, chcieli dobrze. Chcieli naprawiæ Pañstwo, budowaæ Polskê solidarn¹, opart¹ na zasadach wartoci i moralnoci chrzecijañskiej, ale im nie dano.
I obawiam siê, niestety, ¿e wielu ludzi
ponownie kupi te ob³udne t³umaczenia.
Przeciêtny Kowalski nie po³apie siê w szczegó³ach, ¿e moraln¹ odnowê mieli prowadziæ wespó³ ludzie Leppera, Giertycha i
Rydzyka, o których pisa³em wy¿ej.
Braciom Kaczyñskim przeszkadza obecna
Konstytucja, bo przeszkadza im sama demokracja, Sejm i demokratyczne sposoby
stanowienia prawa. Marzy siê im w³adza
autorytarna silnego prezydenta, wyposa¿onego w dekrety, stoj¹cego ponad rz¹dem i ponad Sejmem. Ot, taki Otto von Bismarck, Pinochet albo nawet Stalin. Na cholerê
uk³adaæ siê z parlamentem i t³umaczyæ g³upiemu ludkowi (Kurski) swoje racje, kiedy
my sami wiemy co jest dobre a co z³e.
Zatrwa¿aj¹ce jest, ¿e wcale niema³o ludzi w Polsce zgodzi³oby siê na ograniczenie demokracji i rz¹dy autorytarne w imiê
têsknoty za porz¹dkiem i sprawiedliwoci¹.
Przestrzegam wiêc, ¿e ju¿ kiedy pewien
austriacki, te¿ obiecuj¹c porz¹dek i sprawiedliwoæ, w drodze demokratycznych wyborów wzi¹³ pe³niê w³adzy  i co potem z
tego wysz³o?

(V6901)

Grzegorz Kudrzycki

&
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Konkurs o lad
 Dariusz Rubin

V Zajazd Bardów

Pi¹ty Zajazd Bardów, w tym roku jeszcze zwany zamiennie Zajazdem Bardów pod
Szesk¹ Gór¹, odby³ siê w dniach 3-4 lutego 2006 roku w GCKiS Kowale Oleckie.

Dzidka Muzolf z zespo³em

Konkurs o lad
Adam Andryszczyk przedstawia
Micha³a Rogackiego

Fot. Boles³aw S³omkowski
Evgen Malinovsky
Krzysztof Daukszewicz

'
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PROPOZYCJA
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
KSI¥¯KA TYGODNIA Juli Zeh: Cisza jest dwiêkiem.
To wietnie napisany reporta¿ m³odej niemieckiej pisarki (rocznik 1974) z
samotnej podró¿y po Boni. Po zakoñczeniu wojny na Ba³kanach Juli Zeh, na
przekór przestrogom, postanowi³a sprawdziæ, jak tam naprawdê jest  bo choæ
by³a Jugos³awia stanowi czêæ Europy,
Europa niewiele wtedy o niej wiedzia³a.
Juli wybra³a siê na zniszczone wojn¹ i
wci¹¿ niebezpieczne tereny tylko z psem,
plecakiem i ogromn¹ otwartoci¹ na to,

Kraków: Znak 2004

czego podró¿ j¹ nauczy. Zwarte, lakoniczne, powstaj¹ce na gor¹co zapiski
z podró¿y oddaj¹ bogactwo jej wra¿eñ
 lêk przez nieznanym, ciekawoæ nowych ludzi, zachwyt nad dzik¹ przyrod¹, zmêczenie upa³em, zadziwienie i, przede
wszystkim, pragnienie zrozumienia rzeczywistoci przez w³asne dowiadczenie.
El¿bieta Rowiñska

W okresie ferii szkolnych Biblioteka czynna w godz. 8.00  15.00 (w sobotê nieczynna)

OP-OF IV OLECKI PRZEGL¥D
OTWARTYCH FILMÓW
24-25 lutego 2006 r.



Organizatorzy Przegl¹du stawiaj¹
sobie dwa podstawowe cele. Pierwszy z
nich to promocja i prezentacja Polskich
m³odych i debiutuj¹cych twórców filmowych. Drugi to pokazywanie widowni
przegl¹du filmów niekonwencjonalnych,
niekomercyjnych, o wysokich walorach
artystycznych, pochodz¹cych z Europy.
Festiwal co roku jest tak konstruowany, aby zaprezentowaæ widowni nie tylko same filmy, ale równie¿ wiele innych
rzeczy zwi¹zanych ze sztuk¹ filmow¹.
Dlatego te¿ podczas ka¿dej edycji odbywaj¹ siê inne dzia³ania: spotkania i
seminaria z twórcami
filmów, wystawy, koncerty.
Pierwsza edycja OPOF mia³a miejsce w
2003r. Zaprezentowano
wówczas 11 filmów, w
tym: Katedra re¿. T.
Bagiñski, Kobieta z
Papug¹ na ramieniu
re¿. R. Nyczka, filmy
Grupy
Filmowej
SKURCZ. Goæmi przegl¹du byli m.in. Ryszard
Nyczka i Wojciech Biedroñ - twórcy filmu
Kobieta z papug¹ na
ramieniu.
II OP-OF odby³ siê
w dniach 20-21 lutego
2004 r. Goæmi przegl¹du byli: Dariusz Gajewski - re¿yser filmu
Warszawa
oraz
Krzysztof Rynkiewicz wyk³adowca na Wy-

Verte

WarmiñskoMazurska
Biblioteka
Pedagogiczna w Olsztynie Filia
w Olecku,
ul. Aleja
Zwyciêstwa
7, tel. 523 93
53 zaprasza:

dziale Operatorskim i Realizacji TV (kierunek Animacja). Widzowie mogli tak¿e
zobaczyæ twórczoæ: Stowarzyszenia Artystycznego MAKATA, Animowanych
studentów Animacji PWSTF i TV w £odzi.
25-26 lutego 2005 r. - III Olecki Przegl¹d Otwartych Filmów. Goæmi OP-OF
byli twórcy z Polski p³n-wsch., którzy
prezentowali swoje filmy w cyklu Filmowe Podlasie Atakuje vol. II, Przemek
M³yñczyk - re¿yser filmu Osiemnacie.
Zaprezentowano tak¿e twórczoæ grup:
Grupa Azzorro, £ódz Kaliska, Grupa
Filmowa SKURCZ.

poniedzia³ek
wtorek-pi¹tek
sobota

9.00-15.00,
9.00 -17.00,
9.00 -15.00

Program IV OP-OF

24 lutego 2006 r. (pi¹tek)
12:00  Edukacja filmowa (spotkanie z
Tomaszem Adamskim)
18:00  oficjalne otwarcie Cinema Off
The best of Pawe³ Czarzasty
20:00  Czas na Europê
GUZIKOWCY re¿. Peter Zelenka
22:00  FILMOWE PODLASIE ATAKUJE VOL III (spotkanie z twórcami)
25 lutego 2006 r. (sobota)
16:30  Otwarcie wystawy plakatu
17:00  Czas na Europê
ROK DIAB£A re¿. Peter Zelenka
17:00  Olecko na ekranie
Teraz m³odzi
Piotr Matwiejczyk i Bodo Kox
23:00  Na dobry sen /Sala ARTS/
Wszystkie projekcje odbywaj¹ siê
w sali kinowej

