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Jaki kto jest wewn¹trz,
taki widzi wiat zewnêtrzny.
Tomasz z Kempis
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Bóg wymaga abymy byli godni
kochaæ tak¿e naszych nieprzyjació³.
Jan Pawe³ II

4 maja 2006 r.

Cena 1,40 z³

Pielêgniarstwo
nowym kierunkiem

na Wszechnicy
Mazurskiej

Nr 14
(432)

I rocznica mierci Jana Paw³a II, Olecko, 2 kwietnia 2006r., koció³ pod
wezwaniem NMP Królowej Polski.

Podpisano list intencyjny...
z inwestorami, którzy chc¹ zbudowaæ elektrociep³owniê w Olecku. Powiadomi³ o
tym Radnych na ostatniej sesji Rady Miejskiej Burmistrz Wac³aw Olszewski.
W kolejnych punktach porozumienia wymieniane s¹ takie zadania jak: wskazanie przez burmistrza terenów pod inwestycje (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania) umo¿liwienie kontaktów biznesowych w miastach partnerskich Olecka
(Rosja, Bia³oru, Ukraina, Litwa, Estonia), umo¿liwi kontakty biznesowe z du¿ymi
producentami rolnymi oraz nadlenictwami na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju w celu pozyskania biomasy.
C.d. na s. 10.

Mieszkañcy wybrali flagê nr 2.
Wiêcej na ten temat na s. 3.

Ministerstwo Edukacji
i Nauki wyda³o opiniê pozytywn¹ na wniosek oleckiej uczelni
i pozwoli³o na otwarcie nowego kierunku studiów. Jest nim pielêgniarstwo.
Oficjalnie rozpocz¹³ siê nabór, a od
wrzenia wyk³ady. W chwili obecnej planuje siê, ¿e bêd¹ to studia licencjackie.
Natomiast jeszcze nie wiadomo ile semestrów bêdzie trwa³a nauka. Przypuszcza siê, ¿e bêdzie to w granicach trzech
i pó³  piêciu lat. Program studiów obejmuje doæ du¿y materia³ poznawczy. W
zale¿noci od iloci chêtnych uruchomione zostan¹ studia dzienne, wieczorowe lub zaoczne.
Studia zaoczne bêd¹ wymagaæ znacznie
czêstszego przyje¿d¿ania na uczelniê. Tego
wymaga program zawieraj¹cy znaczn¹ iloæ
æwiczeñ i zajêæ laboratoryjnych.
Uczelnia zawar³a ju¿ umowy z jednostkami s³u¿by zdrowia, w których studenci bêd¹ odbywali praktyki. System
ten pozwoli na przyk³ad studentom z E³ku
odbywaæ praktyki w macierzystym szpitalu, co znacznie obni¿y koszty studiów.
Warunek  musi siê zebraæ odpowiedniej wielkoci grupa.
Kadrê kierunku stanowi¹ profesorowie akademii medycznych, lekarze ze
stopniem doktorskim, dyplomowane pielêgniarki ze stopniem magistra.
Je¿eli zapotrzebowanie na nowym
kierunku bêdzie du¿e WM planuje studia magisterskie.

KRONIKA PO¯ARNICZA
 29 marca o 23.12 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar mieci w mietniku kontenerowym przy ul. Kolejowej.
 31 marca o 11.46 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ wodê z zalanej
piwnicy w Monetach (gm. Kowale Oleckie).
 1 kwietnia o 15.23 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ pad³¹ wydrê z lodu na jeziorze Oleckie Ma³e.
 1 kwietnia o 16.26 dwa zastêpy JRG
PSP gasi³y po¿ar mieci w mietniku
kontenerowym przy ul. Kolejowej.
 2 kwietnia o 14.10 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ przy ul. Park l¹dowanie mig³owca.
 2 kwietnia o 17.19 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar sadzy w kominie domu
przy ul. 1 Maja.
 2 kwietnia o 16.12 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ wodê z zalanej piwnicyw w Wê¿ewie (gm. Kowale Oleckie).
 2 kwietnia o 18.11 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar mieci w mietniku kontenerowym przy ul. Kolejowej.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin

Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które
odbêdzie siê 13.04.2006 r. (czwartek) o godz. 18.00 w sali klubowej
Kawiarni ARTS przy Placu Wolnoci 22.

Harmonogram
akcji poboru krwi

organizowanych w Powiecie
Oleckim w 2006r.

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

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

Pobicia

27 marca oko³o 15.30 kilku nieznanych m³odych ludzi pobi³o w pobli¿u
dworca PKS siedemnastolatka.
Do drugiego pobicia dosz³o 31 marca oko³o 16.00. Równie¿ w rejonie dworca PKS dwóch nieznanych mê¿czyzn
pobi³o osiemnastolatka.

Z³odziej z³apany

27 marca oko³o 20.00 policjanci zatrzymali w Imionkach jadacego rowerem trzydziestodwuletniego Roberta R.
(mieszkañca gm. Wieliczki). Okaza³o siê,
¿e zatrzymany ma we krwi 2 promile alkoholu i jedzie rowerem, który zosta³
wczeniej skradziony na ul. Nocznickiego
w Olecku.

Franciszek
Kowalewski...

zrezygnowa³ z pracy w komisji rewizyjnej Rady Miejskiej. Pismo takie wp³ynê³o do przewodnicz¹cego Rady.

Grzegorz
K³oczko...

wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej zaapelowa³ o jak najszybsze rozwi¹zanie
problemów komunikacyjnych w miecie,
m.in. zaproponowa³ naniesienie na ulice znaków poziomych. W chwili obecnie najtrudniej jest w³¹czyæ siê do ruchu w okolicach placu Wolnoci oraz
na skrzy¿owaniach Kolejowej z alej¹
Wojska Polskiego. Zwróci³ te¿ uwagê
na bezpieczeñstwo dzieci w rejonach szkó³.

Andrzej
Pu³ecki...

zaapelowa³ do burmistrza, by mimo tego,
¿e opieka nad ulic¹ Grunwaldzk¹ nie nale¿y
prawnie do w³adz miejskich, podj¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do zreperowania jej
nawierzchni.
Proszê aby spowodowa³ Pan, aby
administrator tej drogi podj¹³ jakie dzia³ania. Nie pierwszy rok mamy z t¹ ulic¹
problem.

MARKET BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V10907)
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Pijani kierowcy
 27 marca o 15.30 policjanci zatrzymali
jad¹cego ul. 11 Listopada Fiata 126p.
Prowadz¹cy go Leszek J. (mieszkaniec
gm. Olecko) mia³ we krwi 2,6 promila
alkoholu.
 28 marca o 10.05 patrol policji zatrzyma³ jadacego ul. Kociuszki rowerzystê. Piêædziesiêciojednoletni Zenon C.
mia³ we krwi 2,6 promila alkoholu.
 29 marca o 11.45 zatrzymano w Gryzach (gm. wiêtajno) piêædziesiêcioletniego rowerzystê Tadeusza O. Mia³ on
we krwi 2,2 promila alkoholu.
 2 kwietnia w Czuktach o 20.55 patrol
policji zatrzyma³ Fiata 126p, którego
prowadzi³ osiemnastoletni Rafa³ D.
(mieszkaniec gm. Kowale Oleckie) Kierowca mia³ we krwi 1,4 promila alkoholu.

Nieustaj¹cy konkurs

Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:
 Diana Dubowska
 Leonarda Krupiñska
 Magda Krysztopa
 Zbigniew Krzy¿ek
 Jerzy Makal
 Urszula Olszewska
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia
 przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ Wypo¿yczalnia kaset video, ul. Armii
Krajowej 8.
√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac
Wolnoci 3
√ 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

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

Dwie oferty...

wp³ynê³y w konkursie na stanowisko
dyrektora Szko³y Podstawowej nr 1. W
konkursie na dyrektora Szko³y Podstawowej w Judzikach nikt nie wystartowa³.
Posiedzenia komisji konkursowych
odbêd¹ siê 11 kwietnia.

Absolutorium

Na ostatniej Sesji, w której uczestniczy³o 19 radnych Rada Miejska uchwali³a
jednog³onie absolutorium dla Burmistrza Wac³awa Olszewskiego. Oznacza
to, ¿e bez ¿adnych zastrze¿eñ zosta³a zaaprobowana dzia³alnoæ finansowa w³adz
miasta w roku 2005.

UWAGA  pomoc w wype³nianiu
wniosków o p³atnoci bezporedniej

W punkcie konsultacyjnym Orodka Doradztwa Rolniczego w Olecku od 3 kwietnia
bêdzie mo¿na uzyskaæ bezp³atn¹ pomoc w wype³nianiu wniosków o p³atnoci bezporedniej. Doradcy ODR i konsultanci gminni bêd¹ pomagaæ w wype³nianiu tych
wniosków.
Pomoc bêdzie udzielana od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 7.30 do 15.30.
Wszystkie so³ectwa gminy Olecko otrzymaj¹ harmonogram. Organizatorzy prosz¹ o
dostosowanie siê do wyznaczonych terminów.
Tak jak ka¿dego roku, trzeba mieæ ze sob¹ niezbêdne dokumenty.

Wyniki plebiscytu
na wybór projektu flagi gminy Olecko

533 osoby g³osowa³y za pomoc¹ sondy elektronicznej na stronie internetowej
gminy oraz kuponów kolportowanych przez tutejszy urz¹d i Tygodnik Olecki
Numer projektu
Iloæ g³osów % oddanych g³osów
1
77
14,4%
2
306
57,4%
3
18
3,4%
4
132
24,8
Bezapelacyjnie wygra³ projekt nr 2.
Nagrodê g³ówn¹
 album Polska.
Dumna historia-wielka przysz³oæ wylosowa³ Pan Marian
Krzy¿ewski z Gi¿,
natomiast Pani Emilia Zabolewicz z Siejnika otrzyma album
ze zdjêciami Tomasza
Gudzowatego pt.
Following the rain.
Gratulujemy!
Fot. Marek
Pacyñski
Rzecznik prasowy Urzêdu Miejskiego Alicja Mieszuk, Burmistrz Olecka
Wac³aw Olszewski oraz Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Leszek Ga³czyk podczas losowania kart plebiscytowych.

