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Kocham Ciê Mamo - wiesz o tym przecie¿
Chyba najbardziej na ca³ym wiecie.
Wszystkiego jednak nie umiem zliczyæ,
Lecz Ty wiesz czego pragnê Ci ¿yczyæ.
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Czujesz siê osamotniony, postaraj
siê odwiedziæ kogo, kto jest jeszcze
bardziej samotny. Jan Pawe³ II

23 maja 2006 r .

Cena 1,40 z³

Miêdzynarodowy
kongres naukowy
w Olecku

W najbli¿szy pi¹tek, tj. 26 maja br.
do Olecka zjad¹ naukowcy z dziewiêciu
krajów wiata (Litwa, Ukraina, Rosja,
Austria, Szwajcaria, Niemcy, Czechy,
Estonia, Polska) by uczestniczyæ w I
Miêdzynarodowym Kongresie Energii
Odnawialnej.
W auli Wszechnicy Mazurskiej w
Olecku spotkaj¹ siê przedstawiciele wiata
nauki oraz praktycy by dyskutowaæ o
mo¿liwociach i korzyciach zwi¹zanych
z energi¹ odnawian¹.
Warto pos³uchaæ jak nowe technologie przyczyniaj¹ siê do poprawy stanu rodowiska naturalnego oraz do rozwoju gospodarczego regionów.
Szczegó³y i program konferencji na s. 4.

NOWEJ
STACJI PALIW
BARU
i MYJNI

ul. E³cka 4
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Zapraszamy do

W NUMERZE:
Dziesiêciolecie
Warsztatu Terapii
Zajêciowej
W rodê, 24 maja br. o godz. 10:30
rozpoczn¹ siê obchody dziesiêcioecia
istnienia Warsztatu Terapii Zajêciowej
przy Urzêdzie Miejskimw Olecku.

UWAGA
26 maja Urz¹d Miejski bêdzie
pracowa³ normalnie tak jak w
ka¿dy pi¹tek. Nie przewiduje siê
równie¿ dnia wolnego w ¿adnej
z podleg³ych Urzêdowi placówek.

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

KRONIKA PO¯ARNICZA
 19 kwietnia o 11.45 jeden zastêp JRG
PSP rozpocz¹³ przy ul. Kolejowej gaszenie po¿aru mieci w mietniku kontenerowym.
 19 kwietnia o 15.05 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie rozpocz¹³ gaszenie po¿aru
suchej trawy w okolicach Zawad Oleckich.
 18 kwietnia o 16.35 jeden zastêp OS
Kowale Oleckie rozpocz¹³ gaszenie po¿aru
suchej trawy w okolicach Borkowiny.
 20 kwietnia o 9.30 jeden zastêp JRG
PSP rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej
trawy w okolicach Sedrank.
 20 kwietnia o 11.26 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie rozpocz¹³ gaszenie po¿aru
suchej trawy w okolicach Kowal Oleckich.
 20 kwietnia o 11.49 jeden zastêp JRG
PSP rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej
trawy w okolicach Kukowa.
 20 kwietnia o 12.36 jeden zastêp OSP
Lenarty rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej trawy w okolicach Bia³ej Oleckiej.
 20 kwietnia o 14.10 jeden zastêp OSP
wiêtajno rozpocz¹³ gaszenie po¿aru
suchej trawy w okolicach Zalesia.
 20 kwietnia o 14.10 jeden zastêp JRG
PSP rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej
trawy w okolicach osiedla Lesk.
 21 kwietnia o 17.02 jeden zastêp JRG
PSP rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej
trawy w okolicach osiedla Lesk.
 21 kwietnia o 18.50 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ przy ul. Park l¹dowanie
mig³owca sanitarnego.
 21 kwietnia o 19.06 dwa zastêpy JRG
PSP rozpoczê³y gaszenie po¿aru suchej
trawy w okolicach ul. Wiejskiej.
 21 kwietnia o 21.48 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie rozpocz¹³ gaszenie po¿aru
suchej trawy w Kowalach Oleckich.
 21 kwietnia o 22.08 jeden zastêp OSP
Wieliczki rozpocz¹³ gaszenie po¿aru
suchej trawy w Wieliczkach.
 22 kwietnia o 8.04 jeden zastêp OSP
Wieliczki rozpocz¹³ gaszenie po¿aru
suchej trawy w okolicach Nor.
 22 kwietnia o 11.50 jeden zastêp JRG
PSP rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej
trawy w okolicach osiedla Siejnik.
Informacji udzieli³a
stra¿ak Katarzyna Jegliñska
AUTOMYJNIA

Tel. (087) 520-41-91

Pijani kierowcy

 13 maja o 13.00 policjanci zatrzymali
jad¹c¹ alej¹ Zwyciêstwa Skodê. Kieruj¹cy ni¹ trzydziestoszecioletni Adam
L. Mia³ we krwi 2 promile alkoholu.
 Równie¿ 13 maja pijanego kierowcê zatrzymano w Jakach. Czterdziestojednoletni Andrzej S. jecha³ rowerem
maj¹c we krwi 2,32 promila alkoholu.

G³upi dowcip mo¿e
kosztowaæ drogo

18 maja w nocy dwudziestodwuletni
mê¿czyzna dla tzw. jaj podpali³ parasol w ogródku kawiarni Arts. Straty
zosta³y wycenione na 800 z³otych. Weso³ek zosta³ zatrzymany przez policjê
w areszcie do wyjanienia.
Chuligañski wybryk mo¿e drogo kosztowaæ. Za ten akt wandalizmu odpowie
on przed s¹dem. Grozi mu kara do 5 lat
pozbawienia wolnoci.

Po¿ycz telefon...

16 maja oko³o 16.30 dwóch m³odych
mê¿czyzn zatrzyma³o piêtnastolatka i
poprosi³o go o po¿yczenie telefonu komórkowego. Gdy odmówi³, wci¹gnêli go
do bramy i si³¹ zabrali aparat wart 700
z³otych.
Policjanci ju¿ o 17.00 zatrzymali jednego z przestêpców, dwudziestopiêcioletniego Krzysztofa M. Poniewa¿ nie by³
to pierwszy czyn przestêpczy zatrzymanego, s¹d przychyli³ siê do wniosku policji
i nakaza³ umieciæ zatrzymanego w areszcie
ledczym.
Zatrzymanie drugiego z napastników
jest tylko kwesti¹ czasu.

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

Dziewczyny
 wandale

22 maja policja przes³ucha³a jedn¹ z
licealistek podejrzan¹ o oderwanie tablicy rejestracyjnej z samochodu jej
nauczycielki. Do aktu wandalizmu dosz³o 19 maja. Trwa dochodzenie w tej
sprawie.
Sprawa, jako ¿e obie dziewczyny s¹
nieletnie, zostanie skierowana do s¹du
rodzinnego. W wypadku pe³noletnoci
za pope³nienie tego typu wykroczenia
grozi do miesi¹ca aresztu oraz 5000 z³otych grzywny.

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:
 Anna Aleksandrowska
 daniel Debit
 Zbigniew Krzy¿ek
 Jerzy Makal
 dawid Szy³ak
 Marzena G. W³odarska
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

HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW
(V27804)

Aleje Lipowe 1

16 maja oko³o 7.15 na drodze w kierunku Go³dapi dosz³o do gronego wypadku drogowego.
Zaraz za drogowskazem wyznaczaj¹cym granice strefy zabudowanej na ostrym
zakrêcie kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym Renault dwudziestojednoletni Pawe³
W. nie opanowa³ pojazdu, zjecha³ na lewy
pas ruchu i zderzy³ siê czo³owo z nadje¿d¿aj¹cym z naprzeciwka Lublinem. Kierowca Lublina z licznymi obra¿eniami g³owy
oraz z³amaniem lewego biodra zosta³ umieszczony w oleckim szpitalu.
Bezporednie przyczyny wypadku
bada policja.

MARKET BUDOWLANY

(V23707)

OLEJ OPA£OWY

Wypadek

(V29204)

Tygodnik Olecki nr 21 (439)

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

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

Nie bêdzie podwy¿ek cen wody
Burmistrz wraz z prezesem spó³ki PWiK
uzgodnili, ¿e w przeci¹gu 2006 roku nie
bêdzie podwy¿ek cen za pobór wody.
Równie¿ ceny odbioru cieków ulegn¹
zamro¿eniu.
Uzgodniono tê decyzje pomimo tego,
¿e prowadzone s¹ doæ kosztowne inwestycje. Miêdzy innymi rozpoczê³a dzia³alnoæ stacja uzdatniania wody budowana przy alei Wojska Polskiego.
Od pocz¹tku czerwca rusza remont

kapitalny wie¿y cinieñ. Remont przewiduje remont zbiornika wody oraz jego
obudowy. Dach wie¿y zostanie przykryty
blach¹ miedzian¹. Same ciany wie¿y
zostan¹ równie¿ odremontowane. Miêdzy innymi zostan¹ uzupe³nione ubytki
ceg³y.
Olecka wie¿a cinieñ jest jedna z nielicznych starych budowli tego rodzaju,
która do chwili obecnej pe³ni funkcjê dla
której j¹ wybudowano.

Nowy blok TBS

W³adze estoñskiego
Jöhvi w Olecku

W najbli¿szym czasie zostanie og³oszony przetarg na budowê bloku czterdziestoomiorodzinnego. Powstanie on
przy ul. Kociuszki, obok wybudowanego ju¿ bloku mieszkalnego. W chwili
obecnej trwaj¹ rozmowy z przedstawicielami
banku.
Du¿e zapotrzebowanie na mieszkania
sprawia, ¿e dzia³alnoæ towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego w Olecku sprawdza siê.

Zbiórka na zakup
sprzêtu medycznego
W najbli¿sz¹ niedzielê i poniedzia³ek
m³odzie¿ z terenu gminy Olecko bêdzie
zbieraæ pieni¹dze do puszek na zakup
sprzêtu medycznego.
Organizator zbiórki  Caritas Diecezji E³ckiej  od 2003 do 2005r. zebra³ na
terenie diecezji e³ckiej prawie 250 tys. z³,
za które zosta³ zakupiony specjalistyczny sprzêt medyczny do dziesiêciu szpitali. Obecna zbiórka ma byæ podziêkowaniem za pierwsz¹ encyklikê powiêcon¹ dzia³alnoci charytatywnej i wizytê Benedykta XVI w Polsce.

F kupiê

W dniach od 24 do 27 maja Olecko
odwiedz¹ w³adze estoñskiego miasta Jöhvi.
W sk³ad delegacji wejdzie Przewodnicz¹cy Rady Gminy Vallo Reimaa, Burmistrz
Tauno Vohmar, brumistrz gminy Toila Tiit
Salman oraz konsultant ds. rozwoju gminy Rein Luuse.
W pierwszym dniu wizyty dojdzie do
podpisania umowy partnerskiej. Uroczystoæ rozpocznie siê o 12.00 w sali konferencyjnej Ratusza. Po podpisaniu porozumienia odbêdzie siê konferencja prasowa.

Marek Ga³¹zka...
przez najbli¿sze cztery lata bêdzie dyrektorem Regionalnego Orodka Kultury Mazury Garbate.
Burmistrz Wac³aw Olszewski przed³u¿y³ kontrakt na podobnych warunkach
do poprzedniego.