(V5402)
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Marek Borawski

Zau³ki kultury

Czukty  Portrety
Ewy Koz³owskiej

Portret w sztukach plastycznych jest
jedn¹ z najtrudniejszych technicznie wypowiedzi artystycznych. Aby uzyskaæ
zamierzony efekt, trzeba zawrzeæ w obrazie wszystkie swoje dotychczasowe
dowiadczenia, ca³¹ wiedzê techniczn¹
oraz poznaæ portretowan¹ osobê lub narzuciæ jej stan, w jakim chcemy j¹ sportretowaæ. To jest wielkie wyzwanie dla
artysty  ale zjednoczenie wszystkich

tych czynników w jednym dziele
wcale nie gwarantuje osi¹gniêcia zamierzonego celu: stworzenia dzie³a.
Tylko prawdziwy artysta osi¹ga zamierzony cel, a wiêc tworzy DZIE£O sztuki.
Zawsze twierdzi³em, ¿e malarstwa,
rzeby, muzyki, fotografii czy pisarstwa mo¿na siê nauczyæ. To w zasadzie zawsze sprowadza siê do rzemios³a. Rzemios³o to jest lepsze lub
gorsze i zale¿y tylko od pojêtnoci
ucznia. Artysta to ca³kiem inna istota.
Tu warsztat i umiejêtnoci akademickie
nie s¹ potrzebne (choæ wskazane). Artysta to cz³owiek transcendentny w pojêciu sztuki. Tworz¹cy nie dla samego
warsztatu (jak tysi¹ce m³odych ludzi koñcz¹cych akademie sztuk), ale wbrew niemu.
Odkrywaj¹cy nowe cie¿ki przy pomocy ³amania schematu. Rozszerzaj¹cy nasz¹ wiedzê o nowe poziomy doznañ i
przedstawieñ.
Fotografie wykonane w Czuktach przez

Ewê Koz³owsk¹ maj¹ wszelkie znamiona
dzie³a wybitnego i to na wielu poziomach.
Artystka zawar³a w nich swoj¹ wiedzê o
historii, o miejscu, o tych ludziach.
Portrety, które stworzy³a Ewa Koz³owska, s¹ opowieciami o osobach w momencie ich portretowania. Dziej¹ siê przed
obiektywem historie i zostaj¹ jednoczenie w czasie tym zatrzymane. Dla ka¿dego portretu autorka szuka odpowiedniej aran¿acji, stylu i zwi¹zanego z tym
miejsca. Jedne s¹ stylizowane na lata trzydzieste, inne awangardowo stosuj¹
skróty, jeszcze inne nawi¹zuj¹ do
znanych z historii sztuki obrazów.
Wszystkie maj¹ nazwy. S¹ to jednak nazwy dokumentuj¹ce: Bo³tryk Wies³aw, Domañscy Joanna i Stanis³aw z dzieæmi, Sawiccy Sara, Dorota, Norbert i Tomasz.
Takiej formy zapisu u¿ywaj¹ dokumentalici. Tak Ewa Koz³owska
zatrzymuje w kadrze zastan¹ rzeczywistoæ. Dopasowuje do przedstawienia odpowiedni¹ aran¿acjê,
jest obok i zarazem wewn¹trz aktu
twórczego. Skromnie
przetwarza ludzkie istnienia w dzie³a sztuki,
w co, co zostanie ju¿
na zawsze.
Z fotografii tych
emanuje skromnoæ i
ciep³o oraz magiczna
wrêcz swojskoæ. Ludzie przedstawieni s¹
prawdziwi i jednoczenie baniowi. S¹ upozowani i mimo to rozlunieni i pe³ni ¿ycia.
I tacy ju¿ zostan¹
w naszej pamiêci.
Wszystkich Pañstwa zapraszam do
obejrzenia wspania³ej
wystawy portretu.
Bogus³aw M.
Borawski
Galeria Pod skosem, Gminny Orodek Kultury i Sportu
w Kowalach Oleckich.
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PROWINCJA£KI

Epifania, czyli opowieæ dosyæ odlotowa

II strefa niewa¿koci
Wczesnym przedpo³udniem ruch w
sklepiku jest jeszcze dosyæ umiarkowany. Niewinny browarek, mamrotka na
trzech. Bez przesiadywania, bo dostawa
wêdlin, listonosz i kobiety po pó³ wie¿ego chleba. Je¿eli co jeszcze, to z wyliczeniem do grama, do grosza. Czasem do
co jeszcze, jeszcze trochê z umiechem
do Bossa, by odfajkowa³ w kajecie. On
w lokalnej socjologii jest lepszy od plebana. Linie kredytowe uruchamia indywidualnie.
Detal trwa do dziewiêtnastej. Póniej
zamkniête okiennice, zgaszone dwie z trzech
jarzeniówek. Zostaje ta nad rega³em z
trunkami. Ju¿ bez fartucha Boss przynosi z zaplecza dzieciêc¹ tablicê i kredê w
trzech kolorach. W górnym rogu zapisuje sumê zebran¹ przez Jêdrusia lub
Pontona. Najwiêcej jest krzy¿yków piwnych, czyli bia³ych.
Po godzinie bilon opuszcza luniejsze kieszenie i kr¹¿y pod sufitem jak stado mutantów srebrnego globu i czerwonej planety. Nielekka przecie¿ kasa fiskalna
rozdziawiwszy paszczê szuflady w swawolnym pl¹sie tu¿ nad pod³og¹ zbiera
omdla³e dwójki i pi¹tki.
W k³êbowisku dymów, smaków, zapachów i woni pach, pachwin i czerepów na wysokoci tych ostatnich tr¹caj¹ siê o siebie kapsle i ³abundki uzupe³niaj¹c nastrój o beztroskie rodkiem lata
gadanie wierszczy. Klubowicze s¹ ra-

czej konspiracyjni w rozmowach. Taki
regulamin. Taki szpan i patos. Klubowa codziennoæ.
Zdarzaj¹ siê wiêta. Od po³udnia, a
nawet od rana, gdy który z m³odych z
dalekich Lofotów na dzieñ czy dwa
wpadnie co za³atwiæ w banku albo zatrudniaku. Z dorsza kasa trzy razy taka
ni¿ z harówy u Niemca czy Holendra.
Ale tylko dla m³odych. Starym by siê
mózgi zlasowa³y, bo tam albo dzieñ pó³
roku, albo odwrotnie. Wiêc w wiosce
o¿ywienie, a w sklepiku tego¿ apogeum
dla wujków i tatusiów. Z dzielnicowym
jest okazja jakie zadry regulowaæ, bo
woli on byæ maksymalnie najbli¿ej wydarzeñ.
Malukim wiêtem jest te¿ pojawienie siê Bodaja. Raz na kilka tygodni wnosi
swoje trzy-cztery dychy ¿eby odfajkowaæ tutejszoæ. Ksywê urodzi³ sam, ale
prawdziwe ¿ycie da³ jej oczywicie Wacek. W pegeerowskie jeszcze ¿niwa ch³opaki opchnêli bizonowy zbiornik pszenicy. Podsumowanie transakcji wymylili na ³ódce, na rzece, z dala od zupe³nie bezinteresownie ciekawskich oczu.
Wysiadaj¹c za potrzeb¹ facet w brzeg
po prostu nie trafi³. Bultn¹³ tak, ¿e beret
fioletowy pogna³o do Malinówki, a mo¿e
i dalej, je¿eli pokona³ rybackie zastawy.
- Bodaj bym siê utopi³  skwitowa³ wypadek gramol¹c siê z wody z szerokim umiechem. Jêdru Wackowi to

BRAWO MA£GOSIU!