Dy¿ury
aptek

HURT DETAL PALIW, OLEJÓW I SMARÓW
(V3012)

Lekki olej opa³owy

www.klugas.mikrochip.pl

2.03. 02.04.2006r.
 pl. Wolnoci 25
3-9.04.2006r.
 pl. Wolnoci 7B

!
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OLECKI TERMINARZ

4 kwietnia
18.15  Filharmonia Narodowa prezentuje: Kwartet saksofonowy. Blaszane
czy drewniane? (koncert), ROK Mazury Garbate, sala widowiskowa
5 kwietnia
5 kwietnia 2006 r., godz. 11.00  XXIV
Konkurs Recytatorski Spotkania z
Poezj¹, sala widowiskowa ROK MG
6 kwietnia
8.15  akcja poboru krwi, Starostwo
Powiatowe, Kolejowa 32.
7 kwietnia
17.00  Jan Pawe³ II  film, kino
19.30  Jan Pawe³ II  film, kino
8 kwietnia
10.00-12.00  dzieñ otwarty w Przedszkolu
12.00 mecz juniorów Czarni Olecko 
Mamry Gi¿ycko, stadion miejski
14.00  mecz m³odzików Czarni Olecko
 MKS Rominta Go³dap, stadion miejski
17.00  Jan Pawe³ II  film, kino
19.30  Jan Pawe³ II  film, kino
9 kwietnia
15.00 mecz seniorów Czarni Olecko 
Mazur Pisz, stadion miejski
14.00  Jan Pawe³ II  film, kino
17.00  Jan Pawe³ II  film, kino
19.30  Jan Pawe³ II  film, kino
10 kwietnia
15.00  up³ywa termin sk³adania ofert na
najem Skarpy - MOSiR
17.00  Jan Pawe³ II  film, kino
17.00  rozpoczêcie kursu na kierowców
w orodku Oleckim centrum Szkolenia
Kierowców Jerzego Miliszewskiego
19.30  Jan Pawe³ II  film, kino
11 kwietnia
Posiedzenie komisji, w konkursie na
stanowiska dyrektora SP nr 1 i SP w
Judzikach.
10.00  otwarcie ofert przetargowych
na najem Skarpy - MOSiR
17.00  Jan Pawe³ II  film, kino
19.30  Jan Pawe³ II  film, kino
12 kwietnia
17.00  Jan Pawe³ II  film, kino
19.30  Jan Pawe³ II  film, kino
14 kwietnia
12.00 mecz juniorów Czarni Olecko 
Vêgoria Wêgorzewo, wyjazd
14.00  mecz m³odzików Czarni Olecko 
Vêgoria Wêgorzewo, stadion miejski
17.00  mecz seniorów Czarni Olecko 
MKS Szczytno, wyjazd
15 kwietnia
- up³ywa termin zg³oszeñ do udzia³u w
Zjedzie Absolwentów LO (szczegó³y
TO 11/429 z 14 marca b.r. s. 12)
20 kwietnia
10.00  mija termin sk³adania ofert na
budowê remizy w Borawskich (szczegó³y TO 12/430 z 21 marca b.r.)

"
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I rocznica
mierci Jana
Paw³a II,
Olecko,
2 kwietnia 2006r.
Fotoreporta¿
Boles³awa S³omkowskiego

Trwa konkurs pt. Pozytywnie

o Olecku

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.

LAS I OGRÓD

Meble ogrodowe na zamówienie.
Tel. 0 607-865-374

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

(V5210)

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

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

(V16404)

(V5010)

#
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Spotkanie z pos³em

W dniu 30 marca br. w biurze poselskim odby³o siê spotkanie pos³a na Sejm Ligi Polskich Rodzin Edwarda Oko z
Zarz¹dem Powiatowym Ko³a Ligi Polskich Rodzin w Olecku
oraz sympatykami LPR, a tak¿e osobami nie zwi¹zanymi z t¹
parti¹. Na spotkanie przybyli tak¿e dzia³acze LPR z Go³dapi.
Pos³a w imieniu Zarz¹du Powiatowego Ko³a LPR w Olecku
przywita³ przewodnicz¹cy Ko³a Pan Józef Skrocki. Na probê
Zarz¹du Ko³a LPR w Olecku pose³ Edward Oko oceni³ sytuacjê wewnêtrzn¹ LPR w Zarz¹dzie G³ównym LPR oraz w Klubie Parlamentarnym LPR w Sejmie. Omówiono te¿ szeroko sytuacjê
polityczn¹ w kraju i rolê LPR w celu poprawienia istniej¹cej
sytuacji.

Przewodnicz¹cy Ko³a Powiatowego LPR i radny powiatowy Józef Skrocki zobowi¹za³ siê do przedstawienia tej sprawy
na najbli¿szej sesji Rady Powiatu w Olecku.
Ponadto pose³ Edward Oko zobowi¹za³ siê do tego, ¿e
przynajmniej co dwa miesi¹ce bêdzie osobicie przyjmowa³
interesantów w Biurze Poselskim w Olecku przy placu Wolnoci (skrzy¿owanie z ul. Nocznickiego naprzeciwko poczty).
Póniej pose³ przyjmowa³ osoby z Olecka oraz Go³dapi w
ró¿nych sprawach, w tym tak¿e osobistych.
Jan Torebko

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

(V8209)

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

Od lewej: dzia³acz z Go³dapi, red. Jan Torebko, pose³
Edward Oko, przewodnicz¹cy Zarz¹du {Powiatowego LPR
Józef Skrocki, z-ca przewodnicz¹cego Józef Podurgiel.

(V78511)

Zarz¹d Ko³a Powiatowego LPR w Olecku negatywnie oceni³ destrukcyjn¹ dzia³alnoæ przewodnicz¹cego Ligi Polskich
Rodzin Romana Giertycha, co daje siê odczuæ spadkiem notowañ poparcia dla LPR w spo³eczeñstwie. Kontrowersyjne dzia³ania
i nieobliczalne wypowiedzi powoduj¹ te¿ zniechêcenie do Zarz¹du
G³ównego LPR du¿ej czêci cz³onków Ligi Polskich Rodzin.
Nastêpnie omówiono sytuacjê przedwyborcz¹ LPR przed
wyborami do samorz¹dów, za³o¿enia dzia³alnoci komisji antykorupcyjnej i innych, jak Komisja Nadzoru Bankowego, Urz¹d
Ochrony Konkurencji. Omówiono te¿ stosunek PiS do LPR,
wyra¿ony szczególnie w wypowiedziach pana Gosiewskiego,
nie zawsze przychylnych.
Na spotkaniu ogólnym pytanie do pos³a skierowa³ Pan
£ukasz Ko³odziñski  student Wszechnicy Mazurskiej w Olecku
i cz³onek Samorz¹du Studenckiego tej uczelni. Pytanie dotyczy³o przysz³oci m³odzie¿y w Polsce. Pose³ omówi³ projekty i
za³o¿enia, jakie LPR wnosi do Sejmu w celu zapewnienia pra-

cy i przysz³oci dla m³odzie¿y w kraju, aby nie musieli szukaæ
przysz³oci za granic¹.
Nastêpnie do pos³a zwróci³ siê Pan Tomasz Szeler z Olecka w sprawie budowy bazy telefonii komórkowej na terenie
Osiedla XXX-lecia. Baza ta z wie¿¹ przekanikow¹ o wysokoci oko³o 30 m ze wzglêdu na szkodliwe promieniowanie ma
negatywnie wp³ywaæ na zdrowie ludzi mieszkaj¹cych w bezporednim s¹siedztwie przekanika. Tomasz Szeler twierdzi, ¿e
dysponuje fachowymi opiniami rzeczoznawców o szkodliwoci takiego promieniowania.

$
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W Krzy¿akach Henryka Sienkiewicza jest taka scena ze spotkania w Malborku rycerzy z poselstwa polskiego z rycerzami Zakonu Krzy¿ackiego. Na uwagê Krzy¿aka ... My krzy¿e na p³aszczach
nosim polski rycerz odpowiada z prostot¹, ¿e trzeba je w sercach
nosiæ.

Moralnoæ zadekretowana
Grzegorz Kudrzycki

Nie wystarczy nazwaæ siê Prawem
i Sprawiedliwoci¹, g³osiæ odnowê moraln¹, je¿eli codzienne dzia³ania, wypowiedzi i zawierane komitywy zaprzeczaj¹ tym s³owom. Moralnoci nie da siê
zadekretowaæ w ustawach.
Od pewnego czasu zbieram siê, by
daæ odpór osobliwym artyku³om PACA
z Pamiêtników znalezionych w kaftanie
bezpieczeñstwa.
Liczy³em, ¿e wreszcie i PAC przejrzy
na oczy, ¿e trzeba mu tyko daæ wiêcej
czasu, ale widaæ to przypadek ciê¿ki i
czas  lekarz wszystkich chorób  pog³êbia, a nie leczy urojone mylenie, a
raczej bezmylnoæ PACA. Widaæ
wczeniejszy pobyt w weso³ym szpitalu
z drzwiami bez klamek i leczenie kolorowymi tabletkami wyp³uka³o wszystkie szare
komórki PACA, a mo¿e te¿ czuje siê
zwolniony od samodzielnego mylenia,

skoro teraz ma wodza, który myli za niego.
Bezkrytyczne uwielbienie wodza i jego
brata, zamykanie oczu i uszu na fakty i
argumenty, które przynosi ka¿dy dzieñ
politycznych gier stratega PiS-u jest
wrêcz rozbrajaj¹ce. Wszystko, co robi
wódz, jest dobre, szlachetne i potrzebne, bo s³u¿y dobrym celom rzekomej
naprawy Pañstwa i budowy IV Rzeczypospolitej, prawej i sprawiedliwej, zlustrowanej od stóp do g³owy, oczyszczonej
z du¿ych mafiozów i ma³ych kombinatorów, promieniej¹cej na Europê i wiat swoj¹
wy¿szoci¹ moraln¹ i wartociami chrzecijañskimi.
W tej¿e IV Rzeczypospolitej nie bêdzie bezdomnych (program budowy 3 milionów mieszkañ), bezrobotnych (800 z³ dla
ka¿dego, kto nie ma pracy), g³odnych
(do¿ywianie w szko³ach, ¿³obkach i przedszkolach), smutnych i opuszczonych.

Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Bia³ymstoku
Orodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku

(k7201)

Organizuje nabór na rok szkolny 2006/2007
SZKO£Y DZIENNE na podbudowie gimnazjum
 4-letnie Technikum kszta³c¹ce w zawodach:
- technik ekonomista
- technik informatyk
- technik handlowiec
 3-letnie Liceum Ogólnokszta³c¹ce -profil ogólny
 2-letnia Zasadnicza Szko³a Zawodowa kszta³c¹ca w zawodach:
- stolarz
- sprzedawca
- kelner
SZKO£Y ZAOCZNE na podbudowie gimnazjum lub szko³y podstawowej
 3-letnie Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych  profil ogólny
na podbudowie szko³y zawodowej
 2-letnie Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych  profil ogólny
SZKO£A POLICEALNA DLA DOROS£YCH
1,5-roczna lub 2- letnia na podbudowie szko³y redniej oferuje kszta³cenie
w zawodach:
- technik informatyk
- technik handlowiec
- technik administracji
- technik rachunkowoci
- technik prac biurowych
- technik bezpieczeñstwa i higieny pracy

Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Bia³ymstoku
Orodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku
19-400 Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel. (087) 520-26-35
www.zdz.bialystok.pl, e-mail: olecko@zdz.bialystok.pl
KRS 0000040708, NIP 542-000-03-05