Ca³odobowe
dy¿ury aptek

23-28.05.2006r., ul. Zielona 37
29.05.2006r.  04.06.2006r., ul. Kolejowa 15

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

23 maja
16.30  Dzieñ Rodziny, Gimnazjum nr 2
(uroczysta akademia)
24 maja
 Zespó³ ratowniczy Olmedica rozpoczyna start w zawodach w ratownictwie medycznym w Chorwacji.
10.00  up³ywa termin sk³adania ofert w
przetargu og³oszonym przez PEC na
sprzeda¿ pomieszczenia przy kot³owni,
ul. 1 Maja (informacja TO 20/438, s. 5)
10.30  10-lecie Warsztatów Terapii Zajêciowej  uroczystoci
25 maja
12.00  podpisanie umowy partnerskiej
z Jöhvi, sala konferencyjna Ratusza
12.00  sesja Rady Powiatu, budynek
starostwa, ul. Kolejowa 32
16.00  up³ywa termin sk³adania podañ
do Pañstwowej Szko³y Muzycznej (og³oszenie w TO 20/438, s. 12)
26 maja

Dzieñ Matki

9.00  15.00  Kongres Energii Odnawialnych, Wszechnica Mazurska
17.00  Czerwony Kapturek  prawdziwa historia  film, sala kina ROK MG
19.00  Wyznania gejszy  film, sala kina
ROK MG
27 maja
12.00 mecz juniorów Czarni Olecko 
Hetman Barczewo, stadion miejski
14.00 mecz m³odzików Czarni Olecko 
Olimpia Mi³ki, stadion miejski
17.00  Czerwony Kapturek  prawdziwa historia  film, sala kina ROK MG
19.00  Wyznania gejszy  film, sala kina
ROK MG
28 maja
11.00  VI Turniej Tenisowy Kobiet Olecko
Cap  korty MOSiR
15.00 mecz seniorów Czarni Olecko 
B³êkitni Pasym, stadion miejski
17.00  Czerwony Kapturek  prawdziwa historia  film, sala kina ROK MG
19.00  Wyznania gejszy  film, sala kina
ROK MG
29 maja
11.00  VI Turniej Tenisowy Kobiet Olecko
Cap  korty MOSiR
30 maja
11.00  VI Turniej Tenisowy Kobiet Olecko
Cap  korty MOSiR
31 maja
 up³ywa termin zapisów za pó³kolonie i
obóz harcerski, Komenda Hufca ZHP,
ul. W¹ska 1
 up³ywa termin zg³oszeñ do konkursu
Mieszkajmy piêkniej (informacja TO
16/434, s. 3)
1 czerwca
8.15  akcja poboru krwi, Starostwo
Powiatowe, Kolejowa 32.

"
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Miêdzynarodowy kongres
naukowy w Olecku

W najbli¿szy pi¹tek, tj. 26 maja br. do Olecka zjad¹ naukowcy z dziewiêciu krajów wiata (Litwa, Ukraina, Rosja, Austria,
Szwajcaria, Niemcy, Czechy, Estonia, Polska) by uczestniczyæ
w I Miêdzynarodowym Kongresie Energii Odnawialnej.
W auli Wszechnicy Mazurskiej w Olecku spotkaj¹ siê przedstawiciele wiata nauki oraz praktycy by dyskutowaæ o mo¿liwociach i korzyciach zwi¹zanych z energi¹ odnawian¹.
Warto pos³uchaæ jak nowe technologie przyczyniaj¹ siê
do poprawy stanu rodowiska naturalnego oraz do rozwoju
gospodarczego regionów.
Zaproszenie na kongres przyj¹³ in¿. Reinhard Koch z Austrii, który opowie o tym jak gmina Gussing z najbiedniejszej
sta³a siê jedn¹ z najbogatszych w Austrii dziêki inwestycjom
z zakresu energii odnawialnej na swoim terenie.
Warto przypomnieæ, ¿e w Olecku ma powstaæ m.in. fabryka produkuj¹ca kolektory s³oneczne. To pierwsza z inwestycji
o tym charakterze w naszym miecie i mamy nadziejê, ¿e nie
ostatnia.
Program miêdzynarodowego kongresu naukowego:
9.00-9.15  otwarcie i powitanie uczestników kongresu przez
burmistrza Olecka Wac³awa Olszewskiego
9.15-9.45  in¿. Reinhard Koch (Austria);
Temat: Korzyci dla miast z energii odnawialnej
9.45-10.00  dpl. Kfm. Claus-Jurgen von Lattorff (Austria)
Temat: Fabryka biodisel Olecko
10.00-10.30  film o zastosowaniu energii odnawialnej w Gussing-Austria
10.30-10.45  Janosch Kolassa (Niemcy)
Temat: biogazownia
10.45-11.00  Helmut Zierlegn (Niemcy)
Temat: Kolektory s³oneczne Olecko  najnowsza technologia
11.00-11.20  Urlich Kennel (Szwajcaria)
Temat: Biomasa  potrzeba i zastosowanie (elektrociep³ownia Olecko)
12.00-12.20  film promuj¹cy Olecko  jego mo¿liwoci w zastosowaniu technologii odnawialnych
12.20-12.40  in¿. Alwin Vajen (Niemcy)
Temat: Energia wiatrowa
12.40-13.00  dypl. in¿. Helmut Krug (Austria)
Temat: Gospodarka odpadami
13.00-14.00  dyskusja
14.30- 15.00  podsumowanie  prof. dr Józef Krajewski (Polska)
15.00-15.15  zamkniêcie obrad
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.

PUB TARGOWA

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

(V23108)

mI£OÆ-MUZYKA
-ROCK&ROLL

Olecczanie
w Opladen-Lewerkusen
W przeci¹gu ubieg³ego tygodnia Burmistrz Wac³aw Olszewski na czele oficjalnej delegacji, w sk³ad której weszli
przedstawiciele mniejszoci niemieckiej, wzi¹³ udzia³ w zjedzie Stowarzyszenia Treuburczyków. Zjazd Stowarzyszenia
zosta³ zwo³any dla uczczenia piêædziesi¹tej rocznicy jego
powstania.
W zjedzie wziê³o udzia³ oko³o 200 by³ych mieszkañców
Olecka. Czêæ wyst¹pieñ zjazdowych powiêcono wzajemnym kontaktom. Podziêkowano mieszkañcom i w³adzom miejskim za uporz¹dkowanie cmentarza ewangelickiego oraz restauracjê pomnika w parku. Dostrze¿ono równie¿ trafne wed³ug strony niemieckiej rozwi¹zanie sprawy pomnika stoj¹cego dawniej na placu Wolnoci. Zosta³ on przeniesiony na
cmentarz ewangelicki, odrestaurowany i uroczycie ods³oniêty.
Treuburczycy s¹ zainteresowani powstaniem muzeum Ziemi
Oleckiej. Podczas spotkania zapewniono Burmistrza W. Olszewskiego, ¿e gdy tylko placówka muzealna zostanie powo³ana, oni przeka¿¹ czêæ posiadanych eksponatów lub w
wypadku, gdy takie przekazanie bêdzie niemo¿liwe  pe³noprawne kopie dokumentów.
Burmistrz podczas zorganizowanej w czasie trwania Zjazdu konferencji prasowej udzieli³ wywiadu dla przedstawicieli
lokalnych gazet.
Olecczanie zwiedzili Lewerkusen. Miedzy innymi zwiedzili
dwudziestodwutysiêczny stadion Bay-Arena, macierzysty dla
klubu Bayern Lewerkusen. Zwiedzaj¹cy mogli zapoznaæ siê z
systemem monitorowania kibiców. Stadion ten nie ma ¿adnych barier. Jednak kary dla rozrabiaków s¹ dotkliwe. Poza
spraw¹ s¹dow¹ taki kibic ma do¿ywotni zakaz wstêpu na
stadion. Stadion na jednym z ³uków ma wydzielony ogrodzony sektor dla kibiców, których podejrzewa siê, ¿e mog¹ wywo³aæ burdê. Sektor otoczony jest wysoka siatk¹ ze specjalnymi kolczatkami na jej górnej krawêdzi. Miejsca do siedzenia s¹ tam te¿ zrobione z metalu i praktycznie nie do zniszczenia. Olecczanie zwiedzili stadion od murawy a¿ po pomieszczenia pod trybunami, w których znajduj¹ siê m.in. gabinety
odnowy, sauny a nawet cele dla niegrzecznych kibiców.
Delegacja zwiedzi³a równie¿ Aachen, miasto znane z historii zarówno Niemiec, jak i Francji. By³o ono ju¿ w czasach
Karolingów wa¿nym orodkiem administracyjnym ich cesarstwa.
Nale¿y odnotowaæ wa¿ny dla restauratorów i hotelarzy
fakt, i¿ wielu z Treuburczyków deklarowa³o podczas zjazdu,
¿e latem odwiedzi Olecko.
Opracowa³: Bogus³aw M. Borawski
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¯ywy pomnik
dla papie¿a

W dniu wizyty biskupa pomocniczego Diecezji E³ckiej
ksiêdza Romualda Kamiñskiego w parafii pw. NMP Królowej Polski 16 maja br., po sakramencie bierzmowania dla
uczniów klas III gimnazjów, przy tablicy cechu rzemios³a
odby³a siê uroczystoæ posadzenia dêbu papieskiego.
O historii tego projektu opowiedzia³ szef Nadlenictwa
w Olecku Edward Chmura.
- Sadzonka ta pochodzi, podobnie jak blisko 500 innych, które zostan¹ posadzone w Polsce, z ¿o³êdzi, jakie
28 kwietnia 2004 roku powiêci³ podczas wizyty polskich
leników w Watykanie papie¿ Jan Pawe³ II  mówi³ nadleniczy E. Chmura.
¯o³êdzie te pochodz¹ z najwiêkszego i najstarszego w

Polsce, 750-letniego dêbu Chrobry ko³o Zielonej Góry, którego objêtoæ siêga... 10 metrów.
Sadzonkê posadzi³o 3 leników, a samego powiêcenia tego
drzewka dokona³ ks. biskup R. Kamiñski i ks. infu³at Edmund
£agód. W uroczystoci tej bra³ tak¿e udzia³ Burmistrz Olecka
Wac³aw Olszewski oraz jego zastêpca Henryk Trznadel.
Jest to po koncercie w kociele pw. NMP Królowej Polski
w I rocznicê mierci papie¿a oraz I Powiatowym Przegl¹dzie
Poetyckim, zorganizowanym przez Zespó³ Szkó³ w Olecku i
Szko³ê Podstawow¹ w wiêtajnie, kolejny TRWA£Y POMNIK
pamiêci o naszym papie¿u wród mieszkañców Ziemi Oleckiej.
Dariusz Josiewicz

Nowe kwietniki

KEY Zak³ad
Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE
GRZEWCZO-SANITARNE

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

Tel. (087) 520-22-33
Ceny najni¿sze
w regionie!
Fachowe porady
Mo¿liwoæ zakupu
na raty!

(V31702)

Trzy z czterech zakupionych konstrukcji kwiatowych stanê³o ju¿ w miecie.

SUWA£KI
Hurtownia:

Sklep:

16-400 Suwa³ki

Suwa³ki

ul. Kociuszki 101C

ul. Ga³aja 24

tel./fax (087) 567-45-99

tel./fax (087) 566-70-82

Od razu zrobi³o siê ³adniej. Mamy nadziejê,¿e spodobaj¹
siê równie¿ mieszkañcom i w kolejnych latach takich ozdób
stanie w miecie wiêcej. Liczymy na to, ¿e olecczanie nie pozwol¹ wandalom ich zniszczyæ.
Alicja Mieszuk, www.um.olecko.pl

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

$
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Konkurs oratorski Mi³oæ i cierpienie w rodzinie

17 maja w Gimnazjum nr 2 odby³ siê konkurs oratorski. Tematem wyst¹pieñ gimnazjalistów by³a Mi³oæ i cierpienie w rodzinie. Udzia³
w konkursie wziê³o dwudziestu trzech uczniów. Wyst¹pienia ocenia³o jury w sk³adzie: Renata Dunaj, Maja Mejsak, Danuta Zaniewska,
Marek Borawski, Leszek Ga³czyk, Dariusz Smoleñski.
Pierwsz¹ nagrodê otrzyma³o wyst¹pienie Joanny Szymczyk z kl. IIIG, II miejsce otrzyma³o wyst¹pienie Szymona Prószyñskiego z kl.
IIIH, a trzecie zdoby³y: Izabela Suliñska z kl. IIC i Katarzyna Lis z kl. IIIG.
Ni¿ej publikujemy tekst nagrodzonego przemówienia. Pozosta³e trzy bêdziemy drukowaæ sukcesywnie w nastêpnych numerach TO.