BL¥SKI.
Jury wysoko oceni³o projekt
utalentowanej nastolatki, przyznaj¹c jej III miejsce.
Ma³gosia wkomponowa³a
wizerunek Fryderyka Chopina
w monetê
wartoci 1
euro.
GratuluFilia w Olecku
jemy i ¿yczymy dalul. Go³dapska 22
szych suk BETON TOWAROWY
cesów!
Kontakt
tel.
 STAL ZBROJENIOWA
(087) 520-22-41
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
(087) 520-33-02 Opiekun 
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
El¿bieta
kom.
 MATERIA£Y BUDOWLANE
Smokowska
0-500-044-685
 W£ASNY TRANSPORT
-Grzanka
 KOSTKA BRUKOWA
(V705)

Ma³gorzata Kaszkiel, uczennica Zespo³u Szkó³ z I klasy Gimnazjum nr1 w
Olecku, zosta³a lauretk¹ konkursu plastycznego pt. ZAPROJEKTUJ POLSKIE EURO, og³oszonego przez GAZETÊ OLSZTYÑSK¥ I DZIENNIK EL-

opowiedzia³ i ju¿ od lat nikt nie pamiêta
kiedy Bodaj obchodzi chrzcielne imieniny.
miano siê czas jaki spontanicznie
i masowo z tego, ¿e tak g³upio w ¿ywiole wodnym beret zagin¹³. A tak bardzo
go szanowa³. Przed byle deszczem starannie sk³ada³ i chroni³ pod pazuch¹, by
fioletowy kutasik nie straci³ fasonu.
Bodaj ma trochê bli¿ej do sklepu w
s¹siedniej wiosce, ale tutejszy jest administracyjnie. Na ju¿ sprzedanym swoim pilnuje te¿ sprzedanych koni warszawiaka. Sklepik odwiedza porannie, gdy stoliczny daje mu wolne przyje¿d¿aj¹c pogalopowaæ.
Stosunkowo rano wszed³ kiedy
Wacek do sklepiku po swój chleb z zapiski. Jêdru z Bodajem za handlowców
robili. Boss upowa¿ni³, bo za spraw¹ piln¹
do skarbówki czy gdzie tam na dwie
godziny przed godzin¹ pojechaæ musia³.
Przerwa³ Wacek swoim wejciem niewa¿koæ b³og¹. £by podnieli z nad lady z
wytrzeszczem purpurowym g³êboko do
wewn¹trz. Nie rozpoznali, a najpewniej
nie dostrzegli klienta.
- No, stryjna, nie picuj, szczel, bo
ostygniesz!  przemówi³ namiêtnie Bodaj do Jêdrusia, unosz¹c swój plastikowy kryszta³ z promocji.
Spodoba³a siê Wackowi ta stryjna.
Pasowa³a nawet, bo Jêdru w wiosce jak
matka prawie dla tych kilku klubowiczów
co czyj¹ siê lub s¹ po prostu opuszczeni we w³asnych ¿yciorysach. Ale zapomnia³ szybko, bo Jêdrusia szanowa³.
Jan Nowak-Kowalski
Ci¹g dalszy za tydzieñ
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Etap trzeci  Muzyczne kolêdowanie

Chór i orkiestra kameralna ze szko³y myzycznej w Olecku  koncert w kociele NMP w Olecku.
Okres wi¹t Bo¿ego Narodzenia to
czas kolêdowania. Szkolna Orkiestra
Kameralna PSM I st. w Olecku pod
batut¹ Tomasza W. Gawroñskiego wyrusza ze swoim repertuarem, by podtrzymaæ
ten piêkny zwyczaj.
Sobota, 07.01.2006 roku, kolêdujemy
w Kurii Biskupiej w E³ku. Uczestniczymy we mszy wiêtej i op³atku dla przedsiêbiorców. Katedra w. Wojciecha wype³niona po brzegi. Razem z nami piewa chór PSM w Olecku pod kierunkiem
Anny Szadkowskiej. Jest zimno! Podczas mszy i po jej zakoñczeniu wykonujemy wraz z chórem kolêdy w opracowaniu naszego dyrygenta.
Po natê¿eniu braw czujemy, ¿e nasz

koncert podoba siê przedsiêbiorcom,
ksiê¿om i biskupom. Nasi opiekunowie
otrzymuj¹ piêkne i oryginalne wi¹zanki
kwiatów, a potem udajemy siê na wspólny
op³atek i poczêstunek w pa³acu biskupim. piewamy kolêdy, sk³adamy ¿yczenia i ucztujemy.
Smakuj¹ nam pysznoci ze sto³u
szwedzkiego, robimy pami¹tkowe zdjêcia z biskupami i wracamy do domu
Dziêkujemy panu Markowi Sawickiemu, szefowi Akcji Katolickiej w E³ku, za
zaproszenie i pomoc w realizacji naszego koncertu.
Nastêpnego dnia, w niedzielê, gramy kolejne dwa koncerty. Po mszy o godzinie 13-tej w Kociele Najwiêtszej Marii
Panny w Olecku wykonujemy kolêdy,
równie¿ z udzia³em naszego chóru. Koncert
odbywa siê po mszy, wiêc gros zainteresowanych stanowi¹ nasi rodzice. Ksi¹dz
infu³at Edmund £agód sk³ada nam po-

Chór m³odzie¿owy Schola Vocale z Mr¹gowa podczas wspólnego kncertu
w Mr¹gowie.
dziêkowania i ¿yczenia. Bardzo dziêkujemy rodzicom za pomoc w przeniesieniu krzese³ i pulpitów.
Krótka przerwa i o godzinie 17-tej
kolejny wystêp, ale ju¿ z innym repertuarem dla Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy. Gramy dobrze i w komfortowych warunkach  na scenie naszego
Regionalnego Orodka Kultury jest ciep³o! Publicznoci podoba siê nasz koncert i program, który prezentujemy. Dyrygent równie¿ jest z nas zadowolony.
Tydzieñ przerwy i kolejny wyjazd. 15
stycznia, wczesnym rankiem, wyje¿d¿amy do Mr¹gowa, by zagraæ wspólnie z
dwoma chórami tamtejszej szko³y muzycznej i domu kultury. Opiekuj¹ siê nami
Chór i orkiestra PSM z Olecka podczas koncertu w katedrze e³ckiej.
chórzyci ze szko³y muzycznej w Mr¹-