O tych ostatnich zadba ojciec Rydzyk, Rodziny Radia Maryja i imperium
medialne ojca dyrektora, podniesione do
rangi mediów rz¹dowych. Wyk³adane bêd¹
tylko prawdy s³uszne i proste, jak bicie
cepem  po co samodzielne mylenie
i ³amanie g³owy g³upimi w¹tpliwociami? Niepoprawnie myl¹cych wyle siê
do weso³ych szpitali z drzwiami bez klamek i zaaplikuje siê im kolorowe tabletki
na bezmylnoæ. Skutki ich dzia³ania widaæ
wyranie na przyk³adzie PACA.
Z argumentami mo¿na polemizowaæ,
ale tych w artyku³ach PACA jest niewiele, natomiast roi siê od insynuacji powtarzanych za swoimi politycznymi guru
bez cienia refleksji.
Wywody PACA s¹ sprzeczne i pozbawione logiki, a wyci¹gane z nich wnioski
nijak siê maj¹ do rzeczywistoci. No bo
jak mo¿na osobicie nie lubiæ Samoobrony i jej lidera, a jednoczenie zachwalaæ pakt stabilizacyjny i dêt¹
moraln¹ odnowê z ludmi pokroju mulata Endriu i g³osiciela spiskowej teorii
dziejów, superpopulisty Giertycha-juniora.
A przedstawicieli inteligencji, którzy
obna¿aj¹ absurdy populistów okrela jako
dzia³aj¹cych ze skrajn¹ g³upot¹ i pospolitym chamstwem (cytat). PAC wymiewa
inteligencjê, która w zdecydowanej wiêkszoci jako nie kocha braci Kaczyñskich
i im nie ufa.
Nie ogl¹da³em ostatniego programu
Tomasza Lisa w Polsacie, ale wnioski
PACA, ¿e Endriu by³ lepszy od Rokity
w savoir-vivre trzeba miêdzy bajki w³o¿yæ, jak wiele innych jego wywodów. Za
dobrze znam obu panów, ale choæ obaj
nie s¹ z mojej bajki, to sama próba porównania inteligencji mulata i niedosz³ego
premiera z Krakowa jest kuriozalna. Takie wnioski mo¿e wyci¹gaæ pacjent albo
niedoleczony, albo taki, który przedawkowa³ kolorowe pigu³ki.
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11 Listopada 31
(szosa na Gi¿ycko).
Tel. (087) 520-14-98

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:
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Codziennie w godz. 800-1800

10

kwietnia

tel. 520-23-36

CENTRUM OGRODOWE
GRÜNLAND

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

(K1510)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

nowany przez PiS zwiêkszy³ wydatki na kancelariê premiera,
prezydenta, IPN, KRRiT.
 Mia³a byæ jawnoæ, prawda i sprawiedliwoæ, a jest
taktyka insynuacji, inwektyw, pomówieñ  rzuca siê oskar¿enia, a nie przedstawia dowodów winy. Tworzy siê atmosferê
strachu i grozy, dezawuuje siê dorobek ostatnich 17 lat demokracji i podwa¿a siê intencje Okr¹g³ego Sto³u, aktywnie
lub tylko milcz¹co przyzwala siê na niszczenie autorytetów
Solidarnoci i np. Lecha Wa³êsy.
Czy PAC nie czuje dyskomfortu i dalej wierzy w dobre
intencje i wy¿szoæ moraln¹ swoich politycznych guru? Jeli
tak, to nie jest to ju¿ nawet kult jednostki, ale lepa wiara,
fanatyzm. A z fanatyzmem nie da siê dyskutowaæ na argumenty.
Ja, w przeciwieñstwie do PACA, zanim co napiszê, du¿o
czytam, obserwujê i mylê. Obserwacja sceny politycznej jest
moj¹ pasj¹ od wielu lat i s¹dy o politykach s¹ te¿ wyrabiane
przez lata. I ¿adna wyborcza propaganda, ¿aden festiwal obietnic,
¿aden wyborczy potok pustos³owia, przez lata kszta³towanych
s¹dów ³atwo nie zmieni¹.
Nie wystarczy nazwaæ siê Prawem i Sprawiedliwoci¹, nie
wystarczy g³osiæ odnowê moraln¹, bo to jest jak krzy¿e na
p³aszczach. Czyny pokazuj¹, czy krzy¿e s¹ w sercach. I ³atwo
dekretowaæ moralnoæ dla innych.
Jestem w dobrym towarzystwie znanych i przyzwoitych
ludzi i polityków, którzy równie¿ maj¹ krytyczny stosunek do
obecnej narodowo-populistycznej quasi koalicji. Wymieniê tylko
T. Mazowieckiego, B. Geremka, W. Frasyniuka, A. Halla, K.
Modzelewskiego, A. Michnika, W. Cimoszewicza, M. Belkê,
arc. ¯yciñskiego, Pieronka, Bonieckiego, czy p. Jacka Kuronia, Jana Nowaka Jeziorañskiego, ks. Tischnera i wielu innych.
Potrafiê te¿ zrozumieæ Kwaniewskiego, Millera, a nawet
gen. Jaruzelskiego i Kiszczaka  dzia³ali w innych czasach, w
winnych warunkach politycznych.
Zapominanie o takich drobiazgach, nie liczenie siê z tamtymi
realiami, to przejaw politycznej lepoty i g³uchoty. Taka lepota, ideowa bezkompromisowoæ, paranoiczny antykomunizm
dzisiaj cechuje tylko idiotów, karierowiczów, wazeliniarzy,
nadgorliwych neofitów  czasem staraj¹ siê byæ nawet bardziej wiêci od papie¿a.
Te ostatnie uwagi nie odnosz¹ siê mo¿e bezporednio do
PACA ale doskonale pasuj¹ do wielu wyznawców ojca Rydzyka i obu braci Kaczyñskich.
Nie zbrzyd³a mi jeszcze demokracja, ceniê wolnoæ s³owa
i nie têskno mi do rz¹dów nawet prawego, sprawiedliwego
i owieconego autokraty  despoty.
Grzegorz Kudrzycki

Technologie grzewcze, sanitarne,
bojlery, kot³y

Tel. (087) 520-22-33.

Ceny najni¿sze w regionie!
KEY, aleja Wojska Polskiego 16
Z kuponem - 5% rabatu! (z wyj¹tkiem c.o.)

(V15904)

SERWIS OGUMIENIA

(V10507)

Gdyby PAC umia³ sam myleæ, zwróci³by uwagê na wyst¹pienia liderów paktu stabilizacyjnego tu¿ po jego podpisaniu.
Roman Giertych, LPR: Polska przez ostatnie 17 lat znajdowa³a siê w sytuacji, w której pewne elity wytworzy³y sobie bardzo dobre miejsce do ¿erowania na spo³eczeñstwie.
To s¹ kwestie zwi¹zane ze s³u¿bami specjalnymi, prokuratur¹,
s¹downictwem, mediami, mediami publicznymi. Tam wszêdzie
mo¿na znaleæ ró¿nego rodzaju ekspozytury uk³adu Okr¹g³ego Sto³u. Dzisiaj rozpoczêlimy proces, który ma doprowadziæ do zmiany tej sytuacji (...), dzisiaj zosta³ zrealizowany
czarny sen pana redaktora Michnika i pana prezydenta Kwaniewskeigo  to jest czarny ich sen.
Czy nie razi PACA, ¿e taki m³okos, który czasy i realia
PRL-u zna z ksi¹¿ek albo opowiadañ dziadka insynuuje co
i grozi Michnikowi, który wtedy siedzia³ w komunistycznych
wiêzieniach i jako jeden z nielicznych mia³ków mia³ odwagê
przeciwstawiæ siê wszechw³adnej bezpiece w walce o demokracjê kraju?
Dzisiaj Giertych  junior korzysta z tej demokracji wypowiadaj¹c bezkarnie najró¿niejsze g³upstwa i insynuacje pod
adresem Michnika czy Kwaniewskiego. A przecie¿ przez
ponad pó³tora roku, razem z Wassermanem i Miodowiczem
w Sejmowej Komisji ledczej szuka³ haków na prezydenta
i ich nie znalaz³.
Czy nie ra¿¹ PACA insynuacje perezesa Kaczyñskiego i
jego dru¿yny pod adresem by³ego ju¿ Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Zolla, sêdziów trybuna³u Konstytucyjnego
arc. ¯yciñskiego albo gro¿enie esbeckimi kwitami swoim niedosz³ym koalicjantom czy gro¿enie prokuratur¹ (teraz ju¿ uleg³¹) polskim biznesmenom.
Niektóre instytucje publiczne ju¿ obieraj¹ s³uszny kierunek. TV publiczna w³anie zdjê³a satyryczny program Jacka
Federowicza i wycofa³a zapowiadany film o dwóch ³obuzach
co ukradli Ksiê¿yc  po co komu ma siê g³upio kojarzyæ. W
programach TVP znowu bryluje Jacek Turski i Bronis³aw Wildstein,
natomiast Kamil Durczok przenosi siê do prywatnej TVN.
Czy PAC ju¿ nie pamiêta jakiej krytyce ze strony swojego
guru poddany zosta³ SLD, kiedy po wyborach 2001 roku, na
krótko zreszt¹, zrobi³ wicemarsza³kiem Sejmu A. Leppera 
wtedy równie¿ przedstawiciela wcale pokaniej grupy polskiego
spo³eczeñstwa. I co? Wtedy to by³o be, a dzisiaj jest cacy?
Czy cel przys³ania rodki? I czy jeszcze wierzy w ten cel...?
Wszak fakty mówi¹ co innego.
 Mia³o byæ tanie Pañstwo, a jest dro¿sze. Senat zdomi-
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Misterium
W pi¹tek w Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa otwarto wystawê obrazów Wojciecha £ukasika. Obrazów zwi¹zanych tematycznie z nadchodz¹cymi wiêtami Wielkanocnymi, ze zbli¿aj¹cym siê Wielkim Tygodniem.
Obrazy te to opowiedziana w wielkim skrócie tamta historia. Zaczyna j¹
portret matki z dzieci¹tkiem. Ju¿ w XV
wieku Jean Fouquet przedstawi³ w dziele
Madonna z anio³ami kobietê w koronie z ods³oniêt¹ piersi¹ trzymaj¹c¹ nagie dziecko. Przedstawienie £ukasika jest
w formie artystycznej (co jest zupe³n¹
oczywistoci¹) bli¿sze portretowi wspó³czesnemu ni¿ oficjalnemu malarstwu kocielnemu. Jednak trzeba wzi¹æ pod
uwagê jeden fakt  gdy Nowosielski
malowa³ freski w hajnowskiej cerkwi, dla
wielu by³y one nie do przyjêcia. Po czterdziestu latach sta³y siê wa¿nym i integralnym elementem wi¹tyni. A przecie¿
kanon w prawos³awiu jest wa¿ny.
Dalsze obrazy zwi¹zane s¹ z histori¹
Wielkiego Tygodnia. Jest wiêc portret
Weroniki, jest jej chusta. Chrystus jest
na trzech obrazach: nagi, podnosz¹cy
szatê po biczowaniu, na krzy¿u z ciemnym niebem (Dokona³o siê) i w pastelowych, mglistych, rozedrganych
pó³cieniach (Zdjêcie z krzy¿a).
Zamyka wystawê, historycznie rzecz
bior¹c, obraz przedstawiaj¹cy historiê o
kilkaset lat starsz¹  Mêczeñstwo w.
Sebastiana.
Malarstwo W. £ukasika jest pe³ne
¿ycia, rozedrgane, rubaszne i czasami
erotyczne. Czasami jednak ten erotyzm
s³u¿y tylko temu, by przedstawione ¿ycie by³o pe³niejsze i bardziej oczywiste.