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V78518)

Wa¿nym elementem w ¿yciu cz³owieka jest rodzina. Mi³oæ, bliskoæ i czu³oæ to rzeczy, których cz³owiek najbardziej potrzebuje. Ka¿dy z nas pragnie mieæ kochaj¹c¹ rodzinê,
nie zawsze jednak los nam sprzyja. Jest wiele kochaj¹cych siê
rodzin, ale s¹ i takie, w których cz³owiek czuje siê nie kochany. Potrzebujemy mi³oci, s³owa kocham Ciê, przytulenia,
rozmowy z kim bliskim, to jest niezast¹pione.
Zadajmy sobie pytanie, jaka powinna byæ rodzina, o której marzy ka¿dy cz³owiek? Wiêkszoæ z nas odpowiedzia³oby:
to taka, w której s³owo dom i najbli¿si spe³niaj¹ najwa¿niejsz¹
rolê. W takim domu czas spêdzany razem, ka¿dy wspólny
posi³ek, jest niezwykle cenny. Ludzie wspieraj¹ siê, kochaj¹,
pomagaj¹ sobie, panuje harmonia i spokój, który jest bardzo
potrzebny. Jaki cz³owiek by nie by³, to i tak jest wspierany i
kochany, równie wa¿ny, jak ka¿dy cz³onek rodziny.
Niestety, musimy siê przyznaæ, ¿e z wielkim ¿alem mówi
siê o nieudanych rodzinach, które potrzebuj¹ pomocy. W ich
domach s³owo kocham, dziêkujê, przepraszam, przesta³o istnieæ. Brak spokoju i czasu, ci¹g³e k³ótnie, nêkanie pretensjê,
brak szacunku do starszych. W takiej rodzinie trudno funkcjonowaæ. Je¿eli w waszych rodzinach panuje taka sytuacja,
to mo¿e warto j¹ poprawiæ? Nie zawsze jednak sytuacja, która
panuje w rodzinie zale¿y od nas. mieræ bliskiej osoby jest
momentem, w którym bywaj¹ ró¿ne zachowania. Mog¹ one
wp³yn¹æ na stosunki w rodzinie. Szok, który prze¿ywamy,
odpycha nas od siebie. Zamykamy siew sobie, nie potrzebujemy rozmów oraz pocieszenia. Bardzo du¿o jest takich momentów, które oddalaj¹ od siebie ludzi, np. wyjazd osoby,
której potrzebujemy.

LAS I OGRÓD

* pilarki ju¿ od 260 z³
* kosiarki i wykaszarki
* ³añcuchy, prowadnice, oleje

(V23907)

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

Olecko, Wojska Polskiego 16; tel. (087) 520-48-78
E³k, Stary Rynek 12, tel. (087) 610-19-65
Suwa³ki, Baka³arzewska 21, tel. (087) 566-28-09

S¹ równie¿ rodziny, w których znajduj¹ siê osoby uzale¿nione, b¹d chore. Nie wstydmy siê tego! Tylu ludzi wyci¹ga do nas pomocn¹ rêkê. Dajmy sobie pomóc! Musimy sobie
z tym poradziæ, lecz zbyt czêsto poddajemy siê z braku si³. W
niektórych domach panuje przemoc w rodzinie, z powodu na³ogów, w której najbardziej cierpi¹ dzieci. Brak wsparcia ze
strony rodziców, le wp³ywa na rozwój i zachowanie dziecka.
Niestety, rodzin z ró¿nymi problemami jest coraz wiêcej.
Zróbmy co z tym! Poprawmy sytuacjê w naszych rodzinach.
Niech panuje w nich to, co najwa¿niejsze: mi³oæ, harmonia i
spokój.
Joanna Szymczyk kl. III g

26 maja
Dzieñ Otwarty w Firmie

KEY

Suwa³ki, ul Kociuszki 101C (hurtownia)
tel. (087) 567 45 99, kom. 503 019 418

Przedstawiciele wiod¹cych producentów
z bran¿y grzewczej i sanitarnej,
wspó³pracuj¹cy z Firm¹ KEY
zaprezentuj¹ atrakcyjn¹ ofertê handlow¹




termokominki
wk³ady kominkowe  15% rabat
 kot³y grzewcze na biomasê, olej oraz
 nowoæ!  kocio³ na owies
 grzejniki
 bojlery i podgrzewacze elektryczne
 nowoczesne elementy instalacyjne
z tworzywa i aluminium
 kolektory s³oneczne i pompy ciep³a
 systemy centralnego odkurzania

♦ fachowcy pomog¹ dokonaæ wyboru
♦ udziel¹ porad technicznych
♦ odpowiedz¹ na pytania

Zak³ad Remontowo-Us³ugowy

zaprasza 26 maja
w godz. 1000-1700

(V33401)

Moi drodzy!
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Listy do redakcji
Droga Redakcjo!

Chcê zwróciæ uwagê na postêpowanie jednej z nauczycielek klas 1 w Szkole Podstawowej nr.1 w Olecku. Zmusza
mnie do tego incydent z dnia15 maja
br. Nie chcê ju¿ poruszaæ tematu ci¹g³ych
sk³adek na ró¿nego rodzaju teatrzyki,
przedstawienia itp. Czy nie powinnimy
byæ najpierw zapytani czy siê zgadzamy? Bardzo czêsto te wszystkie dodatkowe sk³adki s¹ na granicy mo¿liwoci
finansowych niektórych rodziców, to
bardzo mêcz¹ce dla ka¿dego w tych ciê¿kich czasach.
Owego dnia odby³o siê kolejne
przedstawienie w kinie. Dodam i¿ w dzienniczku ucznia ¿adnej adnotacji odnonie
godzin rozpoczêcia i zakoñczenia nie by³o!
Tylko informacje o kwotach jakie nale¿y
wp³aciæ i do kiedy. Jak wielu rodziców,
tego dnia, chc¹c odebraæ dziecko ze szko³y,
czeka³am i czeka³am..., odchodzi³am ju¿
od zmys³ów gdy by³o ju¿ ponad godzinê opónienia! Jedna z matek usi³owa³a
otrzymaæ w szkole jak¹ informacjê na
temat klasy i wychowawczyni... O dziwo, nikt nic nie wiedzia³!
Chcê zadaæ pytanie wszystkim z pañstwa, którzy maj¹ dzieci: jak bycie siê
zachowali? Co bycie czuli, myleli w takim
momencie??? Znerwicowane matki niejednokrotnie pomyla³y o wypadku lub
czym gorszym. Gdy w koñcu dzieci wróci³y
do szko³y po plecaki (ju¿ z jakim dwugodzinnym opónieniem) nauczycielka sta-

ra³a siê uspokoiæ rodziców informuj¹c, i¿ siê trochê przed³u¿y³o, a dzieci
przecie¿ s¹!
Naprawdê, nie jestem w stanie powtórzyæ dok³adnie s³ów wypowiedzianych
przez ow¹ nauczycielkê, gdy¿ ca³a siê
gotowa³am z niepokoju! Co bardzo dziwne,
to nie koniec tej historii. W nastêpnym
dniu, zajêcia skoñczy³y siê o godzinê
wczeniej, gdy¿ nie by³o ostatniej lekcji! Zadajê wiêc pytanie: czy my, rodzice, nie powinnimy byæ poinformowani
wczeniej poprzez odpowiedni¹ notatkê
w dzienniczku? Przecie¿ w takim przypadku dzieci te wracaj¹ same prawie a¿
do centrum! A mo¿e siê mylê?
Pragnê zmian i, jak mylê, wypowiadam siê w imieniu bardzo wielu rodziców. Tak byæ nie mo¿e! Jak mamy dbaæ
o bezpieczeñstwo naszych dzieci??? Czy
w takim przypadku szko³a nam pomaga?
A co w razie jakiego nieszczêcia? Kto
poniesie odpowiedzialnoæ za incydent?
Rodzic? Jak, skoro nie jest poinformowany o godzinie zakoñczenia zajêæ?!
Nauczycielka? Ona pozbywa siê problemu. A mo¿e dyrektor szko³y, skoro nie
mo¿e albo nie chce interweniowaæ, gdy¿
rodzice dzwoni¹cy ze skarg¹ nie chc¹
podaæ nazwisk w obawie o swoje dzieci? Nie ukrywajmy, i¿ w ka¿dym z nas
jest co ze zwierzêcia i nauczycielka z
tak lekcewa¿¹cym podejciem do swoich obowi¹zków bez w¹tpienia chcia³aby siê zemciæ na dziecku osoby która
j¹ oskar¿a.
Niestety, to jeszcze nie koniec historii
odnonie szko³y. Kolejn¹ rzecz¹ s¹ spo-
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strze¿enia odnonie tzw. ksi¹¿eczek SKO.
Czy pierwszoklasista jest wiadomy jak¹
wartoæ maj¹ pieni¹dze? Naprawdê, nie
s¹dzê, a pieni¹¿ki przeznaczone na wp³atê
na SKO w razie potrzeby s¹ rozdysponowywane przez nauczycielkê na potrzeby
sk³adek klasowych, a nie tak, jak by³o
zamierzone.
Czy pierwszoklasista jest na tyle doros³y by móg³ wracaæ sam do domu o
ró¿nych porach, a nie jest wystarczaj¹co du¿y, by decydowaæ o swoich pieni¹¿kach? Czy dyrektor szko³y co z tym
zrobi, czy te¿ bêdzie czeka³ a¿ dojdzie
do jakiego nieszczêcia? I kto bêdzie
za to odpowiada³?
Zdesperowany rodzic
Nazwisko i adres
do wiadomoci redakcji
Droga Redakcjo
Niew¹tpliw¹ przyjemnoæ sprawia jazda
rowerem, czy spacer WIEWIÓRCZ¥
CIE¯K¥. Chcê jednak zasygnalizowaæ,
¿e ze cie¿ki korzystaj¹ rowerzyci i piesi w ró¿nym wieku (równie¿ ma³e dzieci)
i poruszanie siê po niej powinno byæ
bezpieczne. W tym celu proponowa³abym:
- okreliæ jeden kierunek ruchu rowerów,
co umo¿liwi bezkolizyjny ruch tych
pojazdów, zw³aszcza na wyj¹tkowo
w¹skich jej odcinkach;
- uruchomiæ patrole policyjne (równie¿
na rowerach);
Pozdrawiam
Nazwisko i adres
do wiadomoci redakcji

PROPOZYCJA
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
Justyna: Zrozumieæ dziecko.
KSI¥¯KA TYGODNIA D¹browska
Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne

Nie³atwo byæ rodzicem, poniewa¿ nikt
z nas nie uczy³ siê tego w szkole. Jedyna wiedza jak¹ mamy - to wiedza z naszego w³asnego domu rodzinnego i intuicja. Dlatego te¿ warto siêgaæ do poradników i czasopism dla rodziców.
Szczególnie za polecam ksi¹¿kê Zrozumieæ dziecko, która jest skróconym
przewodnikiem po dzieciêcym wiecie i
pokazuje jak lepiej rozumieæ i kochaæ swoje
i inne dzieci.
Ka¿dy rozdzia³ tego poradnika
zawiera krótk¹ informacjê o tym, czego
najbardziej potrzebuje dziecko w danym
etapie i gdzie rodzice mog¹ zwróciæ siê
po pomoc (adresy i telefony).
Ksi¹¿ka zosta³a napisana z myl¹
o kampanii Dzieciñstwo bez przemocy.

PARPA

2005

Autorka, Justyna D¹browska (redaktor naczelny miesiêcznika Dziecko),
koncentruje siê na potrzebach , a tak¿e
problemach, jakie rodzice mog¹ napotkaæ
podczas dorastania swoich pociech.
Zrozumieæ dziecko jest swego rodzaju zbiorem wskazówek pokazuj¹cych, jak
wychowywaæ, zmniejszaj¹c ból i cierpienia
dziecka. Ksi¹¿ka napisana jest w ciep³y
i przyjazny dla rodzica sposób. Warto
pamiêtaæ - jak pisze autorka - ¿e wszystkie
dzieci, niezale¿nie od tego jakiej s¹ p³ci i
ile maj¹ lat, potrzebuj¹ na pewno tego
samego - mi³oci, troski i uwagi. Tekst
dope³niaj¹ rysunki autorstwa Ewy Brykowskiej-Linieckiej.
Agnieszka Makarewicz

Biblioteka zaprasza wszystkich d³u¿ników
 do koñca maja jest szansa, by oddaæ ksi¹¿ki nie p³ac¹c
kary za ich przetrzymanie.