!
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gowie i ich rodziny. Gocinni mr¹gowianie zabieraj¹ nas do swoich domów.
Nawi¹zujemy nowe znajomoci i przyjanie.
Po wspólnej próbie koncertujemy
w Kociele w. Wojciecha w Mr¹gowie. Prezentacjê rozpoczyna m³odzie¿owy chór Schola Vocale z M³odzie¿owego Domu Kultury. Po niej nasza
orkiestra wykonuje kolêdy pod dyrekcj¹ p. Tomasza Gawroñskiego, póniej
do³¹cza siê do nas chór szkolny pod
batut¹ Cezarego Nowakowskiego.
Otrzymujemy gromkie brawa i bisujemy. Bardzo liczna publicznoæ nagradza nas owacjami na stoj¹co.
Zadowoleni wracamy do zaprzyjanionych rodzin na nocleg. Wspólnie
spêdzamy mi³y wieczór.
Budzi nas mrony, niedzielny poranek. Po niadaniu wyruszamy w dalsze
wspólne kolêdowanie do Miko³ajek. Po
krótkiej rozgrzewce w Kociele w.
Miko³aja prezentujemy nasz kolêdowy
program. Mimo niskiej temperatury wystêpujemy profesjonalnie. Koncert bardzo podoba siê ksiê¿om oraz licznie
zgromadzonym wiernym. Po mszy czeka
nas niespodzianka od dyrektora Domu
Kultury K³obuk z Miko³ajek za dwa
dni doæ ciê¿kiej, ale przyjemnej pracy. Przebieramy siê i spêdzamy pó³torej godziny w ciep³ym basenie Tropicana w Hotelu Go³êbiewski. Atrakcjom nie ma koñca. Bawimy siê wietnie. Zmêczeni p³ywaniem i harcami w

Chór szko³y muzycznej z Mr¹gowa i szkolna orkiestra kameralna z Olecka
podczas wspólnego koncertu w Mr¹gowie.
wodzie, trochê g³odni, udajemy siê do
pizzerii.
Niestety wszystko co dobre, szybko
siê koñczy. Nadchodzi czas, by wracaæ
do Olecka. ¯egnamy siê z naszymi znajomymi z Mr¹gowa i Miko³ajek. Dziêkujemy im za zaproszenie i wspania³¹ gocinnoæ. Dziêkujemy Radzie Rodziców
przy szkole muzycznej za sfinansowanie
wynajmu autokaru do Mr¹gowa i Miko-

³ajek. I jeszcze odrobina prywatnoci: w
imieniu moich kole¿anek i kolegów serdecznie dziêkujê za dwudniow¹ opiekê
nad nami i pomoc w sprawnym przygotowaniu orkiestry do koncertów p. Edwardowi Sznurkowskiemu. Tato, jeste kochany!!!!
Do zobaczenia w kwietniu, kiedy my
bêdziemy ich gociæ w naszym miecie.
Karolina Sznurkowska

Choinka w Zespole
Szkó³ w Olecku
27 stycznia br. w Zespole Szkó³ w
Olecku odby³a siê Choinka Noworoczna dla uczniów klas 0-III. Dzieciaki bawi³y siê wspaniale, poprzebierane w stroje
z bajek i znanych filmów. Ca³oæ prowadzi³ pan B. Szlaszyñski z grup¹ taneczn¹. Ka¿da klasa przygotowa³a s³odki
poczêstunek w klasach.

Pierwszy semestr roku szkolnego zakoñczy³ siê przyjemnym akcentem w rytmie disco.
Izabela D¹browska
Pedagog wspomagaj¹cy w Zespole
Szkó³ w Olecku

"
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Herbatka
u Babci i Dziadka

Babcia i Dziadek to wspania³y wynalazek ka¿dych czasów. To oni dla wnuków maj¹ najwiêcej czasu. Prowadz¹ po
cie¿kach trudnego ¿ycia, budz¹ zainteresowania wszystkim co nowe i ciekawe.
Dzisiejsza Babcia to dama w dojrza³ym wieku, z modn¹
fryzur¹ i zasobem nowoczesnych powiedzeñ. Dziadek jest
kumplem przy grze w szachy, nauczycielem nauki jazdy i
towarzyszem rozmów o wiecie polityki.

tym samym i pieszmy siê kochaæ ludzi, bo tak szybko odchodz¹.
W dniu 21 stycznia 2006 r. na kawkê i herbatkê zaproszenia otrzymali Dziadkowie i Babcie wnuków ucz¹cych siê w
Zespole Szkó³ w Olecku na Osiedlu Siejnik.
Có¿ to by³a za impreza? Wspania³a! Babcie i Dziadkowie
t³umnie przybyli, mimo siarczystego mrozu, na zaproszenie,
bo kochaj¹ ogromn¹ mi³oci¹ swoje wnuki.
Wnukowie najserdeczniej jak umieli wypowiedzieli w wierszykach, wypiewali w piosenkach, wytañczyli w szalonych
tañcach, zaprezentowali w pokazie mody i scenkach rodzajowych wszystko to co najwa¿niejsze. Wyrazili ca³¹ swoj¹ ekspresj¹
dwa najwa¿niejsze s³owa: Kochamy Was.

wiat siê zmienia, ale uczucia, jakimi obdarowujemy naszych Dziadków i Babcie, zawsze pozostan¹ takie same  ciep³e, serdeczne, pe³ne mi³oci i radoci z ka¿dego wspólnie
spêdzonego dnia.

Nie zapominajmy o Nich nie tylko w dniu 21 stycznia
ka¿dego roku, ale zawsze wtedy, gdy tego potrzebuj¹. Wnukowie nie mniej potrzebuj¹ ¿yciowej m¹drej wiedzy, wyrozumia³oci, cierpliwoci i przeogromnej mi³oci. Obdarzmy Ich

Aby ca³a uroczystoæ mia³a charakter na miarê lat naszych
Babæ i Dziadków, grupa wokalna Gminnego Orodka Kultury
w Raczkach wykona³a wi¹zankê piosenek ludowych, które
równie¿ piewali nasi zaprzyjanieni gocie. Przy dwiêkach
muzyki Babcie i Dziadkowie wywijali polki i oberki w icie
rodzinnej atmosferze.
¯yczy³abym sobie i innym, jeszcze m³odszym ludziom, tyle
pogody ducha i radoci  mimo chorób i trosk  ile maj¹ nasi
Dziadkowie i Babcie.
Zróbmy co dla siebie, spotkajmy siê i dzielmy tym co
najwa¿niejsze  ¿yczliwoci¹. Podajmy sobie pomocn¹ d³oñ
tam, gdzie jest ona potrzebna. Nie bójmy siê otworzyæ na
drugiego cz³owieka, który bêdzie dla nas przyjacielem, s¹siadem, koleg¹.
dziêkujemy Wam, Babcie i Dziadkowie, ¿e od lat uczycie
nas jak okazywaæ mi³oæ, ¿yczliwoæ i pogodê ducha.
Uroczystoæ przygotowali: Miros³awa Sznurkowska z kl.
IIb, El¿bieta Koncewicz z kl. IIIb, Anna Klimasara i Jaros³aw
Bagieñski z uczniami gimnazjum, Katarzyna Fieæko i Izabela
D¹browska z kl. Ib, Joanna Cichanowicz z kl. IVa, Alicja Czerniecka z kl. IIa przy wsparciu dyrekcji, a szczególnie pani
wicedyrektor Ma³gorzaty Micha³owskiej.
Olecko, 21.01.2006r.
Fot. i tekst: pedagog wspomagaj¹cy w Zespole Szkó³
w Olecku Osiedle Siejnik  Izabela D¹browska