Nawi¹zuj¹c do obrazu Madonny z dzieci¹tkiem  urzek³ mnie ten temat. I gdy
pisa³em te s³owa wpad³a mi do g³owy
oczywista (wg mnie) myl  Czemu nie
ma ¿adnego kocio³a pod wezwaniem
Matki Boskiej Brzemiennej? Przecie¿
macierzyñstwo to taka piêkna rzecz! To
w³anie czas oczekiwania na narodziny,
na Bo¿e Narodzenie. Co potem, choæ przepowiedziane i straszne, niewa¿ne! Wa¿na chwila narodzin. Narodzin NOWEGO.
To du¿o jeli na kanwie jednego obrazu
tyle przychodzi do g³owy patrz¹cemu nañ.
Bo zawsze, nawet na koñcu najstraszniejszej przygody, najstraszniejszego
zdarzenia, jest jasny skrawek nadziei. Co
dobrego dzieje siê wewn¹trz. I chyba o
tym s¹ te obrazy, i chyba o tym mówi
Wojciech £ukasik.
Bogus³aw Marek Borawski
P.S.
Nazwy obrazom nada³ autor felietonu i ma nadziejê, ¿e Wojciech £ukasik
nie pogniewa siê za sp³ycenie malarskiej
wizji.
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Spotkania autorskie 
31 marca 2006 r. w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Olecku odby³o siê, w ramach cyklu spotkañ autorskich
z twórcami zwi¹zanymi z Ziemi¹ Oleck¹,
spotkanie z panem Bogus³awem Markiem
Borawskim.
Licznie zgromadzona na spotkaniu m³odzie¿ licealna z bardzo du¿ym zainteresowaniem wys³ucha³a twórcy. Pan Marek
opowiada³ nie tylko na temat w³asnej twórczoci, przybli¿y³ te¿ m³odym ludziom bogactwo ¿ycia kulturalno-literackiego Olecka
lat osiemdziesi¹tych. Jest przecie¿ od wielu
lat zwi¹zany ze rodowiskiem artystycznym naszego miasta, nale¿a³ do grupy poetyckiej Legary, wspó³tworzy³ Amatorsk¹ Grupê Teatraln¹.
Na dorobek literacki Marka Borawskiego
sk³adaj¹ siê: tomik poezji pt. Noce za nas
nie pi¹, artyku³y i opowiadania publikowane na ³amach Krajobrazów i Warmii i Mazur oraz powieæ wydana w 2005
pt. Têcza.
O jego utworach mo¿na powiedzieæ,
¿e wykraczaj¹ poza ³atw¹, szybk¹ lekturê,
staraj¹ siê opisaæ z³o¿onoæ ludzkiej egzystencji. Autor nie opisuje, ale przywo-

³uje okrelone fragmenty rzeczywistoci.
Przyby³a m³odzie¿ mia³a
okazjê pos³uchaæ autorskiej
interpretacji twórczoci: wierszy oraz fragmentów prozy.
Pozna³a te¿ niektóre tajniki
warsztatu pisarskiego.
M³odzie¿ zachêcona czytanymi fragmentami chcia³a siêgn¹æ po ca³oæ, niestety, ksi¹¿ki
nie ma ju¿ w sprzeda¿y  ca³y
nak³ad zosta³ wyczerpany. (K)

PROPOZYCJA
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
Dziecko i media elektroniczne
KSI¥¯KA TYGODNIA

Drugi tom ksi¹¿ki, który mamy przyjemnoæ zaprezentowaæ Czytelnikom Tygodnika Oleckiego to Komputer i Internet w ¿yciu dziecka i obraz jego dzieciñstwa.
Publikacja zawiera opracowania naukowe dotycz¹ce miêdzy innymi wykorzystania komputera i Internetu w ró¿nych formach edukacyjnych, jak np.:
w przygotowaniu do nauki czytania i pisania, rewalidacji dzieci z wad¹ s³uchu
czy w terapii pedagogicznej.
W ksi¹¿ce ukazany jest tak¿e kulturotwórczy aspekt gier komputerowych,
jak równie¿ zagro¿enia wynikaj¹ce z niew³aciwego korzystania z Internetu przez
najm³odszych.

 nowy wymiar dzieciñstwa. T.2, Komputer i Internet w ¿yciu dziecka i obraz
jego dzieciñstwa (red.) Jadwiga Izdebska i Tomasz Sosnowski, Bia³ystok : Trans Humana 2005

Autorzy przedstawiaj¹c nowy wymiar dzieciñstwa, przestrzegaj¹ miêdzy
innymi przed z³ymi nawykami, niew³aciwymi postawami, które w efekcie mog¹
prowadziæ do niepo¿¹danych zmian w
osobowoci dziecka, konsumpcjonizu czy
uzale¿nienia.
Z uwagi na naukowy charakter publikacji, ksi¹¿ka przeznaczona jest przede
wszystkim dla studentów nauk pedagogicznych, ale równie¿ nauczycieli i rodziców.
Agnieszka Makarewicz

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V9009)

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

WarmiñskoMazurska
Biblioteka
Pedagogiczna
w Olsztynie
Filia
w Olecku,
ul. Aleja
Zwyciêstwa 7,
tel. 523 93 53
zaprasza:
poniedzia³ek
wtorek-pi¹tek
sobota

9.00-15.00
9.00 -18.00
9.00 -15.00
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Wystawa

Tomasz Kosiorowski, Pierwsza wizyta Jana Paw³a II w Polsce

W scenerii narastaj¹cego chaosu i rozczarowania trzeba by³o tylko
iskierki, katalizatora, który móg³by skonsolidowaæ nastroje ludzi i przerodziæ tl¹cy siê p³omyk niezadowolenia w otwarty p³omieñ ¿¹dañ reformy
ustroju politycznego. W opinii wielu obserwatorów tak¹ iskr¹ sta³a siê w
czerwcu 1979 roku wizyta w Polsce Ojca wiêtego- tak Norman Davies
przedstawia s³owami polskie nastroje w tamtej epoce. Tomasz Kosiorowski ukazuje je w fotografii.
Fotografie obrazuj¹ce pierwsz¹ wizytê Jana Paw³a II w Polsce mo¿na
zobaczyæ w galerii Domu Kultury w Go³dapi. Wystawa potrwa do 30 IV.
Wczeniej wystawa goci³a w oleckiej galerii im. Andrzeja Legusa. ek

Dom Kultury w Go³dapi, ul. Krótka 2, 31 III 
30 IV  Tomasz Kosiorowski, Pierwsza wizyta
Jana Paw³a II w Polsce.

PUB TARGOWA

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

Pan Leonard Leon
Mosiejko wyró¿ni³...

Leonard Mosiejko wrêcza puchary i statuetki sportowcom-amatorom uprawiaj¹cym grê w pi³kê siatkow¹: Leszkowi Stypu³kowskiemu i Jerzemu Wrzyszczowi.

(V4905)

mI£OÆ-MUZYKA
-ROCK&ROLL

Podpisano list intencyjny...
W licie intencyjnym napisane jest, ¿e administracja miejska inwestycjê t¹ bêdzie traktowaæ jako priorytetow¹.
Natomiast gmina Olecko oczekuje od inwestora w zale¿noci od osi¹ganych zysków dotacji dla organizacji sportowych,
kulturalnych i innych dzia³aj¹cych na terenie gminy Olecko.
W zwi¹zku z t¹ inwestycj¹ powo³ane zosta³o przy Wszechnicy Mazurskiej Stowarzyszenie Energii Odnawialnych. W jego
sk³ad weszli przedstawiciele uczelni, inwestora, w³adz miejskich,
wójta gminy Wieliczki (inwestycja ekologiczna na terenie tej
gminy).
Na sesji wyst¹pili z oficjalnymi owiadczeniami w tej sprawie przedstawiciel inwestora Janusz Kolasa oraz Rektor WM
dr Józef Krajewski.
J. Kolasa zrecenzowa³ plany inwestycji w Olecku. S¹ to zak³ad produkuj¹cy biodisel, produkcja kolektorów baterii s³onecznych oraz budowa elektrociep³owni. G³os zabra³ równie¿
prof. J. Krajewski. Zapowiedzia³, ¿e uczelnia przygotowuje w
po³owie maja miêdzynarodow¹ konferencjê naukow¹, pierwszy
Kongres róde³ Energii Odnawialnych. Referaty zostan¹ przedstawione w szeciu obszarach badawczych. Bêd¹ to tematy zwi¹zane
z funkcjonowaniem biogazowni, gospodarki odpadami, elektrowni wiatrowych, produkcj¹ biodisla oraz wykorzystaniem solarów.
Lokalizacja tych zak³adów w Olecku to oko³o 200 nowych
miejsc pracy, zbyt na produkcjê rolnicz¹  w tym wypadku w
zasadzie odpadów takich jakimi jest np. s³oma oraz zbyt na odpady
produkcji lenej.

Zaæmienie s³oñca, Olecko, 29 marca 2006 r. Monta¿ komputerowy: Henryk Sienkiewicz Fot. Boles³aw S³onkowski.
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M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom
W dniu 30.03.2006 r. w wietlicy Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Olecku odby³y siê eliminacje
powiatowe ogólnopolskiego turnieju
M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom. Eliminacje
powiatowe zorganizowane zosta³y z inicjatywy Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego
ZOSP RP w Olecku i Komendy Powiatowej PSP w Olecku. Turniej odby³ siê w
trzech grupach wiekowych: szko³y podstawowe, gimnazja i szko³y rednie. Uczestnicy mieli do rozwi¹zania test sk³adaj¹cy siê z 40 pytañ. Najlepszym uczestnikiem w swojej kategorii wiekowej jak i w
ca³ym turnieju okaza³a siê Martyna Grodzicka z Publicznego Gimnazjum w wiêtajnie oddzia³ w Mazurach uzyskuj¹c 38
pkt. W grupie wiekowej szkó³ podstawowych I miejsce zajê³a Magdalena Brzuchalska ze Szko³y Podstawowej w Ma-

Uczestnicy podczas pisania testu.

Kamil Girtler I miejsce w grupie szkó³ rednich.
Fot. Archiwum Komendy Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w Olecku.

Uczestnicy i opiekunowie.

Martyna Grodzicka I miejsce w grupie gimnazjum.
zurach uzyskuj¹c 22 pkt na 40 mo¿liwych.
W kategorii szkó³ rednich na I miejscu
uplasowa³ siê Kamil Girtler z Zespo³u
Szkó³ Technicznych w Olecku uzyskuj¹c 15 pkt. Uczestnicy, którzy zajêli I miejsca
w swojej kategorii, reprezentowaæ bêd¹
nasz powiat w turnieju na szczeblu wojewódzkim, który odbêdzie siê w bie¿¹cym roku w Nowym Miecie Lubawskim.
Na ³amach gazety dziêkujemy opiekunom za przygotowanie m³odzie¿y do
tego turnieju i prosimy o dalsz¹ opiekê i
przygotowanie do godnego reprezentowania naszego powiatu na szczeblu wojewódzkim. Sk³adamy podziêkowania równie¿
Starostwu Powiatowemu w Olecku za
przekazanie pieniêdzy na zakup nagród
uczestnikom turnieju.
Informacjê przekaza³
rzecznik prasowy Komendanta
Powiatowego PSP w Olecku
st. kpt. Tomasz Milewski
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Koniec z wagarami  wiêtujemy przyjcie wiosny
W dniu 21 marca uczniowie Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Olecku wiêtowali przyjcie wiosny. Wszystkie klasy
bra³y czynny udzia³ w imprezie. Ju¿ o
godzinie 10.00 gocie, Rada Pedagogiczna
i m³odzie¿ zebrali siê w sali gimnastycznej szko³y. Oj, dzia³o siê tam, dzia³o...
Zabawê rozpocz¹³ konkurs na najciekawsz¹ marzannê. A by³o w czym wybieraæ: marzanny ¿ywe i sztuczne, pêkate i smuk³e  a wszystkie kolorowe i
weso³e. Ka¿da z nich przyci¹ga³a uwagê
widzów.
Póniej na podium wesz³a wiosna 
jeszcze piêkniejsza i radoniejsza, aby
konkurowaæ o miano najlepszej . O tytu³
Miss i Mister Wiosny ubiegali siê przedstawiciele klas I i II. Przebrani w stroje wio-

senne dali ciekawy pokaz mody. Zwyciêzcami w tej konkurencji byli: K. Dziatkowska z kl. IIb i A. Bokuniewicz z kl.

