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Ka¿dy mê¿czyzna uwa¿a siebie za znakomitego aktora, który powinien mieæ szersze audytorium  jedna kobieta mu nie wystarcza.
Magdalena Samozwaniec
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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

Cena 1,40 z³

10 kwietnia 2007 r .

Przystanek Olecko

Warto przeczytaæ

 wywiad z Markiem Ga³¹zk¹ (czêæ druga)
wet najmniejsze miasto nie
obêdzie siê.
Ludzie chc¹
s³yszeæ i poprzez udzia³ w
koncercie obcowaæ z tymi, którzy s¹ na szczytach popularnoci.
BMB:  Uwa¿am, ¿e to, co bêdzie w
tym roku na Przystanku, to akurat to
co trzeba i ten kierunek jest w³aciwy.
Przystanek mia³ za zadanie pokazaæ
co olecczanom, ale i zarazem pokazaæ
turystom Olecko.
C.d. na s. 12.

CENTRUM HANDLOWE

Dwie komisje razem

16 kwietnia 2007. (poniedzia³ek) o
godzinie 16°° w sali konferencyjnej Urzêdu
Miejskiego w Olecku odbêdzie siê wspólne
posiedzenie Komisji Owiaty, Kultury,
Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady
Miejskiej w Olecku i Komisji Zdrowia,
Owiaty i Bezpieczeñstwa Rady Powiatu. Proponowany porz¹dek posiedzenia
przedstawiamy na s. 7.

Redakcja

Tygodnika Oleckiego, ul.
Zielona 37
czynna : poniedzia³ek, roda,
czwartek, pi¹tek

w godzinach 1200 -1700
(we wtorek nieczynna)

M.Pietraszewski

MARKET BUDOWLANY

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V15405)

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

Najwiêkszy sklep
z rowerami w miecie.
Rowery, czêci, serwis!

MAJSTER

* Na nowych policjantów czeka 12
etatów  s. 13.
* Targi Turystyczne  s. 4.
* Pieni¹dze trafi¹ na renowacjê zabytkowego kocio³a w Wieliczkach
 s. 5.
* Konferencja ,,Edukacja zawodowa
w przestrzeni gospodarczej i spo³ecznej powiatu oleckiego s. 67.
* Listy do redakcji  s. 9 i 19
* Polarne klimaty  s. 10-11.
* Podró¿ do s³oñca  s. 17
* Wiosenne spotkanie  s. 18.
* Czarni Olecko graj¹ jak z nut
 s. 19.

NOWOÆ W OFERCIE -PROGRAM OGRODOWY:
kosiarki, siewniki, podkaszarki, opryskiwacze, sekatory,
pompy zanurzeniowe, kosa spalinowa, hydrofor, itp.
ATRAKCYJNE CENY.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY!

(V16004)

Bogus³aw M. Borawski:  Ju¿ od kilku lat dzia³ania artystyczne zwi¹zane z
Przystankiem nie spe³niaj¹ do koñca
oczekiwañ moich i jego mi³oników. Kiedy jest du¿o warsztatów, to wiadomo, ¿e
m³odzie¿ czego siê uczy. W chwili obecnej nie ma ¿adnej edukacji teatralnej. Coraz mniej ludzi chodzi na przedstawienia teatralne, a przecie¿ by³y czasy, gdy
na spektaklach nie mo¿na by³o znaleæ
siedz¹cego miejsca.
Marek Ga³¹zka:  Powiem tak! Przystanek Olecko jest w rzeczywistoci
Dniami Olecka i ma pewn¹ okrelon¹ strukturê. Teraz jest dosyæ ciê¿ko w tê strukturê mocno ingerowaæ. Wiadomo, ¿e musz¹
byæ koncerty gwiazd i bez tego ¿adne, na-
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 24 marca o 13.36 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ na osiedlu Siejnik po¿ar posuszu traw.
 24 marca o 14.52 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Sienkiewicza po¿ar posuszu traw.
 24 marca o 19.36 jeden zastêp OSP G¹ski w G¹skach po¿ar posuszu traw.
 25 marca o 10.55 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ na osiedlu Siejnik po¿ar posuszu traw.
 25 marca o 12.20 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w okolicach Sedrank po¿ar posuszu traw.
 25 marca o 12.30 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Rzemielniczej po¿ar posuszu traw.
 25 marca o 16.45 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Parkowej po¿ar posuszu
traw.
 25 marca o 18.30 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ na osiedlu Siejnik po¿ar posuszu traw.
 25 marca o 22.24 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w okolicach Szeszek po¿ar posuszu traw.

Informacji udzili³
m³odszy ogniomistrz Andrzej Zajkowski

 27 marca o 15.36 jeden zastêp OSP Kowale
Oleckie usuwa³ bele s³omy z jezdni w
pobli¿u Monet.
 27 marca o 15.45 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w okolicach osiedla Siejnik po¿ar suchej trawy.
 27 marca o 16.54 jeden zastêp JRG PSP
oraz 2 OSP wiêtajno gasi³y w okolicach wiêtajna po¿ar suchej trawy.
 27 marca o 21.06 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w okolicach osiedla Siejnik po¿ar suchej trawy.
 27 marca o 21.15 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w okolicach osiedla Siejnik po¿ar suchej trawy.
 28 marca o 10.40 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ znad jezdni w okolicach Plewek nad³amany konar drzewa.
 28 marca o 14.12 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. 1 Maja po¿ar mieci w
mietniku kontenerowym.
 28 marca o 17.28 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w okolicach osiedla Siejnik po¿ar suchej trawy.