#
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Nie ma dna w nieszczêciu ludzkim (15)
Okruchy wspomnieñ z Syberii 1941-1946
I to jest ocena mojej pracy zawodowej.
S³ów kilka chcia³abym powiedzieæ na
temat dzia³alnoci w Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego. Otó¿ w latach szeædziesi¹tych by³am instruktorem owiaty
dla doros³ych na terenie gminy Wieliczki. W latach siedemdziesi¹tych zosta³am
przewodnicz¹c¹ Konferencji Rejonowej

Janina Maciukiewicz

Ja z mê¿em i dzieæmi, 1961 r..
Praca w zawodzie to nie wszystko.
W dowód podziêkowania i uznania za
pracê, któr¹ wykonywa³am otrzyma³am
Srebrn¹ Odznakê Honorow¹ LOP (nr.1278,
wydan¹ 29.05.1970r.).
Ponadto otrzyma³am:
-Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski (nr1378-79-4, wydany 2.07.1979r.,
- Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (nr 552-7459, wydany 4.09.1974r.)
- Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (nr 921-70-41,
wydany 29.10.1970r.).

Nauczycieli na terenie tej¿e gminy. W
1974 roku zosta³ obni¿ony stopieñ organizacyjny naszej szko³y z omioklasowej do czteroklasowej i wówczas zosta³am instruktorem metodycznym nauczy-

Wilkasy, 27.05.1972r.

Bardzo mi³e, kochane uczennice.

Moi uczniowie. Rok 1971.
cieli klas 1-4. Otrzyma³am Z³ot¹ Odznakê ZNP (nr 026655, nadan¹ 16.06.1975r.).
Obecnie jestem przewodnicz¹c¹ Sekcji
Emerytów i Rencistów ZNP w Olecku.
Poza prac¹ zawodow¹ i zwi¹zkow¹
oddawa³am siê te¿ dzia³alnoci spo³ecznej. W latach 1959-1979, czyli przez piêæ
kadencji, by³am radn¹ Gminnej Rady
Narodowej w Wieliczkach. Zajmowa³am
siê przede wszystkim owiat¹ na terenie
gminy, to znaczy remontami szkó³, przedszkoli, wietlic, ogrodzeniem posesji tych
placówek, dostaw¹ odpowiedniej iloci
opa³u na okres zimowy. Po przejêciu na
emeryturê, w latach 1982-1986 by³am raduj¹
Gminnej Rady Olecko. W roku 1986 wziê³am
udzia³ w konkursie
zorganizowanym przez Radê Pañstwa
zatytu³owanym Co robiê dla wyborców.
10 lutego jury dokona³o oceny 54 prac,
które wp³ynê³y na konkurs. Dwanacie
z nich zosta³o nagrodzonych i wyró¿nionych. Wród nich by³a moja praca.
Otrzyma³am podziêkowanie od Rady Pañstwa i 10 000 z³otych nagrody. Ceremonia wrêczenia nagród i wyró¿nieñ odby³a siê w Warszawie na ulicy Wiejskiej
przy wspó³udziale w³adz naczelnych.
C.d.n.

$
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KUPIÊ
* Kawalerkê, xhêtnie w starym budynku, tel. 0-696-858-594.

K2201

SPRZEDAM
* Fiat CC, 0,7, 1996, 4000 z³, tel. 0-698-010-900
K2101
* mieszkanie, Gordejki, 47 m.kw., tel. 0-508-097-660
K1701
* siano, tel. 0-605-171-286
K1901
* Skoda Faworit, 1,3, 1991, 90.000 km, 1000 z³., tel. 0-698010-900
K2001
* wieszaki sklepowe, tel. 0-697-646-663
K1103

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

(V78406)

US£UGI

Biuro Rachunkowe ELKA. Zielona 15,
tel. (087) 520-25-52, od poniedzia³ku do pi¹tku 800-1600.

(V1205)

* artyku³y wêdkarskie, wyprzeda¿, rabat 30%, sklep zoologiczny, ul. Kolejowa
L801
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, , Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K1801
* AUTOGAZ, monta¿ tel. 0-87-523-94-31
V3603
* awaryjne otwarcia: samochodów, mieszkañ, tel. 0-604-301929
V4407
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L104

* budowa pomostów na wodzie w okresie zimowym, tel.
0-607-208-389
K1302
* Centrum Ogrodnicze, Rzenicka 6
V4303
* Compensa  ubezpieczenia wszystkie, tel. 0-87-520-46-76

* przewozy, przeprowadzki, tel. 0-504-146-460
V4503
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V4902)
* salon meblowy, Jan Bagiñski, ul. RZENICKA 6, tel. 0-87520-29-23
V3903
* sklep miêsny Mazury, tel. 0-87-520-23-14
V6001
* spawanie aluminium, tel. 0-508-192-094
V4203
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2504
* suknie lubne, wypo¿yczalnia, sprzeda¿, tel. 0-886-364909, www.vivienvigo.com
V2404

wie¿e ryby morskie i s³odkowodne, wyroby z ryb
Sklep rybny KASIA, ul. Kolejowa 21
Tel. (087) 520-03-00

(V6706)

OG£OSZENIA DROBNE

* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
* transport, tel. 0-508-192-094
* turystyczne Dem-Bus, kraj, zagranica,
tel. 0-504-065-770
* wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski, Targowa 20,
tel. 0-87-520-21-13
* WYPO¯YCZALNIA DVD, tel. 0-87-523-01-54
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
* zupy regeneracyjne, tel. 0-87-520-15-78

K304
V2204
K43706
V4207

V3803

V73409

WYNAJEM
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
INNE
* oddam psy w dobre rêce, tel. 0-87-523-01-89

V5302
V2307
V2604

L303
L403

L203

V7001

(V6601)

Ceny najni¿sze w regionie!
KEY, aleja Wojska Polskiego 16
Z kuponem - 5% rabatu! (z wyj¹tkiem c.o.)
Nowoæ! Baterie do kuchni
z wyci¹ganym prysznicem. Tanio!
Tel. (087) 520-22-33.