Warmiñsko-Mazurska 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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Oleckie echa frankofoñskie
Pojêcie frankofonii zosta³o og³oszone
w 1880 r. przez francuskiego geografa
ELISEE RECLUS, który wpad³ na pomys³ sklasyfikowania narodów wiata wed³ug kryteriów jêzykowych. Przez lata
zapomniany neologizm ten odradza siê

nadal zale¿noæ od dawnej potêgi kolonialnej. Wraz z up³ywem czasu definicja
frankofonii nabiera podwójnego znaczenia:
1) znaczenie socjolingwistyczne  frankofonia jest to ogó³ ludnoci na ca³ym wiecie mówi¹cej po francusku;

paradoksalnie w roku 1962, epoce rozpadu dawnego francuskiego imperium
kolonialnego. Dla jednych frankofonia
stanowi zwi¹zek wyszczególnionych przestrzeni geograficznych, ekonomicznych
i kulturowych. Dla innych podtrzymuje

2) znaczenie polityczne  pañstwa, w
których jêzyk francuski jest jêzykim ojczystym, oficjalnym lub jêzykiem kontaktu pewnych grup spo³ecznych.
Na pocz¹tku lat 60-tych ubieg³ego
stulecia rozpocz¹³ siê proces budowania i jednoczenia wspólnoty pañstw francuskojêzycznych ca³ego globu. W wielu krajach powstaj¹ liczne organizacje,
instytucje rz¹dowe i pozarz¹dowe, agencje
miêdzynarodowe. Najwa¿niejsz¹ z nich
jest Miêdzynarodowa Organizacja Frankofonii, która liczy dzi 56 krajów (w tym
Polska).
Frankofonia promuje nie tylko jêzyk
francuski, lecz jako pierwsza kieruje uwagê
wiata na istniej¹c¹ wielojêzycznoæ, uznaje
i traktuje z wielkim szacunkiem jêzyki i
tradycje lokalne, odkrywa ró¿norodnoæ
i bogactwo wielokulturowoci. Przez to
wspiera rozwój demokracji i przyczynia
siê do umocnienia pokoju na wiecie.
Od 1986r. na ca³ym wiecie organizowany jest co roku w marcu Miêdzynarodowy Dzieñ Frankofonii, w ramach
którego odbywaj¹ siê liczne imprezy

kulturalno-jêzykowe promuj¹ce jêzyk francuski.
W tegoroczne obchody w³¹czy³y siê
równie¿ dzieci z dwóch oleckich szkó³
(Szko³a Podstawowa nr 1 oraz Gimnazjum nr 2), przygotowane przez Wies³awê Rojek-£owczyñsk¹ i Wojciecha Jegliñskiego.
Dnia 26 kwietnia 2006 r. w budynku
Szko³y Podstawowej nr 1 mia³ miejsce
Miêdzyszkolny Konkurs Recytatorski
Poezji Francuskij dla uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjów. G³ównyn
celem naszego przedsiêwziêcia by³o zainteresowanie uczniów jêzykiem francuskim, kultur¹ i cywilizacj¹ Francji i krajów francuskiego obszaru jêzykowego.
Szczególnymi obserwatorami naszego konkursu byli gocie z Francji  studenci
Wy¿szej Szko³y Logistyki Przemys³owej
w Redon (Bretania): CELINE PONCELET, JENNIFER NIEDERER i SAMUEL PENNEC. Ich pobyt w Olecku wi¹za³ siê z realizacj¹ projektu wspó³pracy
szkó³ podstawowych bretoñskich i polskich. Na specjalnym spotkaniu z kl. VIb
(SP1) studenci opowiedzieli o podstawowym systemie edukacji we Francji,
o wa¿nych wydarzeniach z ¿ycia uczniów,
o specja³ach kuchni bretoñskiej oraz przekazali prace plastyczne uczniów jednej
z bretoñskich szkó³ podstawowych. Nasi
uczniowie oprócz swoich rysunków wrêczyli studentom wspólnie przygotowany plakat prezentuj¹cy nasze miasto.
Imprezê uwietni³ koncert akordeonowy
francuskiej muzyki rozrywkowej w wykonaniu uczniów Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Olecku pod dyrekcj¹ mgr Zbigniewa Grzanki.
Mamy nadziejê, i¿ nawi¹zana wspó³praca, której g³ównym zadaniem jest
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· kategoria gimnazjum
 Nagroda specjalna Ambasady Francji w Warszawie 
Joanna Walicka, IID
Wyró¿nienia:
1. Marek Godlewski, IID
2. Izabela Bukowska, IF
3. Judyta Kapliñska, IF
4. Joanna Sura¿yñska, IID
5. Olga Zalewska, IF
Nauczycielka jêz. francuskiego SP nr 1
mgr Wies³awa Rojek-£owczyñska,
Fot.: mgr Ewa £apszys,
nauczyciel informatyki w SP nr 1

wzajemna promocja naszych regionów, bêdzie siê
rozwijaæ w duchu frankofonii.
Wyniki konkursu:
· kategoria szko³a podstawowa
 Nagroda specjalna Ambasady Francji w Warszawie
 Karolina Jarz¹b, IVA
Wyró¿nienia:
1. Aleksandra Jankowska, IV A
2. Omar Mouhous, III A
3. Magda Essel, III A oraz Micha³ Matwiejczyk, VIB
4. Maciej Maruszak, IIIA
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Dzieci ju¿ od najm³odszych lat poznaj¹ literaturê oraz poezjê dzieciêc¹. Nie tylko poprzez
czytanie, lecz równie¿ przez inne formy takie, jak: inscenizacje, teatrzyki, przedstawienia
oraz konkursy.

Zaczarowany wiat rolin  konkurs recytatorski

W Przedszkolu z Oddzia³ami Integracyjnymi ju¿ po raz drugi
zosta³ zorganizowany konkurs recytatorski pt. Zaczarowany
wiat rolin maj¹cy na celu popularyzacjê polskiej poezji
dzieciêcej.
W konkursie wziê³y udzia³ dzieci ze wszystkich grup z
naszego przedszkola oraz grupy O ze Szko³y Podstawowej
nr l i Zespo³u Szkó³ nr 4.
Recytacje dzieci odby³y siê w dwóch etapach. Najpierw
wy³oniono dwoje dzieci z ka¿dej grupy a nastêpnie odby³ siê
konkurs miêdzyprzedszkolny. Dzieci recytowa³y wiersze na

tle piêknie przygotowanej scenografii. Wszystkie mia³y rekwizyty oraz stroje przygotowane przez nauczycielki. Rywalizacja by³a zaciêta, dzieci przepiêknie recytowa³y wiersze, dlatego te¿ jury mia³o trudne zadanie.
Komisja w sk³adzie: Maria Wanda Dzienisiewicz, Krystyna Karczewska, P. Wydra wy³oni³a nastêpuj¹cych laureatów:
W kategorii wiekowej 3-4-latki
I miejsce  Ala Dembiñska
II miejsce  Kamila Ku³akowska i Bartosz Interewicz
III miejsce  Joanna £uszczyñska

Tygodnik Olecki

W kategorii wiekowej 5-6-latki:
I miejsce  Dominika Jankowska (Zespó³ Szkó³ nr 4)
II miejsce  Julita Milewska (przedszkole)
II miejsce  Klaudia Luto (Szko³a Podstawowa nr l)
III miejsce  Maja Makarewicz (przedszkole)
III miejsce  Marcel Kalinowski (przedszkole)
Szczególne podziêkowania kierujemy do nauczycielek T.
Krajewskiej, T. Chlebus i J. Kuskowskiej ze Szkó³ Podstawowych nr l i nr 4 za przygotowanie dzieci i udzia³ w konkursie
oraz wszystkim nauczycielkom z naszej placówki.
Serdecznie dziêkujemy sponsorom pañstwu B.G. Burbom,
pañstwu UJ. Krupom oraz firmie MIDI PROMPT P.H.U za
udostêpnienie sprzêtu nag³oniaj ¹cego i panu K. Czaplickiemu za obs³ugê tego sprzêtu.
Teresa Raczy³o, Danuta Paukszt
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Komentarze i refleksje

 nie tylko polityczne
Grzegorz Kudrzycki

Dokoñczenie ze s. 20.

Mam powa¿ne obawy, czy publiczna TVP pod rz¹dami prezesa Wildsteina
bêdzie bardziej obiektywna, czy te¿ bêdzie to telewizja partyjna, tym razem nie
SLD i Platformy, a Prawa i Sprawiedliwoci. Dobrze to wyczu³ Kamil Durczok
i w porê przeniós³ siê do komercyjnej
TVN.

Podoba mi siê zapa³ m³odego ministra w zakresie naprawy wymiaru sprawiedliwoci i s¹downictwa. Mam nadziejê,
¿e zachowa swój upór, zapa³ i bezkompromisowoæ i bêdzie jednakowo traktowa³ wszystkich urzêdników, polityków
i przestêpców, niezale¿nie od ich rangi,
przynale¿noci partyjnej czy powi¹zañ
towarzyskich.

16.05.2006 (wtorek)
Centralne Biuro ledcze rozbija korupcyjny uk³ad w Ministerstwie Finansów. Zatrzymano kilkunastoosobow¹
grupê wysokich rang¹ urzêdników ministerstwa. Zorganizowana grupa urzêdników w zamian za ³apówki siêgaj¹ce 20130 tys. Z³ umarza³a przedsiêbiorstwom
podatki na kwoty kilku lub kilkunastu
milionów z³otych. Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego podejrzewa grupê
o pomoc by³emu senatorowi Henrykowi
Stok³osie w unikniêciu zap³acenia ponad
43 mln z³ podatku. Urzêdnicza sitwa dzia³a³a
podobno od 1994 r., wspó³pracowa³a z
ró¿nymi grupami przestêpczymi, a prowadzone obecnie ledztwo jest rozwojowe i funkcjonariusze CBO licz¹ na dalsze
zatrzymania.
Przera¿a d³ugoæ i bezczelnoæ korupcyjnego procederu stra¿ników finansów
pañstwa.
Znowu przypominaj¹ mi siê telewizyjne programy El¿biety Jaworowicz Sprawa dla reportera i obna¿any w nich
bezw³ad i niesprawnoæ Ministerstwa
Finansów i Ministerstwa Sprawiedliwoci.
Polskie prawo podatkowe jest niespójne i niejednoznaczne i wiele zale¿y
od interpretacji urzêdniczej, a ta mo¿e
byæ raz taka, a raz inna. Zale¿y czêsto
od tego czy dany przedsiêbiorca i podatnik jest w uk³adzie towarzyskim czy
poza uk³adem albo te¿, nie daj Bo¿e, zadar³ z jakimi ludmi z uk³adu.
Podobnie jest w polskich s¹dach 
postêpowania s¹dowe w sprawach gospodarczych ci¹gn¹ siê po kilka a nawet kilkanacie lat. Wiele firm wczeniej
pada, bankrutuje zanim doczeka siê rozstrzygniêæ s¹dowych i finansowych.
Za sukces CB wypada pochwaliæ
Ministra Sprawiedliwoci i Prokuratora
Generalnego z PiS Zbigniewa Ziobrê.
Mimo, ¿e jest to sukces zespo³owy, to
jednak zespó³ pracuje najczêciej tak jak
¿yczy tego sobie góra i jakie dostaje
przyzwolenie z góry.