I b. Tu¿ za
nimi byli
uczniowie
klasy Ie: A.
Witkowska
i E. Fiertek
oraz J. £apiñska z kl.
IIc i Sz.
Myszkiewicz z kl. IIb.
Kolejnymi punktami imprezy
by³y: parodia znanej
piosenki,
quiz miêdzyklasowy
oraz interpretacja skeczu kabaretowego.
Du¿¹ wiedz¹ i pomys³owoci¹ wykazali siê uczestnicy quizu. Oto, jakie
miêdzy innymi mieli dylematy:
 Kto sformu³owa³ prawo wyporu?
 Kto jest twórc¹ teorii ewolucji?
 Ile razy w roku my³ siê Ludwik XIV?
 Ile dzieci mia³ król Polski August II
Mocny (mo¿na pomyliæ siê o 50)?
Uczestnicy poszczególnych konkurencji zostali nagrodzeni. Pierwsza nagroda przypad³a dla klasy IId, druga 
dla klasy Id, a trzecia dla klasy IIe.
Wszyscy przyjemnie spêdzili czas.
Tradycyjny dzieñ wagarowicza odszed³
w zapomnienie, a jego miejsce zajê³a
wietna, dobrze zorganizowana zabawa.
Do przygotowania uroczystoci, oprócz

dyrekcji szko³y, wychowawców i samorz¹du uczniowskiego, przyczynili siê
sponsorzy:
 Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate udostêpni³ sprzêt
nag³aniaj¹cy i jego obs³ugê,
 Klub Czarni Olecko zakupi³ nagrody,
 Pan J. Staniszewski upiek³ wymienity tort,
 Szko³a Jêzyków Obcych Perfekt ufundowa³a kurs jêzyka angielskiego dla
ucznia klasy IId R. Szodrucha,
 Kwiaciarnia Irys zakupi³a drobne
upominki.
Wszystkim, którzy brali udzia³ w imprezie, jej organizatorom oraz sponsorom dziêkujemy.
Mariola Pezowicz

!
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wie i nauczyciele Zespo³u Szkó³ Spo³ecznego Towarzystwa Owiatowego spotkali siê na uroczystym apelu, by z³o¿yæ
Papie¿owi modlitewny ho³d. Dzieci recytowa³y wiersze Karola Wojty³y  fragmenty z Tryptyku Rzymskiego i strofy o ojczynie. Zapiewalimy te¿ piosenki, które tak bardzo lubi³: ukochan¹
Barkê, Abba Ojcze i Leæ muzyczko. S³uchaj¹c z kasety g³osu Papie¿a,
wydawa³o siê, ¿e stoi obok nas.
W s³owach z pielgrzymek do kraju
dodawa³ nam ducha, pokrzepia³, uczy³
mi³oci, wiary, nadziei i dobroci.

Zosta³e
z nami...

Trudno jest pisaæ o kim tak wielkim
jak Jan Pawe³ II. Papie¿ jest po prostu w
naszych sercach i pamiêci. Nie potrzebuje ani wielkich stów, ani wyszukanych
metafor. Jego s³owa ¿yj¹ w nas ...
29 marca, na piêæ dni przed pierwsz¹
rocznic¹ mierci Ojca wiêtego, ucznio-

Nasze spotkanie zakoñczylimy wys³uchaniem papieskiego b³ogos³awieñstwa.
Zapalilimy Janowi Paw³owi II symboliczny znicz na znak naszej pamiêci i jednoci. Bêdzie siê on pali³ w oknie naszej
szko³y przez kilka najbli¿szych dni.
Ojcze wiêty  rok temu odchodzi³e na oczach ca³ego wiata  dzi wci¹¿
jeste z nami...
K. Baluta
 nauczycielka ZSSTO

Przeka¿
1% dla ZHP

F kupiê

Treæ: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:
F x 1 F x 2
F x 3 F x 4 F x ?



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

NAJTAÑSZY KUPON
NA OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
F sprzedam
F wynajmê
F inne

Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................

"
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Psi problem
Stanis³aw Nowel zwróci³ uwagê radnych na psi problem
jaki co roku pojawia siê po roztopieniu siê niegu. Zaproponowa³ przygotowanie uchwa³y w tym zakresie. Znawcy mówi¹, ¿e jest tego w ci¹gu roku wielkoæ kilku ton. Czas by
Radni zajêli siê tym problemem. To nie s¹ ¿arty!
W dyskusji wspomniano, ¿e mo¿e to byæ jeszcze jeden
martwy przepis.
Radni s¹ wiêc bezsilni, a pieski i kotki sikaj¹ i robi¹ kupy
do piaskownic, w których bawi¹ siê dzieci. Chronimy dekretami spo³eczeñstwo przed ptasi¹ gryp¹, a nie mo¿emy uregulowaæ spraw zwi¹zanych z psi¹ kup¹?
Co prawda codziennie na niebie widaæ stada lataj¹cych
go³êbi i jako to sztabom kryzysowym nie przeszkadza. To po
co to bicie piany!!!
Tak nawiasem, to nawet cmentarze s¹ bezczeszczone. Najbardziej eksploatowany jest cmentarz ewangelicki, który
dla wielu z okolicznych mieszkañców spe³nia rolê przydomowego trawnika, na którym za³atwiaj¹ siê pieski. W³adze miejskie nie interweniuj¹, policja nie zwraca uwagi... To jest w³anie martwy przepis, a wystarczy³oby raz dziennie w ró¿nych
porach wys³aæ tam policyjny patrol. Wlepiæ mandaty i mo¿e
wtedy wandale zrozumieliby, ¿e to jest cmentarz.
(BMB)

Suwalski PKS...

bêdzie wozi³ oleckie dzieci do i ze szkó³ w roku szkolnym
2006/2007. Gmina zap³aci 2,95 z³otego za kilometr dowozu.

OG£OSZENIA DROBNE

INNE
* Ma³gosia, towarzyskie, tel. 0-507-414-570
K7901
* Znaleziono klucz elektroniczny do samochodu, czarny
z niebieskimi przyciskami, do odebrania w redakcji, L2501
PRACA
* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
V16904
SPRZEDAM
* Audi B4, 2,00B, 1993, tel. 0-87-520-20-66
V21602
* BMW, 1,8TDS, 1995, tel. 0-87-520-20-66
V21604
* du¿y dom w Olecku, dzia³ka 704m2 100 m od jeziora, tel.
0-87-520-31-47
* dzia³ki budowlane, tel. 0-601-210-819
K7702
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, tel. 0-87-520-20-66
V21601
* gara¿ murowany z kana³em, ul. Zamkowa  1 Maja, tel.
0-87-523-45-02
K7402
* maszynê do szycia, wieloczynnociow¹, walizkow¹, tel.
0-507-077-301
K8001
* meble kuchenne i pokojowe, materac przeciwodle¿ynowy,
tel. 0-87-520-31-40
K7602
* Nissan Sunny Combi, 2D, 1995, hak, 8500 z³, tel. 0-502088-497
K8201
* Opel Calibra, 1992, pe³na opcja, tel. 0-87-520-20-66 V21603
* siano, tel. 0-605-171-286
K4804
* sukniê lubn¹, tel. 0-87-520-31-91
K7002
* VW Passat, 1,8B, 1994, tel. 0-87-520-20-66
V21605
* wieszaki cienne sklepowe, tel. 0-697-646-663
K7502
WYNAJEM
* lokal do wynajêcia, centrum, tel. 0-87-520-36-38
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00

K8301
L2301
L2401

wiatowy Dzieñ Zdrowia 2006
- Pracuj¹c dla zdrowia

Pracownicy ochrony zdrowia  ludzie dostarczaj¹cy opiekê zdrowotn¹ tym,
którzy jej potrzebuj¹  s¹ sercem systemów ochrony zdrowia. Niestety, obecnie jestemy wiadkami kryzysu tych
systemów, kryzysu, który dotyczy w
ró¿nym stopniu ka¿dego pañstwa na
wiecie. Jego niezaprzeczalne dowody to
liczne placówki pozbawione pracowników medycznych oraz szpitale, które nie
s¹ w stanie zatrudniæ lub utrzymaæ swojego personelu medycznego.
wiat cierpi na chroniczny brak wykwalifikowanych pracowników medycznych. Jest to spowodowane dziesiêcioleciami niewystarczaj¹cych inwestycji w ich edukacjê, szkolenia, zarobki,
rodowisko pracy oraz zarz¹dzanie systemami zdrowia publicznego. Doprowadzi³o
to z kolei do powa¿nych zaburzeñ w podnoszeniu kwalifikacji, rozwijaniu kariery
i wczeniejszego odchodzenia na emeryturê, a tak¿e migracji zarówno na poziomie krajowym jak i miêdzynarodowym.
W pó³pustynnych obszarach Afryki, gdzie wy¿ej wspomniane problemy s¹

spotêgowane epidemi¹ HIV/AIDS, mieszkaj¹ 682 miliony ludzi, którzy maj¹ dostêp tylko do 750 000 pracowników s³u¿by
zdrowia. Stosunek ten jest od 10 do 15
razy wiêkszy dla krajów OECD, których
starzej¹ce siê spo³eczeñstwa zmagaj¹ siê
ze zbytnim naprê¿eniem rynków pracy.
W rozwi¹zanie tego kryzysu musz¹
byæ zaanga¿owani wszyscy. Dotyczy to
dzia³añ zarówno na szczeblu lokalnym,
narodowym oraz miêdzynarodowym. Niezbêdne jest pe³ne zaanga¿owane rz¹dów
pañstw, Organizacji Narodów Zjednoczonych, kadry medycznej, organizacji pozarz¹dowych oraz przywódców poszczególnych rodowisk medycznych.
Mimo, i¿ nie ma jednego prostego
rozwi¹zania tak z³o¿onego problemu, to
jednak istnieje wiele dzia³añ, które musz¹ byæ natychmiast poczynione. Na
przyk³ad, niektóre kraje rozwiniête zahamowa³y rekrutacjê pracowników medycznych z krajów, w których zaznaczy³ siê
znaczny ich niedobór. Ponadto, niektóre kraje rozwijaj¹ce siê zreformowa³y
systemy p³ac oraz u¿y³y innych bod-

ców zachêcaj¹cych pracowników do
pozostania w rodzimych krajach. Edukacja i szkolenia zosta³y dostosowane
do lokalnych potrzeb danych pañstw.
wiatowy Dzieñ Zdrowia jest obchodzony corocznie 7 kwietnia. Tym razem
powiêcony on bêdzie w³anie kryzysowi zasobów ludzkich w s³u¿bie zdrowia.
Tego dnia na ca³ym wiecie, setki organizacji bêd¹ zwracaæ uwagê spo³eczeñstw
na powagê tego kryzysu poprzez rozmaite wydarzenia.
Zapraszamy do uczestniczenia razem
z WHO oraz innymi organizacjami, do
obchodów wiatowego Dnia Zdrowia
2006. Razem, uda nam siê co zmieniæ
Biuro wiatowej Organizacji w Polsce:
Warszawa 00-238, ul.D³uga 38/40