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

DOM WESELNY

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

(K42909)

V4103

* jubilerskie, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47
V5102
* kompleksowe wykonawstwo instalacji sanitarnych, tel.
0-87-520-49-33
V3703
* kredyty, tel. 0-87-520-22-47
K404
* monta¿ systemów zamkniêtych / master i jednego klucza,
tel. 0-87-520-21-28
V4415
* naprawa zamków i stacyjek samochodowych,
tel. 0-87-520-21-28, 0-604-301-929
V4403
* piecz¹tki, plac Wolnoci 7c (I piêtro nad sklepem miêsnym Mazury, tel. 0-87-520-04-80
V8101
* pizza na telefon, 0-87-523-00-43
L602
* poczta kwiatowa, tel. 0-87-520-24-74
K804
* pralnia, tel.0-607-373-479
V3104
* przekodowywanie zamków do istniej¹cego klucza,
tel. 0-87-520-21-28, 0-604-301-929
V4419

(V8301)

* domki letniskowe sprzedam, tel. 0-607-208-389
K1202
* DORABIANIE KLUCZY, KSERO, PIECZ¥TKI 
GRAF, PLAC WOLNOCI 15A, tel. 0-87-520-26-12 V2704
* dorabianie kluczy na podstawie zamka stacyjki lub z
kodu klucza, tel. 0-87-520-21-28, 0-604-301-929
V4411
* geodezyjne, ksero wielkoformatowe, ul. Letnia 12, tel.
0-87-520-28-67
V76606
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V6811
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V6806
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V6701
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50

12345678901234567890123456789012
(V6801)
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
O
l
e
c
k
o
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
ul. Gdañska 1,
12345678901234567890123456789012
* przyjêcia weselne, okolicznociowe12345678901234567890123456789012
tel. +(87) 520-40-50
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
* imprezy studenckie, stypy
12345678901234567890123456789012

EDE N

%
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BLISKO 16 LAT DZIA£ALNOCI NA RYNKU VIDEO
OFERUJEMY:
 najwiêkszy w regionie wybór kaset (blisko 7000 zgromadzonych tytu³ów),
 ponad 800 tytu³ów DVD  ci¹gle powiêkszaj¹ca siê oferta (7 tytu³ów tygodniowo)
 sta³ym klientom rabat  20%
 telefoniczna rezerwacja filmów,
 filmy dla koneserów.
(K1601)
(V39402)

OLECKO, Armii Krajowej 8, tel. (087) 520-37-20
HITY WYPO¯YCZALNI  STYCZEÑ

Lp. Nr kat.

Tytu³

Gatunek

Lp.

Nr kat.

Tytu³

Gatunek

1

775

Wyspa

thriller

16

780

Ziemia ¿ywych trupów

horror

2

729

Z³o

dramat

17

782

Pitbull

sens.

3

788

American Pie4

kom.

18

772

Madagaskar

anim.

4

785

Klucz do koszmaru

thriller

19

708

Cz³owiek pies

akcja

5

783

Osaczony

thriller

20

806

Morderca ze Wschodu

thriller

6

807

Imperium Wilków

thriller

21

737

Szeregowiec Dolot

anim.

7

718

Królestwo Niebieskie

hist.

22

776

Gwiezdne wojny. ZemstaSithów

8

803

Atak na posterunek

akcja

23

777

Fantastyczna czwórka

przyg.

9

811

XXX2

akcja

24

725

Amittyville

horror

10

787

Mr. & Mrs. Smith

kom.

25

769

Czas surferów

kom.

11

763

Sposób na teciow¹

kom.

26

764

Wojna wiatów

thriller

12

574

Cz³owiek w ogniu

akcja

27

726

Batman. Pocz¹tek

13

810

Szalony weekend

kom.

28

659

13 dzielnica

14

678

Hitch

kom.

29

666

Pi³a

15

762

Dom woskowych cia³

horror

30

714

Kug fu sza³

s.f.

akcja, s.f.
akcja
thriller
kom./akcja

JU¯ W WYPO¯YCZALNI
1

832

Skazany na bluesa

dramat

4

845

Wierny ogrodnik

thriller

2

836

Yamakasi 2

akcja

5

846

Jazda na maksa

kom.

3

844

Kompania braci

wojenny

6

847

Cz³owiek ringu

dramat

NIEKTÓRE PREMIERY STYCZNIA
6.02.

Komornik

9.02.

Przek³adaniec

13.02.
20.02.

Rajustopy

Sueno Americano  marzenia
Wykiwaæ klawisza

Plan lotu

Stowarzyszenie wêdruj¹cych d¿insów
Diukowie hazardu
G³osy

Infekcja
Wycig marzeñ
Wiek namiêtnoci

Wró¿by Kumaka

Pan ¿ycia i mierci

23.02.

Broken Flowers

Jak w niebie

Superoross

27.02.

36

Zabójcza blondynka

Inwazja

Zapraszamy: pon.sob.  1000-1900, niedziela  1200-1700

&
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Kalendarz imion
7 lutego
Antoniny, Eugenii, Julianny, Karimy,
Koriny, Ryszardy, Wilhelminy
Antoniego, Jana, Juliana, Rajmunda,
Romualda, Ryszarda, Sulis³awa, Teodora, Wilhelma
8 lutego
Aleksandry, Honoraty, Irminy, Irmy, Sylwii,
¯akliny
Aleksandra, Gniewomira, Hieronima,
Honorata, Jana, Lucjusza, Piotra, Sebastiana
9 lutego
Apolonii, Bernardy, Eryki, Sabiny
Bernarda, Borys³awa, Cyryla, Donata,
Eryka, Gorzys³awa, Mariana, Nikifora,
Rajmunda, Rajnolda
10 lutego
Elizy, Elwiry, Gabrieli, Scholastyki, wiêtochny, Tomis³awy

Agatona, Gabriela, Jacentego, Jacka,
Scholastyka, Tomis³awa
11 lutego
Bernadetty, Bo¿eny, Brygidy, Marii
Adolfa, Dezyderego, Grzegorza, Lucjana, Lucjusza, £azarza, Olgierda, wiêtomira
12 lutego
Aleksy, Benedykty, Eulalii, Normy, Nory,
Radzyny, Trzebis³awy
Aleksego, Benedykta, Czes³awa, Damiana,
Juliana, Ludwika, Modesta, Radzimierza,
Trzebis³awa
13 lutego
Arlety, Benigny, Juliany, Katarzyny, Leny,
Lindy, Swet³any
Grzegorza, Jordana, Juliana, Kastora,
Klemensa, Leona, Les³awa, Niemira, Stefana, Toligniewa, Walentego, Wieñczys³awa

PRASA STANU
WOJENNEGO

i gazet. 14 stycznia 1982 pojawi³a siê nowa
gazeta: dziennik Rzeczpospolita, organ
rz¹du i g³ówny popularyzator reformy
gospodarczej. Redaktorem zosta³ Józef
Barecki, a od 1990 roku Dariusz Fikus.
¯ycie Warszawy wznowiono 16
stycznia, a katolicki Tygodnik Powszechny dopiero w koñcu maja. Pojawi³a siê
znowu prasa podziemna. Przez ca³e lata
80. rozwija³y siê podziemne drukarnie,
których publikacje odegra³y znacz¹c¹ rolê
w podtrzymywaniu oporu spo³ecznego
i kszta³towaniu opinii publicznej. Jesz-