17.05.2006 (roda)
Wielki fina³ pi³karski Ligi Mistrzów.
Na stadionie Pary¿a spotkaj¹ siê dwa
pi³karskie kolosy: londyñski Arsenal i FC
Barcelona z hiszpañskiej Katalonii. Gor¹c¹ i tak przedmeczow¹ atmosferê podgrzewaj¹ jeszcze ¿urnalici i bukmacherzy. Wieczorem rozpoczyna siê prawdziwa, pi³karska uczta  spektakl 22 aktorów, wietnie wyszkolonych wirtuozów
futbolu.
Siedzê ze szwagrem przed telewizorem i robimy zak³ady. Ja obstawiam Barcelonê, szwagier londyñczyków  przegrany
stawia kolejnego basa, czyli pó³ litra. Taki
domowy hazard, bez udzia³u bukmachera i wielkiej gotówki. ¯artujê, ¿e w naszych zak³adach wszyscy wygrywaj¹, bo
rzeczonego basa wypijemy wszyscy
pospo³u. Móg³by to byæ wprawdzie jaki francuski koniak, wszak okazja znakomita, ale na stole stoi ledzik i jeszcze
jaka inna rybka, a wiadomo, ¿e ryba
najlepiej p³ywa w czystej wodzie.
No i zaczêli! Pi³karze na boisku, a ja
ze szwagrem przy stole i telewizorze. Posz³y

konie po betonie, jak mawia³ w takich
sytuacjach dziadek Bolek.
Pierwsza po³owa by³a dla szwagra i
Arsenalu, a ja ju¿ w mylach liczy³em
czy starczy mi gotówki na przegrany zak³ad,
ale spoko!  jest jeszcze druga po³owa i
wszystko mo¿e siê zdarzyæ. Przypomnia³y
mi siê genialne maksymy szanownego
Kazimierza Górksiego, ¿e dopóki pi³ka w
grze, wszystko jest mo¿liwe i ¿e mecz
mo¿na wygraæ, przegraæ lub zremisowaæ.
Ja chcia³em wygraæ butelkê lub doprowadziæ do remisu i mieæ dwie butelki.
Póki co jednak by³o 1:0 dla Arsenalu i
szwagier triumfowa³. Bezczelnie bredzi³,
¿e Anglia to ojczyzna futbolu i z Anglikami nikt nie wygra. Zapomnia³ tylko,
¿e w Arsenalu tych Anglików jak na lekarstwo, a graj¹ ch³opaki z importu...
Zdenerwowany uci¹³em przechwa³ki szwagra, oznajmiaj¹c z angielsk¹ flegm¹ i
okswordzkim akcentem: Pa¿daj, a uwidzisz, durak.
No i zobaczy³ jak w drugiej po³owie zagra³a Barca, wygrywaj¹c ostatecznie 2:1.
Uwa¿am, ¿e Arsenal to znakomity
zespó³ solidnych graczy, ale jednak
rzemielników, natomiast w Barcelonie wystêpowali nie rzemielnicy, ale
artyci i widaæ by³o jak¹ radoæ daje im
kopanie pi³ki.
Skoñczy³o siê na ty, ¿e szwagier mia³
nos spuszczony na kwintê, a ja piewa³em gromkie Ole, ole, ole...!

Tygodnik Olecki

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

OG£OSZENIA DROBNE
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* Znaleziono klucz elektroniczny do samochodu, czarny z
niebieskimi przyciskami, do odebrania w redakcji,
L2512
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* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
V16911
* ekspedientkê w sklepie spo¿ywczym zatrudniê, tel. 0-504482-320
K12502
* mechanika z dowiadczeniem do naprawy maszyn rolniczych zatrudniê, tel. 0-608-213-949
V31602
* sprzedawcê  meble, zatrudniê. Tel. 0-608-454-060 V31812
* z umiejêtnociami wykonywaniu prac budowlanych, kontakt: Norwida 8, po 17-tej.
K13401
* zak³ad stolarski poszukuje wykwalifikowanego stolarza,
tel. 0-501-720-701
V11703
SPRZEDAM

czerwca

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

tel. 520-23-36

* artyku³y wêdkarskie, WYPRZEDA¯, rabat 30%, sklep zoologiczny, ul. Kolejowa
L809
* dzia³ki budowlane, tel. 0-601-210-819
K13102
* dzia³kê roln¹ z lini¹ brzegow¹, Olecko Ma³e, tel. 0-606480-884.
K13601
* karmid³a dla drobiu, tel. 0-601-210-819
K13202
* krowy mleczne, tel. (087) 520-00-29.
K13501
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90z³,
PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L3004

(V29404)

Codziennie w godz. 800-1800

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V25306)

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

(V24107)

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

(V27904)

CENTRUM OGRODOWE

L2305
V32305
K13301
L2405

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

WYNAJEM
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
* lokal 70 m.kw. z wiat¹ 80 m.kw. tel. 0-87-520-36-55
* pokój do wynajêcia, tel. 0-609-738-204
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00

Szkó³ka zrzeszona w Polskim Zwi¹zku Szkó³karzy

GRÜNLAND

!
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Willa EDEN
* przyjêcia weselne,
* przyjêcia okolicznociowe
* imprezy studenckie, stypy
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ELEKTRO-MOTO-DOM

NOWY SKLEP

anteny, g³oniki, akcesoria elektrotechniczne, autotuning, naprawa sprzêtu elektronicznego. Kolejowa 6, tel. 0-509-489-447

(K12702)

KOMINKI GRZEWCZE I TRADYCYJNE
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO
Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995

GLAZURA, terakota, drzwi,
armatura sanitarna, kominki.

RATY!

* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V23617
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V23627
* hurtownia odzie¿y u¿ywanej, tel. 0-501-703-381
K6110
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V32701
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V32601
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V30203
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V31302
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
K12603
* jubilerskie, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47
V26305

Rampa PKP,
tel. (087) 520-13-87)

(V32302)

* kompleksowe wykonawstwo instalacji sanitarnych SANEL, ul. E³cka 2, tel. 0-87-520-49-33
V25206
* korepetycje: angielski, rosyjski, t³umaczenia tekstów, tel.
0-512-692-653, 0-512-692, 654
K10903
* korepetycje, matematyka, mgr Danuta Szrajbert, tel.
0-600-045-656, 0-87-520-40-12
V18610

KOSZENIE TRAWNIKÓW
CENY UZALE¯NIONE OD POWIERZCHNI.
Tel. 9-606-481-448

* kredyt tani, tel. 0-87-520-01-89
* kredyty, tel. 0-87-520-22-47
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55
* meble na zamówienie, tel. 0-509-596-063
* Meble, sklep, rampa PKP. Tel. (087) 520-19-44.

V30403
K419
V26405
V22908
V31802

* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V31407
* nagrobki, Ryszard Topolski, tel. 0-501-611-547
V22808
* opony, serwis, tel. 0-87-520-16-93
L2711
* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (I piêtro nad sklepem miêsnym Mazury tel. (087) 520-04-80
V24606
* pizzeria, bar Stan Marino, plac Wolnoci 16, tel. 0-87520-49-60
L2611

Olecko, Rzemielnicza 2A
Tel. (087) 523-42-35
0-501-720-701

k2okna@vp.pl

* poczta kwiatowa, tel. 0-663-036-622
V19809
* pralnia chemiczna, dywany, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-93
V21308
* pralnia, magiel, tel.0-607-373-479
V19609
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, tel. 0-606756-380
K9805
PROJEKTOWANIE, URZ¥DZANIE OGRODÓW OD A DO Z

Sprzeda¿ rolin wodnych i kolekcjonerskich, rododendronów
Tel. 0-693-239-934
(V23307)
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K12402
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V24007)
* roboty ziemne fadrom¹, wywrotk¹, ¿wir, piasek, wykopy,
tel. 0-606-113-276
V29604
* rozliczenia podatkowe, tel. 0-87-520-31-70
L2209
* RTV naprawa sprzêtu, plac Wolnoci 19, tel. 0-87-520-24-82 V32202
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.
(K23210)

(V31502)

* autobus turystyczny, tel. 0-606-141-884
V19409
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K7309
* AUTOGAZ, monta¿ tel. 0-87-523-94-31
V3618
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
V16937
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L3101
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V30503
* Biuro Rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
V17310
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 V18510
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18810
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V26106
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. 0-501-639-658 V27705

Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!

* serwis pilarek, koszarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa PKP, tel. 0-87-520-48-78
K6507
* Serwis Rowerowy Impuls, tel. 0-87-520-36-92
K7109
* sklep miêsny Mazury plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V32902
SKLEP SPO¯YWCZY TOMEK

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

(V30303)

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

Pizza na zamówienie od 1200 do 2200 (niedziela od 1100)
Tel. (087) 523-00-43. Dowóz na terenie miasta  gratis!
PIZZERIA POD PAPUGAMI, Osiedle Siejnik

(V30803)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V33001)

US£UGI

(V29304)
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* skup metali, surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najlepsze ceny, ul. E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V31902
* SOLARIUM, modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V18710
* spawanie aluminium, tel. 0-508-192-094
V30613
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2519
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K319
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2219
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3201
* transport, tel. 0-508-192-094
V30603
* transportowe wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel.
0-604-514-845
V19909
* turystyczne Dem-Bus, kraj, zagranica, tel. 0-504-065-770 K11603
* wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski, Targowa 20, tel. 0-87520-21-13
V73424
* Wykonam rzeby ogrodowe. Tel. 0-660-466-270.
K13701
* WYPOZYCZALNIA DVD, tel. 0-87-523-01-54
V24307
* Wywrotkami, Fadrom¹, ¿wir, ¿u¿el, piasek, czarnoziem, tel.
o-606-141-884, 0-87-520-49-29
V19309
* zak³ad krawiecki, Irena £apiñska, tel. 0-87-520-24-82 V32002
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2322
* zupy regeneracyjne, tel. 0-87-520-15-78
V2619

Tygodnik Olecki

Kalendarz imion

23 maja
Emilii, Flory, Iwony, Leontyny, Renaty
Budziwoja, Dezyderego, Dezyderiusza,
Jana, Juliana, Kryspina, Leoncjusza,
Micha³a, Wilhelma
24 maja
Cieszys³awy, Estery, Joanny, Marii, Mileny,
Tomiry, Zofii, Zuli, Zuzanny
Cieszys³awa, Jana, Wincentego, Zdenka
25 maja
Borys³awy, Imis³awy, Inis³awy, Magdy,
Magdaleny, Marii-Magdaleny, Wioletty
Borysa, Borys³awa, Epifana, Grzegorza,
Imis³awa, Leona, Urbana
26 maja
Erwiny, Eweliny, Marianny, Pauliny,
Wilhelminy
Bedy, Erwina, Filipa, Jana, Lamberta,

Paulina, Paw³a, Wiêcemi³a, Wilhelma
27 maja
Amandy, Janiny, Ludy, Magdaleny, Rady
Augustyna, Fryderyka, Jana, Juliasna,
Juliusza, Lucjana, Rados³awa, Radowita, Rus³awa
28 maja
Augustyny, Emilii, Gusty, Ingi, Jarominy, Jaromiry, Justyny, Wilhelminy
Augustyna, Emila, Feliksa, Germana,
Jaromira, Justa, Priama, Wiktora, Wilhelma
29 maja
Benity, Bogumi³y, Bogus³awy, Marii, Magdaleny, Marii-Magdaleny, Teodozji, Urszuli
Aleksandra, Bogus³awa, Maksyma, Maksymiliana, Piotra, Teodora

Nasz przepis

Jaja faszerowane na kolorowym pó³misku
7 jaj na twardo, 2-3 rzodkiewki, 3 ³y¿ki majonezu, ³y¿eczka
musztardy, sól, pieprz, ga³¹zka zielonej pietruszki, kilka p³atków wie¿ego ogórka, kilka posiekanych orzechów, kilka marynowanych grzybków, wie¿y pomidor, trochê zielonego groszku,
licie sa³aty
Ugotowane na twardo jajka obraæ ze skorupek, przekroiæ
wzd³u¿ na pó³, wyj¹æ ¿ó³tka i rozetrzeæ je na g³adk¹ masê z
majonezem i musztard¹, doprawiaj¹c sol¹ i pieprzem na ostro.
Na³o¿yæ masê w do³ki po ¿ó³tkach. Mo¿na zrobiæ to tuba do
dekorowania tortów. Przybraæ w ró¿ny sposób: p³atkami wie¿ego ogórka lub rzodkiewki, marynowanymi grzybami lub kilkoma ziarnami zielonego groszku. Ka¿dy posypaæ szczypt¹
zieleniny. Uk³adaæ na liciach sa³aty.