#
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* artyku³y wêdkarskie, WYPRZEDA¯, rabat 30%, sklep zoologiczny, ul. Kolejowa
L805
* autobus turystyczny, tel. 0-606-141-884
V19402
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K7302
* AUTOGAZ, monta¿ tel. 0-87-523-94-31
V3611
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
V16930
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L1302
* Biuro Rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
V17304
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 V18503
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18803
* Compensa  ubezpieczenia wszystkie, tel. 0-87-520-46-76 V7009
* dewocjonalia, ul. Wisniowa 3
V10707
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V16008
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V16012
* hurtownia odzie¿y u¿ywanej, tel. 0-501-703-381
K6103
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V17604
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V16304
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V12006
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
V12506

(K3407)

* jubilerskie, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47

KOMINKI GRZEWCZE I TRADYCYJNE

V5110

(K6003)

JAZDY KONNE; POKOJE GOCINNE
Szczecinki 7, Tel. (087) 520-20-35;
kom. 0-660-685-547
www.marek.imakar.com

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO
Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995
* kompleksowe wykonawstwo instalacji sanitarnych, tel.
0-87-520-49-33
V3711
* korepetycje, matematyka, mgr Danuta Szrajbert, tel.
0-600-045-656, 0-87-520-40-12
K5803
* kredyty, tel. 0-87-520-22-47
K412
* kredyty, ubezpieczenia, tel. 0-87-520-20-55
V9908
* meble na zamówienie, tel. 0-509-596-063
V22901
* nagrobki, Ryszard Topolski, tel. 0-501-611-547
V22801
* naprawa sprzêtu ogrodniczego Husqvarna, tel. 0-87-52002-12
V15405
* naprawa sprzêtu RTV, tel. 0-87-520-24-82
V17704
* niemiecki, kursy, Wojciech Wojtkowski, tel. 0-87-52394-55, wieczorem
K4505
* opony, serwis, tel. 0-87-520-16-93
K2501
* optyk, Kolejowa, tel. 0-87-520-43-56
V15505

Serwis ogumienia, Go³dapska 31, tel. (087) 520-16-93
Opony nowe i bie¿nikowane od 65 z³. TIR, rolnicze;
pompujemy gazem; komputerowe wywa¿anie kó³.

(K67023)

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

* serwis pilarek, kosiarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa PKP, tel. 0-87-520-48-78
K6503
* Serwis Rowerowy Impuls, tel. 0-87-520-36-92
K7102
* sklep BHP i p. po¿, Grunwaldzka 16a, tel. 0-87-520-17-89 V17404
* sklep miêsny Mazury, tel. 0-87-520-23-14
V6009
* skup metali, surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najlepsze ceny, tel 0-501-611-961
V18004
SKLEP SPO¯YWCZY TOMEK

Du¿y wybór alkoholi i herbat na wagê
Czynny: codziennie  do 2200, pi¹tek-sobota  do 2400
Plac Wolnoci 24
Zapraszamy

(V11806)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V16504)

* ABC Alkoholi, plac Wolnoci 8c, tel. 0-87-520-42-72 K3007

* SOLARIUM, modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V18703
* spawanie aluminium, tel. 0-508-192-094
V12606
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2512

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

(V16314)

US£UGI

* przegrywanie prywatnych nagrañ VHS, DVD, tel. 0-87-52037-20
L2102
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K5404
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V4910)
* rozliczenia podatkowe, tel. 0-87-520-31-70
L2202
* salon meblowy, Jan Bagiñski, ul. RZENICKA 6, tel. 0-87520-29-23
V3911

* tani kredyt, tel. 0-87-520-01-89
V11906
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K312
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2212
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L908
* transport, tel. 0-503-040-639
V15605
* transport, tel. 0-508-192-094
V12616
* transportowe wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel.
0-604-514-845
V19902
* turystyczne Dem-Bus, kraj, zagranica, tel. 0-504-065-770 K4206
* wêdkarstwo, sklep Kolejowa, tel. 0-503-040-639
V15615
* wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski, Targowa 20, tel. 0-87520-21-13
V73417
* WYPOZYCZALNIA DVD, tel. 0-87-523-01-54
V5310
* Wywrotkami, Fadrom¹, ¿wir, zu¿el, piasek, czarnoziem, tel.
0-606-141-884, 0-87-520-49-29
V19302
* zak³ad krawiecki, Irena £apiñska, tel. 0-87-520-24-82 V17804
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2315
* zupy regeneracyjne, tel. 0-87-520-15-78
V2612

* pizzeria, bar Stan Marino, plac Wolnoci 16, tel. 0-87520-49-60
K1401
* piecz¹tki, plac Wolnoci 7c (I piêtro nad sklepem miêsnym
Mazury, tel. 0-87-520-04-80
V8109
* poczta kwiatowa, tel. 0-663-036-622
V19802
* pralnia chemiczna, dywany, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-93
V21301
* pralnia, magiel, tel.0-607-373-479
V19602
* pralnia, magiel, chemia, tel. 0-606-756-380
K6403

(V20801)

(K4605)

$
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ZASADY PRZYJMOWANIA LEKÓW
* Opr6cz po¿¹danego dzia³ania leki
wywieraj¹ takie uboczne skutki niepo¿¹dane.
* Leki mog¹ wzmagaæ lub os³abiaæ
wzajemnie swoje dzia³anie. Jeli wiec ju¿
przyjmujesz leki zalecone przez jednego
specjalistê, a idziesz z wizyt¹ do drugiego, koniecznie powiedz mu, co za¿ywasz.
*¯adnych leków nie nale¿y przyjmowaæ
d³u¿ej ani w wiêkszych dawkach, ni¿ zaleci³
lekarz. Niekiedy szkodliwe bywa równie¿
stosowanie dawek za ma³ych! Na przyk³ad, antybiotyki w zmniejszonych dawkach nie (powoduj¹ wyleczenia, lecz jedynie uodpornienie siê bakterii.
* D³ugotrwale stosowanie leków
usuwaj¹cych same objawy choroby mo¿e
doprowadziæ do tego, ¿e w³aciwe leczcie zostanie podjête za póno, gdy choroba bêdzie ju¿ zaawansowana.
* Wszystkie leki mog¹ uczulaæ, w
rzadkich przypadkach nawet leki przeciwalergiczne.
* Nadu¿ywanie niektórych leków
prowadzi do uzale¿nienia. Dotyczy to m.in.
rodków nasennych, uspokajaj¹cych i
przeciwbólowych.
*leki nasenne, uspokajaj¹ce i przeciwbólowe, a tak¿e inne preparaty, np.
stosowane w chorobach alergicznych,
zalecane w przewlek³ym alkoholizmie czy
podawane chorym na cukrzyce, mog¹
powodowaæ obni¿enie sprawnoci psychofizycznej. Po ich za¿yciu nie powin-

DOM WESELNY

Donata, Grzegorza, Hermana, Jana, Przec³awa, Przemys³awa, Rufina, Saturnina
8 kwietnia
Cezaryny, Emmmy, Juliany, Julii, Siecis³awy
Alberta, Amadeusza, Cezarego, Dionizego, Gawry³y, Januarego, Juliana, Marcelego, Rados³awa, Seweryna, Waltera
9 kwietnia
Dobros³awy, Mai, Marceliny, Marii
Antoniego, Dobros³awa, Dymitra, Heliodora, Hugona, Marcelego, Marcina, Wadima
10 kwietnia
Borys³awy, Ma³gorzaty, Maruszki, Michaliny
Antoniego, Apoloniusza, Borysa, Daniela,
Ezechiela, Fulberta, Grodzis³awa, Henryka, Makarego, Micha³a, Terencjusza

Nasz przepis

Pasta z piklinga i twarogu

2 piklingi
20 dkg twarogu
1,5 ³y¿ki oleju lub mas³a rolinnego
1 z¹bek czosnku
sól
1/2 str¹ka czerwonej papryki
Piklingi obieramy ze skóry i usuwamy oci. Jeli jest mlecz  zostawiamy. Miêso dzielimy na ma³e kawa³ki,
a twaróg rozcieramy na g³adk¹ masê.
Rozcieraj¹c dodajemy stopniowo
mas³o lub olej i roztarty czosnek
z sol¹.
Paprykê myjemy i oczyszczamy z
nasion. Kroimy na ma³e kawa³eczki.
Masê twarogow¹ mieszamy z kawa³kami ryb, pokrojonym mleczem i papryk¹.

 Gdy w kwietniu ciep³e deszcze padaj¹,
pogodn¹ jesieñ zapowiadaj¹.
 Grzmot w kwietniu dobra nowina, ju¿
szron rolin nie pocina.
 Grom wszystko dobre znaczy, gdy bêdzie s³yszany.
 W kwietniu nasienie miej, orz, bronuj i
siej.
 Jak skowronek zawiergoli, myl¹ ch³opi
o roli.
 Kiedy mokre role, nie chod z p³ugiem
w pole.
 Tradycja ludowa i staropolska powszechnie uwa¿a³y grzmoty, burze kwietniowe za prognozê urodzajnego roku. Podobnie kwietniowe niegi dawaæ mia³y zdrowie trawie i zwierzêtom.
 Ciep³e deszcze w kwiecieñ rokuj¹ pogodn¹ jesieñ.
 Kwiecieñ, gdy deszczem plecie, mniej
wystroi w kwiecie.
 Kwiecieñ kiedy jest suchy nie daje rolnikowi otuchy.
 Kwiecieñ, gdy suchy  nie daje otuchy.