W czasie stanu wojennego w Polsce zawieszono druk wiêkszoci dzienników, z wyj¹tkiem tytu³ów ogólnokrajowych: Trybuny Ludu i ¯o³nierza
Wolnoci. W redakcjach prasy, radia i
telewizji, a tak¿e w administracji, s¹downictwie i owiacie trwa³ proces politycznej weryfikacji kadr. Od pocz¹tku roku
1982 nast¹pi³o stopniowe wznawianie
wydawania poszczególnych czasopism

Z DZIEJÓW NARCIARSTWA

Za ojca polskiego narciarstwa uchodzi Stanis³aw Barabasz
(1857-1949). Pierwsze narty (do celów myliwskich) sporz¹dzi³ sobie ju¿ w 1882 roku i nazwa³ je z norweska ski. Póniej, w Krakowie, æwiczy³ jazdê na nartach pod kopcem Kociuszki, ale tylko nocami. Ba³ siê, aby go ludzie nie wymiali.
Pojawienie siê cz³owieka na nartach wywo³ywa³o w tych czasach ogóln¹ weso³oæ. W 1894 roku przyjecha³ do Zakopanego. Odby³ wówczas (wraz z J. Fischerem) pierwsz¹ w historii narciarsk¹ wycieczkê w Tatry, do Czarnego Stawu G¹sieni-

Marynowane piersi
kurczaka z grilla

10 piersi z kurczaka
marynata:
skórka otarta z cytryny
³y¿ka cukru
3-4 ³y¿ki sosu sojowego
³y¿eczka cynamonu
1/4 ³y¿eczki imbiru
2 ³y¿ki oliwy
4 obrane posiekane cebulki dymki
3 roztarte z¹bki czosnku
Wszystkie sk³adniki marynaty
dok³adnie mieszamy i smarujemy ni¹
umyte i osuszone piersi kurczaka. Tak
przygotowane miêso uk³adamy ciasno w salaterce, przyciskamy talerzem i wstawiamy na noc do lodówki. Os¹czone piersi pieczemy na grillu ok. 5 minut, z ka¿dej strony, po
czym znów smarujemy pozosta³¹ po
os¹czeniu marynat¹ i dopiekamy jeszcze z obu stron ok. 5 minut.
cze w grudniu 1981 roku wydano pierwsze numery Wiadomoci Dnia. W styczniu 1982 w Warszawie zacz¹³ siê ukazywaæ Tygodnik Wojenny, a w lutym
Tygodnik Mazowsze. W sumie do roku
1990 w niekontrolowanym przez cenzurê obiegu wydano ponad 6,3 ty. samych
druków zwartych oraz setki tytu³ów periodyków.

cowego. W³anie rok 1894 stanowi pocz¹tek narciarstwa tatrzañskiego. Barabasz przez wiele lat by³ dyrektorem Szko³y
Zawodowej Przemys³u Drzewnego w Zakopanem. W³anie tutaj rozpoczêto produkcjê pierwszych polskich nart. W 1907
roku wraz z M. Kar³owiczem i M. Zaruskim za³o¿y³ Zakopiañski Oddzia³ Narciarzy Towarzystwa Tatrzañskiego.
W Karpatach Wschodnich pionierem narciarstwa by³ Józef Schnaider, gorliwy propagator stosowania nart w lenictwie. Jest on równie¿ autorem wydanej w Krakowie w roku
1898 ksi¹¿ki Na nartach skandynawskich, zaliczanej do najstarszych na wiecie podrêczników nauki jazdy na nartach.

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

Nasz przepis

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-

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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VI MISTRZOSTWA POWIATU OLECKIEGO SZKÓ£ PODSTAWOWYCH
W LA NA HALI  17.02.2006 r., godz. 10:00

Zaproszenie na zawody sportowe
Organizatorzy:
- SKS Granit przy Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych
- Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w
Olecku
- Oleckie Towarzystwo Sportu Szkolnego
- Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie
Sportowe
Cel: popularyzacja halowej lekkiej atletyki
Miejsce:
Hala sportowa Zespo³u Szkó³ Licealnych
i Zawodowych w Olecku, ul. Go³dapska

Program zawodów:
Dziewczêta: 25 m, 300 m, 500 m, rzut pi³k¹ lekarsk¹ w ty³ przez g³owê (3 kg)
Ch³opcy: 25 m, 300 m, 600 m, rzut pi³k¹
lekarsk¹ w ty³ przez g³owê (4 kg)
Uczestnictwo:
Startuj¹ uczniowie klas IV, V, VI (rocznik 1993-95). Ka¿da szko³a ma prawo wystawiæ do konkurencji jedynie po 3 zawodników  osobno ch³opcy i osobno
dziewczêta. Zawodnik ma prawo startu
w dwóch konkurencjach i sztafecie.
Nagrody:

Najlepsza szko³a w punktacji dru¿ynowej otrzyma Puchar Starosty Oleckiego
 Stanis³awa Ramotowskiego. Trzech najlepszych w ka¿dej konkurencji otrzyma
pami¹tkowe dyplomy.
Uwaga! Uczestnicy zawodów:
- na halê mog¹ wejæ dopiero od godz. 9.45,
- obowi¹zuje ca³kowity zakaz chodzenia
po szkole,
- obowi¹zuje obuwie sportowe na bia³ej
podeszwie,
Organizatorzy nie ponosz¹ odpowiedzialnoci za rzeczy zaginione.

Szachy
Otwarte Mistrzostwa
Gimnazjum nr 2
w szachach
W dniu 3 lutego 2006r. w Gimnazjum
nr 2 w Olecku zosta³ rozegrany turniej
szachowy, w którym wziêli udzia³ uczniowie gimnazjów i szkó³ podstawowych.
Zawodnicy walczyli na dystansie 6 rund
z tempem gry 20 minut dla ka¿dego z
graj¹cych. W poszczególnych kategoriach zwyciê¿yli uczniowie nale¿¹cy do
sekcji szachowej Czarnych Olecko.
Wród ch³opców 1. miejsce zaj¹³ Andrzej
Grzyb (Spo³eczne Gimnazjum), drugi by³
Pawe³ ¯ukowski (Gimnazjum nr 2), a trzeci
Kamil Gryglas (SP nr 3); w klasyfikacji
dziewcz¹t zwyciê¿y³a Marta Gryglas (Gimnazjum nr 2) przed Joann¹ Grzyb (Spo-

Marta Gryglas.
³eczna Szko³a Podstawowa).
Zawody zorganizowa³ i sponsorowa³
nauczyciel Gimnazjum nr 2 Jan Grzyb
przy pomocy kierownika sekcji szachowej Czarnych Olecko Czes³awa Spisaka, któremu nale¿¹ siê s³owa podziê-

Andrzej Grzyb.
kowania za sprawne sêdziowanie.
Turniej w dwójce by³ jednym z elementów szerokiej oferty zajêæ sportowych
dla uczniów w okresie ferii zimowych,
która zosta³a przygotowana przez nauczycieli oleckich szkó³.