#
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Przys³owia
i powiedzenia

 Gdy Zuzanna (24 maja) poleje, na du¿e
plony rolnik ma nadziejê.
 Gdy Zuzanna (24 maja) stu³¹ zwi¹¿e,
bêdzie zgoda i pieni¹dze.
 Gdy w Zuzannê burze (24 maja), jesieni¹ pe³ne podwórze.
 Pogoda na Urbana (25 maja), deszcz
na Wita (15 czerwca), to dobrze na
¿yta.
 Kiedy w dzieñ w. Urbana s³oñce wieci, tedy tego roku wiele wina siê zrodzi.
 Na w. Urbana (25 maja) wszystka
rola zasiana.
 Na Urbana chwile jakie mówi¹, ¿e i
lato takie.
 W maju jestemy bli¿ej raju.
BLINIÊTA

Jest to znak, który zamyka cykl wiosenny. S³oñce wchodzi w
znak Blini¹t w dniu 20 lub 21 maja i opuszcza go 20 lub 21 czerwca,
w zale¿noci od roku. Kolory: wiosn¹ natura prezentuje pe³n¹ paletê
barw, szczególnie zieleni. Ludzie urodzeni pod znakiem Blini¹t zwykle zajmuj¹ siê poredniczeniem lub mediacj¹. Temperament nerwowy i emocjonalny, beztroska i niefrasobliwa natura czêsto prowadz¹
do nieodpowiedzialnego zachowania. Identyfikacja z innymi mo¿e
niewiadomie przerodziæ siê w naladownictwo, traktowane jako gra.
Bliniêta to dobrzy mówcy i komentatorzy. Bliniêta s¹ jednym z
najbardziej z³o¿onych i zmiennych znaków w zodiaku. Zrozumienie
ich psychiki komplikuje jeszcze bardziej sk³onnoæ do zachowywania
siê w sposób, jaki wydaje siê im w³aciwy czy odpowiedni, a nie
rzeczywicie w³aciwy. Ich mi³oæ jest ubarwiana bardziej przez fantazje, ni¿ przez uczucia. Lepiej siê czuj¹ w mi³osnych gierkach ni¿ w
sta³ych zwi¹zkach.
(V30103)

Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
Dokoñczenie ze s. 20.
rupcyjna na bardzo wysokich szczeblach
i to siêgaj¹ca do urzêdników najwy¿szych
sto³ków. Okaza³o siê paranoicznie wymylone bliskie powi¹zania urzêdników
pañstwowych, mafii i polityków zwane
przez niektórych: korupcj¹.... Istnieje. Co
podobnego? To jednak twórcy g³upich
teorii spiskowych maj¹ racjê! Ale jaja...
Zdaje siê, ¿e w tym kraju tak okrzykniêta niepotrzebn¹ i z³¹ CBA bêdzie mia³a
wiele niepotrzebnej pracy. No có¿. Coraz
czêciej co, czego nie ma, bêdziemy mieli
okazjê zobaczyæ na w³asne oczy i us³yszeæ na w³asne uszy.
A na koniec najfajniejsze. Zjazd i
wybory Platformy Obywatelskiej! Jakbym
sk¹d zna³ tê historiê. A¿ otwiera mi siê
w pamiêci historia Rewolucji Padziernikowej, Lenin, Stalin i Wielka Komunistyczna Partia Bolszewików. Przepraszam,
¿e tak piszê, ale takie odnios³em wra¿anie czytaj¹c, ogl¹daj¹c i s³uchaj¹c o tym
wydarzeniu. Jak przed wyborami za czasów Stalina Tusk eliminuje swoich naj-

groniejszych rywali. Czemu w³anie teraz, dos³ownie za piêæ dwunasta, tak
szybko pozbyto siê ludzi, o których ju¿
od dawno twierdzono, ¿e s¹ niewygodni dla PO? Jak za Stalina pojawia siê
kontrkandydat: nieznany, lub ma³o znany... Tak, by spe³niæ zasady demokratycznych wyborów. Oczywicie wygrywa
ten, co trzeba. Potem oczywicie i w trakcie przemówienia. O wrogach ludu, o
krwio¿erczej w³adzy, o z³ych rz¹dach i o
tym, ¿e oni bêd¹ lepsi. Przemówieñ wielu z nich nie powstydzi³by siê i sam Stalin. Naprawdê wszystko odby³o siê w
takim tonie agresji, z³a i wciek³oci, ¿e
wcale bym nie zdziwi³ siê, gdyby na sali
nie pojawi³o siê popiersie samego Lenina lub Stalina. Ogólnie skoñczy³o siê na
tym, ¿e spo³eczeñstwo ma przekazaæ w³adzê
Platformie Obywatelskiej, bo ona tak chce
i ju¿. No tak. Ta partia powinna sobie w
statucie zapisaæ, ¿e tylko oni maj¹ prawo rz¹dziæ w tym kraju. Wielu, nawet
umiarkowanych, dziennikarzy po prostu
nie zabra³o do dzi g³osu by skomento-

waæ to co zosta³o powiedziane i wykrzyczane. Na mój gust wciek³oæ i rozgoryczenie PO siêgnê³o pewnej granicy. Teraz ju¿ pewnie czuj¹, ¿e na wybory w ci¹gu najbli¿szych kilku miesiêcy
nie ma co liczyæ. PiS z nimi w³adz¹ siê
nie podzieli, a sami maj¹ wiadomoæ,
¿e w³asnymi g³osami i rêkami wepchnêli
niedosz³ego koalicjanta w sojusz z Samoobron¹ i LPR. I co najgorsze! Unia
ma gdzie to co oni twierdz¹ i mówi¹ o
politykach tych partii. Po prostu traktuje ich jak polityków i przedstawicieli rz¹du
w danym kraju. Szef Tusk powiedzia³,
¿e musz¹ teraz przekroczyæ pewn¹ granicê. Jak dla mnie to tê granicê miêdzy
m¹droci¹ a g³upot¹ ju¿ przekroczyli kilka miesiêcy temu stawiaj¹c warunki jakby to oni byli zwyciêzcami ostatnich
wyborów parlamentarnych. A mimo to
podziwiam z wielkim szacunkiem tych co
jeszcze wierz¹ PO i temu, ¿e jest to partia ludzi inteligentnych. Naprawdê podziwiam. Ale takiego prania mózgów nie
zazdroszczê nikomu.
PAC

$
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Miecio Debeciak, Józek
lepszy od Ma³ysza!!!
czyli
Morskie Mistrzostwa Ko³a Okoñ
i Klubu Ukleja Dar³owo 13-14 maja

Ka¿dy z nas ma takich przyjació³
od lat szkolnych, od dzieciñstwa. Takim
moim Przyjacielem jest Miecio. Chodzilimy razem do podstawówki, do liceum,
nasze kontakty od ponad 35 lat s¹ bardzo czêste.
Dlaczego o tym piszê? Otó¿ bylimy
z Mieciem ostatnio na Ba³tyku na po³owie dorszy. W dniach 13-14 maja Ko³o
PZW Okoñ Olecko razem z Klubem Wêdkarskim Ukleja ju¿ po raz kolejny zorganizowa³o morskie mistrzostwa Ko³a oraz
Klubu.
W imprezie startowa³o 8 cz³onków ko³a
i 5 klubu. Niska frekwencja spowodowana by³a wysokimi kosztami zawodów
(w ca³oci udzia³ by³ finansowany przez
zawodników). Nie iloæ startuj¹cych jest
najwa¿niejsza. Liczy siê jakoæ, a wród
uczestników imprez byli prawie wszyscy
regularnie ³owi¹cy w morzu cz³onkowie
ko³a i klubu.
Miecio zawsze mia³ nosa i farta do
ryb. Ostatnio z powodów zawodowych
nie ma zbyt wiele czasu na ³owienie,
jednak gdy tylko mo¿e, wybiera siê nad
morze!!
Dar³owo jest portem po³o¿onym 100km
dalej na zachód, ni¿ bardzo popularna
£eba. Jest tam równie¿ mniej jednostek
wychodz¹cych w morze z wêdkarzami.
Tu jednak równie¿ nie iloæ, a jakoæ jest
wa¿na. W Dar³owie by³em na kilku kutrach i u kilku armatorów. Charaktery-

styczne dla wszystkich statków, które
odwiedzi³em, jest bardzo sympatyczne
podejcie do wêdkarzy. Po prostu nie
jestemy tak bezczelnie goleni jak to
odbywa siê bardzo czêsto w £ebie i
W³adys³awowie. Teraz p³ywalimy na
kutrze ISKRA. Jest to niedu¿a jednostka, zabiera na pok³ad 12 wêdkarzy. A
za³oga i przede wszystkim armator to bardzo
sympatyczni i uprzejmi ludzie. Obs³u¿eni bylimy znakomicie. Kawa, herbata do
oporu. Gor¹ca, pyszna zupa z bardzo treciw¹ kie³basian¹ wk³adk¹. To wszystko w ramach standardowej op³aty za rejs.
A ryby? No có¿, o rybach bêdzie póniej. Statek Iskra gor¹co polecam.
Wracamy do Miecia i zawodów. Sobota. Wyp³ywamy o siódmej rano. Od

pierwszego najazdu trafiaj¹ siê dorsze.
Niedu¿e bolki i nie s¹ to agresywne
brania. Trzeba trochê poflirtowaæ przynêt¹, aby zachêciæ ryby do brania. W³aciwie tylko jeden najazd by³ znakomity. £owili wszyscy, trafia³y siê dublety.
Górka jednak, na któr¹ trafilimy, by³a
niedu¿a, a w dodatku naszym ladem przesz³y jeszcze dwa statki i ponownie na
dorsze nie trafilimy. Ale nie jest le.
Wszyscy maj¹ ponad dziesiêæ sztuk.
Rozegrana tego dnia rywalizacja klubowa zdominowana zosta³a przez Józka
Makowskiego i Miecia Kopiczko. Ró¿nica miêdzy nimi to... 7 cm!! Wygra³ Józek.
Po raz czwarty z rzêdu!! Józek lepszy od
Ma³ysza!! (Adam tylko trzykrotnie z
rzêdu wygra³ P). Trzeci by³ Arnold Ho-
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ci³³o, czwarty Tomasz Gawroñski, a pi¹ty
Krzysztof Gryniewicz.
W rozpoczêtej równie¿ klasyfikacji Ko³a
prowadzi³ Marian Wojsiat, przed Józkiem. Miecio
przyczai³ siê na trzecim miejscu.
W niedzielê wychodzimy w morze godzinê
wczeniej, o szóstej. P³yniemy wzd³u¿ brzegu
w odleg³oci ok. 4 mil na wysokoæ Jaros³awca. S¹ dobre zapisy na tzw. piaskach. P³ytko
15-20m. I znowu, tak jak wczoraj, pierwszego
dorsza ³owi Miecio. Tym razem ³adna sztuka,
ponad 3 kg. Jeszcze dwa dorsze do³awiaj¹ inni
i... zaczepy!! Niestety, musimy st¹d uciekaæ.
Wszystko obstawione siatkami. W dodatku rybacy nie postawili odpowiedniej iloci p³ywaków i tak naprawdê nie wiemy gdzie sieci siê
znajduj¹. Zostawilimy kilka pilkerów. Trudno.
W kolejnych nap³ywach jest coraz s³abiej.
Wyniki Mistrzostwa Klubu Ukleja Olecko
1. Makowski Józef
2. Kopiczko Mieczys³aw
3. Hoci³³o Arnold
4. Gawroñski Tomasz
5. Gryniewicz Krzysztof
Wyniki Mistrzostw Ko³a Okoñ:
1. Kopiczko Mieczys³aw
2. Makowski Józef
3. Wojsiat Marian
4. Hoci³³o Arnold
5. Gawroñski Tomasz
6. Gojlik Mieczys³aw
7. Gryniewicz Krzysztof
8. Radziszewski Zbigniew
Z wêdkarskim pozdrowieniem
Arnold Hoci³³o

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 KSZTA£CENIE W ZAWODACH:
- technik informatyk
- technik handlowiec
- technik administracji
- technik rachunkowoci

(K10302)

W dodatku jak to na morzu.
Radio podaje komunikat o pogodzie,
z którego wynika, ¿e wiatr wzrasta. Widzimy to, a raczej doskonale czujemy!!!
Na tzw. krótkiej fali nasz ma³y statek nie
radzi sobie i miota nami okropnie. £owienie staje siê coraz trudniejsze i trzeba wiêcej uwagi powieciæ na utrzymanie pozycji pionowej, ni¿ na pracê pilkerem. Wszyscy s¹ ju¿ nieco zmêczeni... I
wtedy Mietek przechodzi do ostatecznego uderzenia. Z ostatnich, bardzo trudnych nap³ywów, ³owi trzy dorsze, które
 jak siê póniej okaza³o  daj¹ mu zwyciêstwo. Jest taki szczêliwy, a¿ mi³o popatrzeæ.
W bardzo rodzinnej atmosferze podsumowujemy obie imprezy. Ogólnie, mimo
s³abszych wyników drugiego dnia (na
morzu rozpêta³ siê sztorm!), wszyscy s¹
zadowoleni. By³o trochê dorszy, trochê
emocji i ca³kiem fajny statek z super armatorem. Mylê, ¿e mimo dwustu kilometrów wiêcej, warto przyjechaæ do Dar³owa.

Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Bia³ymstoku
Orodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku
organizuje nabór na rok szkolny 2006/2007

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
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Wojenne losy
Minê³o 61 lat od zakoñczenia II wojny wiatowej. Nie dla wszystkich
ona wówczas siê skoñczy³a. wiadczy o tym historia Micha³a Taranta,
który spisa³ j¹ w formie relacji.
Relacja wojenna Micha³a Taranta, któremu wojna nie skoñczy³a siê w
dniu 9 maja 1945 r. zwyciêstwem nad hitlerowskimi Niemcami, lecz trwa³a
do dnia 15 marca 1947 r., kiedy to ostatecznie móg³ powróciæ do domu po
zwyciêstwie nad kolejnym agresorem z Osi Rzym-Berlin-Tokio  Japoni¹.

Jan Torebko

Micha³ Taranta

RELACJA

Ja, Micha³ Taranta, syn Marcina i
Nadziei z d. Paluszewicz, urodzi³em siê
4.09.1923r. w Wólce, gm. Orla, woj. bia³ostockie, pochodzenie robotnicze. Szko³ê
podstawow¹ ukoñczy³em w 1939r. w Orli
pow. Bielsk Podlaski woj. bia³ostockie.
W miesi¹cu kwietniu l940r. ochotniczo wstêpi³em do Armii Radzieckiej.
Po ukoñczeniu szko³y zosta³em oddelegowany do jednostki wojskowe w Riazaniu nr 2424. Zg³osi³em siê najpierw
do Wojnkomat, po czem zosta³em skierowany do jednostki wojskowej nr 1520,
która stacjonowa³a w miejscowoci Zydrze, ob³. Or³owska. Tam ukoñczy³em
po dziewiêciu miesi¹cach z wynikiem
dobrym szko³ê samochodow¹.
Po napaci Niemiec hitlerowskich
na Zwi¹zek Radziecki, jednostka nasza
by³a zmuszona odstêpowaæ w kierunku Moskwy. Tam zosta³em przydzielony do obrony stolicy ZSRR. By³em w
314 pu³ku 120 gwardyjskiej dywizji szturmowo-zmechanizowanej, dowodzonej
przez genera³a majora Towokanina.
Jednostka nasza wchodzi³a w sk³ad
I-go Bia³oruskiego Frontu pod dowództwem Marsza³ka Zwi¹zku Radzieckiego
¯ukowa i Rokossowskiego.
Pod Moskw¹ wa¿y³y siê losy mo¿e
ca³ej wojny, walki toczy³y siê bezlitosne. Nie mielimy chwil wytchnienia pod
nawa³nicami ognia artyleryjskiego i nalotów samolotowych. Dostarcza³em z
moimi towarzyszami jak¿e cenn¹ amunicjê i broñ na pierwsze liniê frontu.
Nastêpnie bra³em udzia³ w walkach
o wyzwolenie Stalingradu. Zmagania z
nieprzyjacielem by³y okropnie ciê¿kie.
Ca³e dzielnice i punkty oporu przecho-

dzi³y z r¹k do r¹k, ginê³a masa ludzi 
¿o³nierzy. Na ile radziecki ¿o³nierz by³
odporny na trudy i ciê¿kie mrozy, na
tyle da³y siê one we znaki Niemcom,
których czêsto zastawalimy zamarzniêtych na mieræ.
Bohaterstwo ¿o³nierzy Armii Radzieckiej przynios³o druzgoc¹ce zwyciêstwo.
Armia niemiecka rozgromiona i wziêta
po okr¹¿eniu do niewoli. Nieprzyjaciel
na Ziemi Radzieckiej jeszcze by³ silny,
trwa³y walki. Jednostka moja, 314 pu³k,
zosta³ latem 1943r. skierowany na £uk
Kurski. Dzi tylko historia pisze, ¿e tu
rozegra³a siê najwiêksza bitwa pancerna podczas II wojny. Bez wytchnienia
dowozilimy amunicjê naszym czo³gom,
nie bacz¹c na ogieñ artyleryjski i czo³gi niemieckie.
Wielu moich towarzyszy utraci³o
sprzêt i ¿ycie, mnie szczêcie sprzyja³o.
Z najwiêkszego piek³a wychodzi³em bez
wiêkszego uszczerbku, tylko musia³em
czêsto naprawiaæ uszkodzenia samochodu
po postrza³ach od³amkami pocisków i
kul.
Po wyzwoleniu Stalingradu i £uku
Kurskiego walczy³em o wyzwolenie
Warszawy, Kutna, Poznania oraz w walkach o zdobycie Berlina. Podczas walk
o Barlin zosta³êm ranny w lew¹ nogê i
odwieziony do szpitala polowego nr 1734,
podleg³ego komendantowi pu³kownikowi
Safronowi. By³o to dnia 2 maja l945r.
Po wygojeniu ran i wyjciu ze szpitala zosta³em skierowany do 10 pu³ku
zapasowego nr 3250, z którym z Berlina
wróci³em do Miñska. Z Miñska zosta³em skierowany na daleki Wschód do
Japonii, na Sachalin, do jednostki wojskowej nr 2524. By³a to jednostka pancerno-samochodowa, z któr¹ bra³em udzia³
w rozgromieniu wojsk japoñskich pod
dowództwem genera³a majora Winogradowa.
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych
dnia 15 marca 1947 r. zosta³em zdemo-

bilizowany i po trudach wojennych wróci³em do rodziny zamieszka³ej w rodzinnych stronach woj .bia³ostockiego.
Po powrocie do kraju przyst¹pi³em
do pracy w fabryce kafli w miejscowoci Orli w charakterze kierowcy samochodowego, pracuj¹c tam do sierpnia
\
1949r.
Pod koniec sierpnia 1949r. ochotniczo wst¹pi³em w szeregi Milicji Obywatelskiej w Bia³ymstoku. Po przeszkoleniu zosta³em przydzielony do Komendy
Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Olecku, posterunek w Zalesiu, na stanowisko komendanta posterunku MO.
Pod koniec padziernika 1949r. zosta³em skierowany na Szko³ê ledcz¹ w
Hynowie k/Grójca, woj warszawskie. Po
ukoñczeniu szko³y skierowano mnie do
Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Zgorzelcu, gdzie pracowa³em do
lipca 1952r. w referacie ledczym.
Po przybyciu do Olecko podj¹³em
pracê w Pañstwowym Orodku Maszynowym w Olecku w charakterze traktorzysty. Na emeryturê odszed³em w dniu
4.09.1983r.
Posiadam odznaczenia:
1. Medal za Obronê Moskwy, nadany
w dniu 12.l2.1942r, nr legitymacji
020374945.
2. Medal za Obronê Stalingradu, wrêczony 22.02.1983 r., nr legitymacji
017742.
3. Medal za Wyzwolenie £uku Kurskiego,
nadany 2.01.1942 r., nr legitymacji
283234.
4. Medal za Zdobycie Berlina, nadany
dnia 2.05.1946 r.
5. Medal za Zwyciêstwo, nadany dnia
2.03.1946 r., nr legitymacji 0374946.
6. Medal za udzia³ w walkach o Berlin,
nadany 9.05.1972 r., nr legitymacji 75302.
7. Medal 40-lecia za zwyciêstwo nad faszyzmem w Wojnie Ojczynianej, nadany przez przedstawiciela ZSRR w 1985r.
st. sier¿ant Micha³ Taranta

SPORT
Pi³ka no¿na
Wyniki kolejnej fazy rozgrywek Amatorskiej Mini Ligi Pi³ki No¿nej w Olecku:
1. VACOS LOCOS - TSV Victory 0:2
(0:0); bramki: Marcin Rudziewicz i Filip
Judycki.
2. THE KOVENANT  GROM 4:0 (1:0);
bramki: Karol Bierdzio 2, Bartosz Zyskowski i Hubert Brodowski.
3. THE KOVENANT  BUKMACHERZY 0:8 (0:2); bramki: Wojciech Koz³owski 3, Piotr Klimaszewski i Marcin Drê¿ek 4.
4. VACOS LOCOS - THE BELFERS 0:2
(0:2); bramki: Mariusz Bubrowski 2.
5. THE KOVENANT - MASTER FIX
1:5 (0:3); bramki: Bartosz Zyskowski
 Andrzej Woroniecki, Tomasz Drozd,
Piotr Zyza³a i Patryk Wodzyñski 2.
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6. THE BELFERS  BUKMACHERZY
2:4 (1:2); bramki: Mariusz Bubrowski
2  Wojciech Koz³owski, Karol Koz³owski i Marcin Drê¿ek 2.
7. VACOS LOCOS - GROM 2:0 (1:0);
bramki: Dariusz Masianis 2.
8. THE BELFERS  MASTER FIX 3:1
(1:1); bramki: Wies³aw Bukpa, Mariusz Bubrowski I Marcin wiêcicki Andrzej Woroniecki.
9. MASTER FIX  BUKMACHERZY 3:1
(1:0); bramki: Patryk Wodzyñski, Andrzej Woroniecki i Marcin Jarmo³owicz
 Wojciech Koz³owski.
10. GROM  TSV Victory 1:7 (1:4); bramki:
Wojciech Leszczyñski  £ukasz Aleszczyk 5, Dominik Ga³¹zka i Marcin Walu.
11. VACOS LOCOS - BUKMACHERZY 2:3 (1:1); bramki: Hubert Grze 2
 Wojciech Koz³owski 2 i Marcin Drê¿ek.
12. TSV Victory - MASTER FIX 6:0 (4:0);

Mini Liga Pi³ki No¿nej
Pi³karze amatorzy Mini Ligi Pi³ki No¿nej w Olecku rozegrali podczas kolejnej rundy tylko 6 meczów. Powodem ma³ej
iloci gier by³ rzêsicie padaj¹cy deszcz. Resztê spotkañ (pozosta³o 20 meczów) organizatorzy roz³o¿yli na dwie tury: 28
maja i 4 czerwca. Ostatni dzieñ rozgrywek bêdzie zarazem
podsumowaniem wiosennych zmagañ pi³karzy - amatorów.
Wyniki:
VACOS LOCOS - MASTER FIX 3:1 (1:0); bramki: Micha³
Wiszniewski, Marcin Stachelek, Dariusz Masianis  Marcin Jarmo³owicz.
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Olecku zaprasza na