Mniej smaczne

Wed³ug opinii niektórych rolników
i ogrodników ekologicznych odmiany heterozyjne wprowadzaj¹ dysharmoniê
w rodowisku, zaburzaj¹ w nim naturaln¹ równowagê. W konsekwencji mo¿e
to prowadziæ do niekontrolowanego rozwoju ró¿nych mikroorganizmów i szkodników.
Roliny z odmian heterozyjnych s¹
rzeczywicie czêsto wiêksze i nawet ³adniejsze zewnêtrznie, ale te¿ zauwa¿yæ ³atwo mo¿na, ¿e s¹ przy okazji mniej smaczne
i czêsto te¿ niestety gorzej siê przechowuj¹, daj¹ gorszej jakoci smakowej przetwory. Dla zdrowia wiêc i smaku nie warto
rezygnowaæ ze starych odmian.

no siê prowadziæ samochodu.
* Wiele leków nieszkodliwych dla doros³ych mo¿e powodowaæ powa¿ne zaburzenia w rozwoju p³odu. W czasie ci¹¿y
nie wolno bez konsultacji z lekarzem przyjmowaæ ¿adnych rodków, nawet zio³owych.
* Wszelki nadmiar szkodzi. Dotyczy
to tak¿e witamin i mikroelementów. Sto³owane d³ugo i w du¿ych dawkach, jeli
nawet nie kumuluj¹ siê w organizmie, to
niepotrzebnie obci¹¿aj¹ nerki.
Armatury CERSANIT

12345678901234567890123456789012
(V16004)
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
O
lecko
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
ul. Gdañska 1,
12345678901234567890123456789012
* przyjêcia weselne, okolicznociowe12345678901234567890123456789012
tel. +(87) 520-40-50
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
* imprezy studenckie, stypy
12345678901234567890123456789012
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 Najlepszym dowodem prawdziwej wielkoci cz³owieka jest przewiadczenie
o w³asnej ma³oci.
Aforyzm redniowieczny
 Cnota jest klejnotem nieoszacowanym,
bo ta ozdobi ubogich i panny.
Przys³owie ³aciñskie

Tel. (087) 520-22-33,

- dobra cena!

KEY - dworzec PKP

Firany, zas³ony, sklep, sprzeda¿,
projektowanie, szycie
Plac Wolnoci 21Tel. (087) 520-02-09

(V15908)

4 kwietnia
Antoniny, Izydory, Kwiatos³awy, Wac³awy
Antoniego, Benedykta, Izydora, Kwiatos³awa, Platona, Wac³awa, Zdzimierza
5 kwietnia
Ireny, Julianny, Juliany, Katarzyny, Kleo,
Wincenty
Alberta, Alojzego, Borzywoja, Bo¿ywoja, Fereniusza, Juliana, Kleofasa, Tristana, Wincentego
6 kwietnia
Ady, Celestyny, Izoldy, Katarzyny, Kornelii, Wity
Adama, Celestyna, Ireneusza, Marcelina,
Marcina, Micha³a, Sykstusa, wiêtobora, Wilhelma, Wita, Zachariasza
7 kwietnia
Donaty, Herminy, Mariki, Ró¿y

Przys³owia
i powiedzenia

(V18401)

Kalendarz imion

%
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Wspomnienia  po latach

W³adys³aw ¯urowski

W³adys³aw ¯urowski

Rok 2000/01

Zaskoczony tym posuniêciem by³em gotów zrezygnowaæ z wyjazdu do
Wilna, lecz dowiedziawszy siê telefonicznie, ¿e druh Marzecki zosta³ kierownikiem ekipy wycieczkowej by³ych Trzynastaków, oczekiwa³am na wyjazd do
Gdañska.
W dniu 26 lipca 2001 r. otrzyma³em
powiadomienie od druha Marzeckiego
z Gdañska, ¿e w dniu 13 sierpnia 2001
r. odbêdzie siê o godz. 10.00 w Domu
Harcerza w Gdañsku ¯erowisko.

W programie przewidziano: 1. Rozmowy przyjacielskie; 2. Odczytanie pozdrowieñ i listów od by³ych cz³onków
dru¿yny; 3. Omówienie projektu statutu Bratniego Krêgu Trzynastaków; 4.
Zwiedzanie Gdañska i Westerplatte; 5.
Z³o¿enie kwiatów na grobie Józka Grzesiaka Czarnego; 6. Wizyta delegacji
Trzynastaków u Klementyny Grzekowiak Klemy.
Dnia 12 sierpnia 2001 r. wyjecha³em
autobusem PKS do siostry mieszkaj¹cej pod Gdañskiem aby stamt¹d wyruszyæ z córk¹ siostry Dank¹ do Domu
Harcerza w Gdañsku celem wziêcia udzia³u
w ¯erowisku. Przyby³o na nie tylko
piêciu cz³onków dawnych dru¿yn i Trzynastak z Wilna, który przywióz³ ze sob¹
bochenek razowego chleba wileñskiego. Resztê uczestników naszego tradycyjnego spotkania, które odbywa³o siê
co roku w okresie ferii wi¹tecznych,
stanowi³y cztery harcerki z Radomska,
druha Janka Grzesiak, ¿ona Ziutka Grzesiaka ze swoj¹ synow¹ i jej córka Barbara oraz starsze ma³¿eñstwo, które
posiada³o w naszych szeregach swego
syna.
Po przeprowadzeniu przyjacielskich
rozmów na temat ¿ycia harcerskiego druh
Marzecki odczyta³ pozdrowienia od nieobecnych na ¯erowisku i ich usprawiedliwienia nieobecnoci. Nastêpnie omówiono projekt statutu Bratniego Krêgu
Trzynastaków, do którego mog¹ nale-

Na ul. Zawalnej.

(218)

¿eæ jednostki trzynastackie ZHP, ZHR,
ZHP na Litwie, Bia³orusi i Ukrainie oraz
ZHP za granicami kraju, jednostki im.
Józefa Grzesiaka czarnego i Maryny
Grzesiakowej, dawni cz³onkowie Czarnej Trzynastki Wileñskiej (mêskiej i ¿eñskiej) oraz sympatycy i osoby zwi¹zane z Czarn¹ Trzynastk¹ Wileñsk¹ (CTW).
Po zapoznaniu siê ze statutem Bratniego Krêgu Trzynastaków udalimy siê
do sto³ówki Domu Harcerza aby posiliæ siê obiadem, zjadaj¹c przy okazji po
kawa³ku razowego chleba przywiezionego
przez starszego harcerza z Wilna, którego nazwisko wylecia³o mi z pamiêci.
Po obiedzie wszyscy przybyli na ¯erowisko udali siê na zwiedzanie straego
Gdañska, a ja z Dank¹ Jankowsk¹, córk¹ mojej siostry, uda³em siê do Kolbud,
poniewa¿ na d³u¿sze zwiedzanie Gdañska nogi odmawia³y mi pos³uszeñstwa.
Po spêdzeniu nocy w mieszkaniu siostry wieczorem w dniu 14 sierpnia 2001
r. o godz. 19.30 wyjecha³em wraz z ca³¹
ekip¹ autobusem rejsowym do Wilna.
Na dworzec w Wilnie przybylimy
o godz. 8.00 i pierwsz¹ czynnoci¹,. jakiej dokonalimy, by³a wymiana pieniêdzy
polskich na litewskie lity. Za ka¿de 100
z³ otrzymalimy 92 lity, bo lit by³ dro¿szy od z³otówki. Po wymianie pieniêdzy pojechalimy do najwiêkszej szko³y polskiej w Wilnie, wybudowanej po
wojnie, w której naukê pobiera³o 2000
dzieci i m³odzie¿y z Wilna i okolic. Posiliwszy siê niadaniem udalimy siê na
ulicê Dominikañsk¹, gdzie w polskim
kociele p.w. w. Ducha mia³o odbyæ
siê nabo¿eñstwo celem uczczenia rocznicy Wojska Polskiego, przypadaj¹cej
15 sierpnia. Po wejciu do kocio³a stwierdzi³em, ¿e wszystkie miejsca s¹ zajête,
tudzie¿ po parominutowym staniu pod
cian¹, wyszed³em na ulicê Dominikañsk¹ i uda³em siê w kierunku ul. Niemieckiej,
w restauracji zamówi³em lody i zacz¹³em je konsumowaæ pod baldachimem,
obserwuj¹c ruch uliczny, nie mog¹c
poznaæ znanej mi z roku 1935 ulicy. Czêæ
budynków zosta³a zniszczona podczas
wojny i póniej odbudowana przez Litwinów. Po skonsumowaniu lodów uda³em siê na ul. Dominikañsk¹ do kocio³a, z którego ludzie wyruszali na cmentarz Rossa. Nasza grupa, z³o¿ona tylko
z trzech Trzynastaków i sympatyczek
harcerek z Radomska oraz trzech wroc³awianek równie¿ tam siê uda³a.
C.d.n.

&

Tygodnik Olecki nr 14 (432)

NAJWIÊKSZY WYBÓR
DVD I VHS W REGIONIE

(K7801)

Oferujemy:
 ponad 7000 tytu³ów VHS (mo¿liwoæ wypo¿yczenia na kilka dni)
 blisko 900 tytu³ów DVD
 sta³ym klientom rabat  20%
 telefoniczna rezerwacja filmów,
 filmy dla koneserów.

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

Ponadto oferujemy us³ugi:
- przegrywanie nagrañ prywatnych DVD-VHS, VHS-DVD, DVD-DVD, VHS-VHS
- regeneracja p³yt DVD, CD (nawet bardzo porysowanych)
HITY WYPO¯YCZALNI  MARZEC 2006

Lp. Nr kat.

Tytu³

Gatunek

Lp.

Nr kat.

Tytu³

Gatunek

1

883

Pan ¿ycia i mierci

sens.

16

899

Gol!

akcja

2

891

Wykiwaæ klawisza

kom.

17

897

Podwójna gra

thriller

3

893

36

thriller

18

888

Zatopieni

horror

4

875

G³osy

thriller

19

775

Wyspa

5

898

Boski ¿igolo w Europie

kom.

20

763

Sposób na teciow¹

kom.

6

861

Komornik

dramat

21

895

Atrakcyjny pozna pani¹

kom.

7

894

Jak w niebie

dramat

22

876

Rozdro¿e Kafe

dramat

8

718

Królestwo Niebieskie

histor.

23

916

Zejcie

horror

9

903

Polowanie na druhny

kom.

24

788

American Pie 4

kom.

10

729

Z³o

dramat

25

901

Persona non grata

11

759

Ob³êd

thriller

26

880

Porwanie na ¿¹danie

12

772

Madagaskar

anim.

27

783

Osaczony

13

863

Plan lotu

thriller

28

846

Jazda na maksa

kom.

14

832

Skazany na bluesa

dramat

29

847

Cz³owiek ringu

dramat

15

845

Wierny ogrodnik

dramat/
thriller

30

909

Pi³a 2

horror

thriller/s-f

dramat
kom.
thriller

JU¯ W WYPO¯YCZALNI
1

914

Nieustraszeni bracia Grimm

kom./przyg.

4

922

Marsz pingwinów

przyrod.

2

920

Miasto gniewu

dramat

5

924

King Kong

fantasy

3

921

B³êkitna g³êbia

przyg.

6

925

Harry Potter i Czara Ognia

przyg./fantasy

NIEKTÓRE PREMIERY KWIETNIA
Cronicas

Jestem

Lorelei: Ostatni U-boot

Transporter 2

Czterdziestoletni prawiczek

Shutter  Widmo

10

Moja droga Wendy

Królowie Dogtown

Sky High

13

Doom

Brudne sprawy

Ryzykant

20

Hotel Ruanda

Hooligans

Gra wstêpna

27

Egzorcyzmy Emili Rose

Nie³atwa mi³oæ

Legenda Zorro

6

Zapraszamy: pon.sob.  1000-2000, niedziela  1200-1700

'
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Pi³ka no¿na
Pierwszy mecz w rundzie wiosennej

Ju¿ w najbli¿sz¹ niedzielê 9.04. na stadionie w Olecku zostanie rozegrany pierwszy mecz w rundzie wiosennej. CZARNI graæ bêd¹ z czwart¹ dru¿yn¹  TÊCZ¥ Biskupiec. Pocz¹tek
meczu o godz. 15.00. Dla kibiców mnóstwo niespodzianek
i nagród. Zapraszamy wszystkich na mecz.