Meble ogrodowe na zamówienie.
Tel. 0 607-865-374
Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
(0-87) 520 02 30, tel kom. red. nacz. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski.
Sk³ad komputerowy, promocja: projekt i wykonanie  Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, 19-411 wiêtajno 56/5.
Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-17 00.
Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania
nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
DZIEÑ 193
Z kalendarzem to ju¿ jest tak, ¿e dni
mijaj¹ i mijaj¹. Mija ten czas, ¿e znowu
minê³o siedem dni. Takie jest prawo czasu
i kalendarzy. A czy by³y to dobre dni?
Nie wiem... Wszystko zale¿y jak widzimy rzeczywistoæ. Pierwsze kilka dni
minê³y pod znakiem powagi. Tragedia,
jaka wydarzy³a siê w Katowicach, pozostanie na d³ugo w naszej pamiêci. To
by³a powa¿na sprawa i taka niech pozostanie.
Przejdmy do innych spraw. A kilka
z nich siê wydarzy³o. Bo wszyscy wiemy, ¿e najzabawniejsze s¹ zawsze wiadomoci z polityki i ¿ycia polityków. Z
czego jak z czego, a z polityki i tych co
sami o sobie mówi¹, ¿e s¹ przedstawicielami inteligencji, mo¿emy siê pomiaæ
do woli.
Po pierwsze, to ubieg³y tydzieñ przyniós³ nam najwa¿niejsz¹ informacjê: mamy
pakt stabilizacyjny. Dla jednych jest to
informacja dobra, a dla innych z³a. Dla
tych co dobre najwa¿niejsz¹ informacj¹
jest, ¿e nie bêdzie nowych wyborów na
wiosnê, które z du¿ym prawdopodobieñstwem zmiot³yby ze sceny politycznej kilka
ugrupowañ okrelanych jako skrajne.
Jednak skrajnoæ nie oznacza, ¿e musi
byæ to z³e. Tu trzeba zrozumieæ, ¿e te
partie znalaz³y siê w parlamencie dziêki
poparciu ludzi. Takie s¹ zasady demokracji. Okrelenie tych ludzi jako oszala³ych z frustracji i chorych umys³owo jest
raczej przejawem skrajnej g³upoty i pospolitego chamstwa. Osobicie nie lubiê partii zwanej Samoobrona i jej lidera. Ale moja osobista awersja nie ma
znaczenia, jeli tego gocia popiera jaki tam procent spo³eczeñstwa i mu ufa.
Dlatego nale¿y braæ opalonego powa¿nie pod uwagê i traktowaæ go jako przedstawiciela jakiej tam czêci naszego narodu.
Podobnie traktujê lidera LPR. Choæ uwa¿am
go za oszo³oma i polityka bardzo skrajnego  to muszê szanowaæ wybór innych. Ja co najwy¿ej mogê siê ponabijaæ z takiego przedstawiciela. Gdyby
dosz³o do wyborów to Samoobrona i LPR
mia³yby, wg kilku orodków badaj¹cych
opiniê publiczn¹, nik³e szanse na wejcie do parlamentu. Trzeba zrozumieæ,
¿e podpisanie tego paktu, nad którym
czuwa jego jeden z najwiêkszych krytyków  Rokita, to nie tylko szansa dla
tych dwóch partii, ale te¿ dla rz¹du Kazimierza Marcinkiewicza, który przez du¿¹
czêæ spo³eczeñstwa jest spostrzegany
jako najlepszy od czasów premiera Ma-

zowieckiego. I to, ¿e w³anie jest tak
spostrzegany przez ludzi, jest wielkim
problemem ¿elaznej opozycji. Ca³ym z³em
jest to, ¿e podobno przewodnicz¹cy
Kaczyñski chcia³ doprowadziæ do wczeniejszych wyborów, a z drugiej strony
z³e jest to, ¿e tych wyborów nie bêdzie.
I b¹d tu cz³owieku m¹dry. Dla ¿elaznej
opozycji ka¿dy argument jest dobry by
tylko w pe³ni uzasadnia³ jej postêpowanie i wypowiedzi jej liderów. Trochê to
brzmi jak dialektyka marksistowska: stosujemy ka¿dy dowolny i nawet nielogiczny
dowód byle tylko uzasadniæ prawdziwoæ
w³asnych wywodów. Podczas czwartkowego programu Tomasza Lisa, do którego zaprasza siê ró¿nych ludzi, z ró¿nych stron barykady, jeden z szefów
¿elaznej opozycji uzna³, ¿e nie musi
nawet odpowiadaæ na pytania mu zadawane. Nie potrafi³ w ¿aden logiczny sposób
podeprzeæ dowodami swoich wywodów.
Za to idealnie robi³ to, co zawsze zarzuca³ swojemu wrogowi politycznemu
Andrzejowi Lepperowi: demagogia, hipokryzja i przekrzykiwanie swojego rozmówcy. Taki w³anie by³ Jan Maria Rokita... szef-premier gabinetu cieni polskiej inteligencji. Zaczynam rozumieæ
Przewodnicz¹cego J. Kaczyñskiego. Jeli jakiekolwiek rozmowy siê nie udaj¹ z
¯O to chyba mo¿na ³atwo wskazaæ
winnego. Na razie mamy to, ¿e wreszcie
rz¹d Marciniewicza bêdzie móg³ siê wykazaæ tym, ¿e pracuje. I wreszcie skoñczy³y siê czasy, ¿e premier i ministrowie
musz¹ t³umaczyæ siê z tego czego jeszcze nawet nie zd¹¿yli zrobiæ... bo tak sobie
¿yczy opozycja i dziennikarze.
Druga ciekawa sprawa  to media w
naszym kraju. Bardzo weso³e s¹ te nasze rodki przekazu: obra¿alskie, delikatne

i wszystko co dla nich nie odpowiada
jest ³amaniem praw ich swobody wypowiedzi i demokracji. Raz siê im nie podoba, ¿e pierwsza jest zapraszana ta telewizja lub gazeta, a drugi raz, ¿e demokracja i wolnoæ prasy ma polegaæ na
obra¿aniu innych. Piêknie! O podpisaniu dokumentu tylko w obecnoci wybranych mediów nie ma co pisaæ. Inni
ju¿ napisali du¿o. Dziwne, ¿e jak wczeniej by³y takie sytuacje z innymi gazetami to jako nikt nie wzywa³ do bojkotu i
buntu. Ale na tym podobno wed³ug
mediów ma wygl¹daæ wolnoæ i demokracja: s¹ równi i równiejsi. Z kolei inna
gazeta w ramach wolnoci wypowiedzi i
demokracji opublikowa³a rysunek obra¿aj¹cy wiele milionów wyznawców religii, dla której przedstawianie postaci religijnych jest po prostu z³em i grzechem.
Ale dla niektórych to nic nie znaczy. Nawet
to, ¿e przez swoj¹ arogancjê przyczynili
siê do mierci cz³owieka... To dopiero
zrozumienie s³ów: wolnoæ i swoboda.
PAC

Zaprenumeruj

Tygodnik
Olecki

dostarczymy
Ci go do domu
lub zak³adu pracy!

Prenumerata póroczna  35z³
(1 numer gratis)
Prenumerata roczna  70z³

(2 numery gratis)