VIII Grand Prix Olecko
 Sportowe Wakacje 2006

 Turnieje tenisa ziemnego
wg osobnego kalendarza /w ka¿d¹ niedzielê oraz w sobotê
22.07.06 (turniej nocny w grze podwójnej) / godz.9.55
 Turnieje Siatkówki Pla¿owej (niedziela)
2, 9, 16, 23, 30 lipca oraz 6, 13, 20 sierpnia
wpisowe 10 z³ / Kategoria OPEN / boisko przy kortach MOSiR, godz. 11.00
 Turnieje Pi³ki No¿nej Pla¿owej (pi¹tek-sobota)
30czerwca  1lipca, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 lipca
oraz 4-5, 11-12, 18-20 sierpnia
wpisowe 20 z³ / Kategoria powy¿ej 16 lat / boisko przy
kortach MOSiR, godz.: pi¹tek- 16:00, dokoñczenie sobota od
godz. 10:00
 Turnieje Pi¹tek Pi³karskich dla Dzieci (wtorek)
4, 11, 18 lipca oraz 1, 8, 15 sierpnia
W dwóch kategoriach: klasy III-IV, V-VI szko³y podstawowej / strzelnica godz. 10:00
Szczegó³owych informacji udziela biuro MOSiR
ul. Park 1; tel. 087 520 20 48
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bramki: Filip Judycki 2, £ukasz Aleszczyk i Marcin Rudziewicz 3.
Aktualna tabela:
TSV Victory
VACOS LOCOS
BUKMACHERZY
THE BELFERS
MASTER FIX
THE KOVENANT
GROM

10
11
10
10
11
11
11

28
18
18
16
15
13
4

58:11
21:19
35:16
21:17
21:31
17:37
11:43

W klasyfikacji króla strzelców zdecydowanie prowadzi Marcin Drê¿ek (BUKMACHERZY)  19 bramek, wyprzedzaj¹c znacznie £ukasza Aleszczyka z TSV
(12 goli) i Wojtka Koz³owskiego z Bukmacherów 11 goli.
Kolejna tura rozgrywek  21 maja.
Kibiców i sympatyków pi³ki no¿nej
serdecznie zapraszamy

THE KOVENANT - THE BELFERS 1:1 (1:1); bramki: Grzegorz Dani³owicz  Sebastian Antkiewicz.
TSV Victory - THE BELFERS 3:0 (3:0); bramki: £ukasz
Aleszczyk, i Marcin Rudziewicz 2.
GROM  BUKMACHERZY 0:4 (0:2); bramki: Wojtek Koz³owski 3 i Karol Koz³owski.
TSV Victory  BUKMACHERZY 5:3 (3:1); bramki: £ukasz
Aleszczyk 2, Filip Judycki, Marcin Walu i £uksz Senkowski - Wojtek Koz³owski 2 i Marcin Drê¿ek.
THE KOVENANT - VACOS LOCOS 4:3 (3:1); bramki: Bartosz Zyskowski 3 i Hubert Brodowski  Hubert Grze, Dariusz Masianis i Mariusz Kasprzak.
W tabeli nie ma znacz¹cych zmian. Nadal niezagro¿enie
prowadzi zespó³ TSV Victory natomiast w klasyfikacji na najlepszego strzelca Ligi prowadzi z 20 bramkami na koncie Marcin Drê¿ek (Bukmacherzy).
TERMINARZ OTWARTYCH TURNIEJÓW TENISA
ZIEMNEGO SEZON 2006
NA KORTACH MOSiR OLECKO
Wszystkie turnieje rozpoczynaj¹ siê o godz. 10.00. Zapisy do
godz. 9.55. Dwa turnieje nocne rozpoczynaj¹ siê o godz. 19.00.
Data
28.05. 04.06(niedz.)
2-6.06 (pt.-wt.)
2.07. (niedz.)

Turniej
VI Miêdzynarodowy Turniej tenisowy Kobiet WTA  PKO BP S.A.
Olecku CUP 2006
OTK Kadetów – seria 1
VI Turniej o Puchar „Ignasiówki” , kategorie: do lat 12, otwarty;
powy¿ej 45 lat. Dziewczêta bez ograniczeñ wiekowych.
9.07. (niedz.) V Turniej o Puchar G³osu Olecka
16.07. (niedz.) Turniej o Puchar Starosty Oleckiego
22.07. (sob.) Nocny Turniej o Puchar „Przystanku Olecko 2006” (podwójna)
godz. 19.00
23.07. (niedz.) XIII Turniej o Puchar „Przystanku Olecko 2006” (pojedyncza)
30.07. (niedz.) VI Turniej o Wielki Sêkacz Olecki
6.08. (niedz.) VIII Turniej o Puchar Przyjaciela Olecka p. Jerzego Borczyka z
Krakowa
13.08. (niedz.) Turniej o Puchar Dyrektora MOSiR
20.08. (niedz.) X Turniej o Wielki Tort Cukierni p. Jana Staniszewskiego
27.08. (niedz.) Turniej „¯egnajcie Wakacje 2006 o Puchar P-cego OTSS
3.09. (niedz.) Mistrzostwa olecka – tylko dla mieszkañców gminy Olecko.
Pocz¹tek godz. 10.00
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
DZIEÑ 206
Zakoñczenie i podsumowanie siedmiu dni z ¿ycia ka¿dego obywatela. Ju¿
nawet nie bêdê wspomina³ o up³ywaj¹cym czasie czy tym, ¿e co minê³o. Oczywicie nic nas nie mo¿e zaskoczyæ, bo
¿yjemy w ciekawych czasach i nie ma
co wymylaæ czy wybrzydzaæ. Jestem jak
zwykle bardzo optymistycznie nastawiony
do rzeczywistoci i otaczaj¹cego mnie
wiata ku zgorszeniu tych co Venitas,
venitatum et omnia vanitas. Dla tych
co zapomnieli, bo takich co nie wiedz¹
oczywicie nie ma, oznacza to po prostu: marnoæ, marnoæ i wszystko marnoæ. Szczerze pisz¹c nie rozumiem takiego podejcia do wiata, ale to nie mój
problem.
A có¿ takiego mamy ciekawego? Mo¿e
tak siê staæ, ¿e ju¿ nied³ugo (czas jest
pojêciem wzglêdnym w tym wypadku)
bêdzie mo¿na jechaæ do USA bez dzwonienia na teleaudio za kilkadziesi¹t z³otych i wp³aty kilkuset na loteriê w ambasadzie tego kraju. Loteria polega na
tym, ¿e najpierw stoi siê w doæ d³ugiej
kolejce, a potem wszystko zale¿y jak
wypadniemy na kastingu przed przedstawicielem USA. Tak siê sk³ada, ¿e
najczêciej wypada³o siê g³upio. Bo kto
uwierzy, ¿e Polak chce jechaæ zobaczyæ

i uciskaæ kuzyna brata siostry stryjecznej
szwagra... czy jako tak. Albo, ¿e jedzie
podziwiaæ krajobrazy w USA. Co prawda, ¿e s¹ tacy ludzie, którzy rzeczywicie jad¹ tam na urlop. Ale maj¹ jedn¹
zaletê: ich na to staæ. A teraz mo¿e nas
czekaæ po prostu równoæ. Prawdopodobnie ju¿ nied³ugo ka¿dy polski turysta bêdzie móg³ pozwiedzaæ USA przez
pe³ne 2 miesi¹ce. I przy kasie na lotnisku powie: jadê na dwa miesi¹ce do USA...
Proszê bilet w jedn¹ stronê. Piêknie. No,
ale to przysz³oæ i niestety tylko na dwa

Komentarze i refleksje
12.05.2006 (pi¹tek)
Wildstein prezesem publicznej TVP!
Tak¹ wiadomoæ us³ysza³em dzisiaj rano
w Radiu ZET. Przecieram oczy i uszy ze
zdumienia nad standardami moralnymi
IV RP. Cz³owiek, maj¹cy tajne kontakty
z jakimi osobami w Instytucie Pamiêci
Narodowej, czego skutkiem by³o wyniesienie i opublikowanie poufnych zbiorów archiwalnych IPN, tzw. Listy Wildsteina. Lista zawiera³o oko³o 160 tysiêcy nazwisk pomieszanych jak groch z
kapust¹ by³ych esbeków, TW  tajnych
wspó³pracowników SB, czyli agentów,
kandydatów na TW, ludzi inwigilowanych, czyli nie maj¹cych nic wspólnego a agentur¹. Ca³y dowcip polega³ na
tym, ¿e nie wiadomo by³o kto jest kto,
natomiast samo znalezienie siê na owej
s³ynnej licie powodowa³o znies³awienie i ostracyzm towarzyski, czego dowiadczy³a nawet nobliwa prof. Staniszkis.
IPN w wewnêtrznym ledztwie, nie
potrafi³ znaleæ ród³a przecieku (czy rzetelnie szuka³?), natomiast musia³ w trybie

lata. Jak siê oka¿e, ¿e w Polsce rzeczywicie jest tylko popyt na bilety w jedn¹
stronê to wrócimy do kolejek i konkursu
IDOL przed znudzonym urzêdnikiem
ambasady.
Druga sprawa. Znalaz³o siê to, czego
podobno nie ma i nie by³o. Nie wyw¹chali tego najlepsi spece od dziennikarstwa ledczego, o czym informowali w
swoich gazetach na pierwszych stronach,
¿e nie ma i omieszali tych co twierdzili,
¿e jest. Okaza³o siê, ¿e istnieje sieæ koCi¹g dalszy na s. 15.

 nie tylko polityczne

przyspieszonym wystawiæ wiadectwo
moralnoci wszystkim osobom z listy
Wildsteina, które o to wyst¹pi³y. Poch³onê³o to wiele pracy i rodków, na co
IPN dosta³ kilkanacie milionów z³otych
z rezerwy bud¿etowej pañstwa. Byæ mo¿e
taki by³ g³ówny cel sprawców przecieku  dowartociowanie i dofinansowanie IPN.
Ten¿e Wildstein, wyrzucony z redakcji
Rzeczypospolitej, zosta³ przygarniêty
przez tygodnik Wprost, prowadzony
przez by³ego sekretarza KC PZPR Marka Króla. Dawno ju¿ przesta³em czytaæ
Wprost, bo zrobi³ siê z tego tendencyjny, ultraprawicowy szmat³awiec, który
swoj¹ napastliwoci¹ i nadgorliwoci¹
jakoby chcia³ zmyæ dawne grzechy i rodowód naczelnego.
W takim to pimie usadowi³ siê Bronis³aw Wildstein i szybko dostosowa³
siê do tonu i linii tygodnika.
Obecna koalicja, w trybie ekspresowym  tak jak wczeniej ustawê medialn¹  zrobi³a go prezesem TVP.

Grzegorz Kudrzycki

Cz³owiek, który czêsto wypowiada siê
na temat lustracji, tak naprawdê nie ma
do tego moralnego prawa, nie zna realiów
stanu wojennego, bo sam w tym czasie
dokowa³ siê na emigracji we Francji. Osoby,
które naprawdê dozna³y szykan ze strony dawnej SB, które traci³y pracê, czasem zdrowie i wolnoæ, dzisiaj nie rzucaj¹ pochopnych oskar¿eñ i w sprawach
lustracji zachowuj¹ daleko id¹c¹ powci¹gliwoæ. Wiedz¹, jak skomplikowane by³y
losy ludzkie w stanie wojennym, jakimi
metodami SB ³ama³a ludzi i ¿e podpis
i rzekoma zgoda na wspó³pracê czêsto
by³y pozorne.
Tak jak s¹d musi dowieæ winê oskar¿onemu, tak s¹d lustracyjny czy IPN-owski
powinien niezbicie dowieæ czynnej
i szkodliwej dzia³alnoci agenturalnej.
To wszystko nie obchodzi jednak
takich bezkompromisowych ideowców jak
Wildstein i czêæ obsady IPN  chc¹
wystawiaæ certyfikaty moralnoci wg
w³asnego uznania.
C.d. na s. 13.