Wysoka wygrana
w ostatnim sparingu przed lig¹

Seniorzy Czarnych Olecko w ostatnim meczu sparingowym
przed lig¹ wygrali 11-0 (4-0) z Kowalami Oleckimi.
Wyborn¹ form¹ strzeleck¹ popisa³ siê nowy-stary nabytek Czarnych  Kamil Szarnecki, który zdoby³ a¿ 6 bramek.
Mecz rozegrany zosta³ na bardzo dobrym boisku w Lesku.

Szkolenia jêzykowe w Zak³adzie
Szkolenia zawodowego
W Zak³adzie Szkolenia Zawodowego 13
kwietnia koñczy siê
pierwszy etap szkolenia jêzykowego dla osób zatrudnionych
na podstawie umów o pracê. Kurs by³
prowadzony od padziernika ubieg³ego
roku.
Szkolenie Rozszerzanie umiejêtnoci
komunikacyjnych mieszkañców regionu
dofinansowane zosta³o z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.
Uczestnicy kursu ucz¹ siê jêzyka an-

gielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym i rednio zaawansowanym. Po
ukoñczeniu pierwszego etapu, na pocz¹tku
maja poziom podstawowy wchodzi do
systemu szkolenia rednio zaawansowanego, a rednio zaawansowany na poziom zaawansowany. Edukacja zakoñczy
siê w padzierniku b.r. wliczaj¹c w to
przerwê wakacyjn¹.
W chwili obecnej szkolonych jest dziesiêæ grup po piêtnacie osób. Cztery grupy
ucz¹ siê jêzyka niemieckiego, a szeæ angielskiego. W programie nauczania

uwzglêdniono równie¿ obs³ugê komputera. Ponadto wszyscy uczestnicy szkolenia dostali bezp³atne podrêczniki, pakiety materia³ów szkoleniowych (wartoci ok. 100 z³).
Szkolenia prowadzone s¹ popo³udniami dwa, trzy razy w tygodniu. Uczestnicy maj¹ do dyspozycji bezp³atn¹ kawê
i herbatê oraz kanapki. Pozwala to na
zaanga¿owanie siê w szkolenie bezporednio po pracy.
Przeprowadzona wród uczestników
ankieta wykaza³a, ¿e s¹ oni zadowoleni
ze szkolenia. Uczestnikami szkolenia s¹
pracownicy owiaty, urzêdów oraz zak³adów prywatnych z terenu powiatu.
(BMB)

Zjazd absolewntów Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w 60. rocznicê powstania szko³y

2-3 czerwca 2006 r. (pi¹tek-sobota).
Szczegó³owy program na stronie www.lo.olecko.pl

Przewidywany koszt 130 z³ (w tym bal
w Dworku Mazurskim), 80 z³ bez balu.
Mo¿liwa jest rezerwacja noclegów.
Zg³oszenia do 15 kwietnia 2006 r. (prosimy o podawanie roku zdania matury,
danych osobowych i nazwiska panieñ-

skiego, klasa). Telefony kontaktowe:
Barbara Dowejko - (087) 5234083 (szko³a), 0504017182 2)
Krystyna Stasiak - 0601448058.
Wp³aty na konto 89 93390006 0000 0000
0130 0001 (z dopiskiem - zjazd absolwen-

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-

tów).
Mo¿na sk³adaæ indywidualne zamówienia na kasety video/cd z nagraniem uroczystoci (koszt jeszcze nieznany). Przywidujemy tak¿e sprzeda¿ zdjêæ.
Komitet Organizacyjny
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. 12 00-1700.
2. Reklamy nale¿y dostarczaæ najpóniej do
godz. 15 00 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.

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 200

Gdybym siê nie zna³ na kalendarzu
to napisa³bym, ¿e minê³o wiêcej ni¿ siedem dni. Czas mi siê ci¹gle d³u¿y³ w
oczekiwaniu na dziwne sprawy. Z napiêciem s³ucha³em radia, ogl¹da³em telewizjê, przegl¹da³em prasê i internet. Czas
siê d³u¿y³, ale po podliczeniu okaza³o siê,
¿e jednak mamy za sob¹ tylko 7 dni, czyli
standardowy tydzieñ.
A czego to nie by³o w tym odesz³ym
i by³ym tygodniu. Po prostu cuda i wianki.
Po pierwsze  tydzieñ zacz¹³ siê od wyciêcia z czasopisma m³odych inteligentów: Sukces 90 tysiêcy karetek z felietonem pani Manueli Gretkowskiej. Pani
Gretkowska jest autork¹ bardzo poczytnych ksi¹¿eczek o dziwnych pogl¹dach
na seks. Niestety, ale pisanie o intymnych czêciach cia³a nadal w naszym kraju
jest czym w rodzaju recepty na sukces wydawniczy. Niestety, felieton tak
nag³oniony przez Gazetê Wyborcz¹ i o
tym, ¿e jest w tym kraju cenzura, jest
zwyk³ym zbukiem. W wersji bloga dostêpnego na stronach internetowych GW
ukaza³ siê tekst w ca³oci. Jedno co mo¿na
wyczytaæ: frustracja, gniew, jaka fobia
ura¿onej osoby, która ma za z³e, ¿e ktokolwiek mia³ wielkiej artystce wypomnieæ b³êdy. To nic, ¿e artystka nie wie
o czym pisze, zmyla nazwy, fakty i w
ogóle sama podkrela, ¿e nie musi wiedzieæ o czym pisze... To mi siê najbardziej podoba³o. Oczywicie bardzo mia³o
zrówna³a siê z Josifem Brodeckim... Cha,
cha, cha, chi, chi, chi.
HA!!!!! Kolejny bana³ poczytnej pisarki, która nawet nie ma pojêcia o kim
pisze. Nie znam ¿adnego Josifa Brodeckiego  radzieckiego-rosyjskiego poety
dysydenta. Znam za to Josifa Brodskiego. Jeli tak wygl¹daj¹ inne felietony pani
Manueli Gretkowskiej, to raczej pominê
literaturê tworzon¹ przez tê osobê. Konfekcji wydawniczej nie czytam. Nie rozumiem: wokó³ beznadziejnego i debilnego tekstu, którego ukryty sens zna
tylko sama autorka, robi siê wrzawê o
cenzurze. Z drugiej strony wydawca móg³
puciæ ten tekst, a w kolejnym numerze
napisaæ, ¿e niestety, ale kobieta mia³a
z³y dzieñ i co za¿y³a, bo napisa³a bana³,
dziêki, któremu mo¿na stwierdziæ, ¿e poczytna autorka po prostu nie umie pisaæ. A na miejscu samej autorki radzi³bym siê dobrze wczytaæ w swój tekst i
zobaczyæ, ¿e taki przyk³ad jak pisarz Brodecki to z³a reklama dla niej jako pisarki i gdyby to siê ukaza³o, to sama powinna te 90 tys kartek wyrwaæ i staraæ

siê o tym zapomnieæ. Na drugi dzieñ
gdy napisa³em swoje uwagi na forum
Gazety Wyborczej pojawi³ siê Josif Brodski.
Oczywicie, najwiêcej dosta³o siê PiSowi i kancelarii Prezydenta, która ca³¹
sprawê nazwa³a straszn¹ i mieszn¹
zarazem.
Drug¹ spraw¹ by³ krzy¿ sybiraków
dla gen. Jaruzelskiego. Oczywicie krzy¿
przyzna³ prezydent. Najprawdopodobniej
jaki pracownik Kancelarii kierowany
jakimi wy¿szymi celami, a mo¿e za
namow¹ kogo, by wywo³aæ krytykê Prezydenta. Znaj¹c procedurê przyznawania orderów i krzy¿y bardzo ³atwo jest
przemyciæ ró¿ne nazwiska. Prezydent
przecie¿ nie podpisuje ka¿dego nazwiska osobicie. Jaruzelski jednak zwróci³
ten krzy¿. A ja tam bym by³ nawet za
takim odznaczeniem. Jak Pi³sudski pewnego oficera w tym samym czasie odznaczy³ Virtuti Militari za mêstwo w bitwie, a za dezercjê w innym czasie zdegradowa³ i wyrzuci³ z armii. Tak siê z³o-

¿y³o, ¿e i krzy¿ i kara by³y w jednym miejscu
i czasie.
Trzeci¹ bulwersuj¹c¹ spraw¹ by³o
wró¿enie: Lepper wejdzie do rz¹du czy
nie. Nie lubiê Andrzeja Leppera. Facet
zrobi³ wiele z³ych rzeczy dla polityki. Mo¿na
mu wiele z³ego zarzuciæ. Nie darzê go
zaufaniem. Ale ruch, który reprezentuje
nie jest jakim wirtualnym wytworem
mediów. Jeli w chwili obecnej mo¿na
porównaæ wypowiedzi polityków z ostatnich kilku miesiêcy  to trzeba przyznaæ,
¿e Andrzej Lepper wypada leppiej na
tle kultury reprezentowanej przez polityków reprezentuj¹cych tzw. betonow¹
koalicjê. Dlaczego betonowa? Kiedy o
tzw. betonie partyjnym mówiono, ¿e jest
odporny na wiedzê i trudny do zar¹bania. Dzi politykê betonu rozwijaj¹
politycy, których bym o to nigdy nie
pos¹dzi³. Dzi ju¿ wiem, dlaczego przed
wojn¹ mówi³o siê pohamuj siê panie a
dzi siê mówi opanuj sie chamie. Jest
to nadzwyczaj czytelne i jasne.
PAC

Insynuacje niekonieczne
Przeczyta³am kiedy wiersz o starej poetce przemykaj¹cej siê
cicho w swoim ciemnoprzytulnym domu. I o kim, kto by³ wtedy w pokoju
gocinnym tu¿ obok. Pozazdroci³am stania wtedy w oknie z widokiem na
ni¹ i jej ogród, zrozumienia, ¿e ¿ycie jest nicoci¹ i stanem nienaturalnym,
a staroæ jedyn¹ szans¹ zaistnienia. Cz³owiek jednak przezornie trzyma siê
sprawdzonych pewników, pojmujê to, gdy budzê siê z zamylenia i widzê
ludzi wokó³. Tu¿ przede mn¹ starsza kobieta w niebieskich koralach s³ucha
lokalnego polityka bardzo uwa¿nie. Jaka pani profesor ze szko³y podstawowej notuje skrzêtnie jego s³owa w zeszycie szesnastokartkowym. Przemawia ksi¹dz dobrodziej. M³odzi ludzie tu i ówdzie, nasi¹kaj¹ obyczajowoci¹ postêpowania. Wszyscy spe³niaj¹ swoje role lojalnie. Fotografia powstrzyma³a ich przy ¿yciu  pisze Szymborska, robiê jedno zdjêcie za
drugim.
Ewa Koz³owska