NAJTANIEJ W MIECIE

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

(V20102)

AUTOMYJNIA

Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

 28 marca o 20.52 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w okolicach Sto¿nego po¿ar suchej trawy.
 28 marca o 21.11 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w okolicach Monet po¿ar suchej
trawy.
 28 marca o 21.15 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 29 marca o 14.29 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Syrokomli po¿ar suchej
trawy.
 30 marca o 8.31 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar gara¿u przy ul. Batorego.
 30 marca o 10.17 jeden zastêp OSP G¹ski usuwa³ wodê z zalanej piwnicy w
G¹skach.
 30 marca o 12.19 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w okolicach osiedla Siejnik po¿ar suchej trawy.
 30 marca o 19.13 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP G¹ski usuwa³y w okolicach G¹sek skutki kolizji drogowej.
 30 marca o 21.05 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w okolicach osiedla Siejnik po¿ar suchej trawy.
 31 marca o 14.05 jeden zastêp OSP G¹ski gasi³ w okolicach Dziêgiel po¿ar
suchej trawy.
 31 marca o 15.10 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w okolicach Skowronek po¿ar
suchej trawy.
 31 marca o 18.20 jeden zastêp JRG PSP
przy ul. 11 Listopada wydobywa³ z
przewodów wentylacyjnych w gara¿u
zakleszczonego w nich kota.
 31 marca o 19.05 jeden zastêp OSP Kleszczewo gasi³ w okolicach Nor po¿ar
dzikiego wysypiska mieci.
Informacji udzieli³
starszy ogniomistrz Tomasz Schneider

Ca³odobowe
dy¿ury aptek
 10-15.04.2007r., ul. Sk³adowa 6
 16-22.04.2007r., ul. Zielona 35

MARKET
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(V8409)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
11,75 z³  klej
do glazury
WEBER ZP412

Pijani kierowcy

 31 marca oko³o 18.00 policjanci w Gi¿ach zatrzymali do kontroli czterdziestoomioletniego rowerzystê Zbigniewa
Z. Okaza³o siê, ¿e ma on we krwi 2,5
promila alkoholu.
 31 marca oko³o 22.35 na alei Zwyciêstwa zatrzymano BMW. Kieruj¹cy nim
dwudziestosiedmioletni Pawe³ S. mia³
we krwi 1,5 promila alkoholu.
 1 kwietnia policjanci oko³o 16.00 zatrzymali w Czerwonym Dworze piêædziesiêcioszecioletniego rowerzystê
Henryka K. Mia³ on we krwi 2,5 promila alkoholu.

TANKUJESZ U NAS,

ZBIERASZ

PUNKTY BONUSOWE
NA DARMOWE MYCIE
ST A C JA PA L IW

Rarytas

ul. E³cka 4

Na miejscu: myjnia, sklep, hotel i bar
PALIWA
NAJWY¯SZEJ
JAKOCI

(V22601)

Nieustaj¹cy konkurs
Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:

 Robert Betko
 Marek Brzeziñski
 Iwona Dobrak
 Jerzy Makal
 Agnieszka Sadowska
 Teresa ¯enda

Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate, plac Wolnoci 22
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Las i Ogród, ul. Wojska Polskiego 16 (rampa PKP)

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

Ju¿ dwa mecze rundy wiosennej klasy okrêgowej rozegrali pi³karze Czarnych Olecko. W pierwszym wygrali na
wyjedzie z Têcza Biskupiec 2:0. W
dniu 1 kwietnia u siebie, na stadionie miejskim, rozgromili wrêcz w wietnym stylu
Poloniê Lidzbark Warmiñski. Olecki festiwal strzelecki rozpocz¹³ S³awek Jarmo³owicz, który w 65 minucie otworzy³
worek z golami dla olecczan. Trzeci¹ bramkê strzeli³ Kamil Szarnecki, czwart¹ Tomasz Pietkiewicz, a ostatni¹ zaraz po
wejciu na boisko umieci³ w siatce goci Szymon Kara.
Szerzej o tym czytaj na s. 19.

Dzieñ otwarty
w Urzêdzie
Skarbowym

Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Olecku poinformowa³, ¿e dzieñ 14 kwietnia
2007r. (sobota) jest Dniem otwartym
w Urzêdzie Skarbowym w Olecku.
Urz¹d bêdzie czynny w godz. 9.0013.00.
W pokoku nr 8 bêdzie mo¿liwoæ
z³o¿enia zeznañ rocznych PIT oraz uzyskania dodatkowych informacji zwi¹zanych z rozliczeniem podatku za rok 2006.
W pokoju nr 4 mo¿na bêdzie wype³niæ i z³o¿yæ formularze NIP, b¹d dokonaæ ich aktualizacji.

Na nowych
policjantów czeka
12 etatów

Podobnie jak w ca³ym kraju, równie¿
naszym regionie brakuje policjantów. W
Komendzie Powiatowej Policji w Olecku
na nowych funkcjonariuszy czeka jeszcze
12 etatów. W ostatnim naborze ze 100
osób chêtnych, w rekrutacji wziê³a udzia³
tylko po³owa z nich. Pozytywnie test wiedzy, rozmowê z psychologiem oraz sprawdzian fizyczny pomylnie przeszli tylko
dwaj kandydaci, którzy teraz przejd¹ szkolenie.
Obecnie trwa kolejny nabór do s³u¿by
w KPP Olecko; do koñca maja br. nale¿y
sk³adaæ odpowiednie dokumenty w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Szef oleckiej policji podinspektor Rafa³ Klauza wyst¹pi³ do KWP o wzmocnienie s³u¿b prewencji, chocia¿ na okres
wakacji.
- Jest szansa, ¿e zostaniemy wzmocnieni kadrowo podczas weekendów, kiedy dostaniemy wsparcie 6 policjantów 
mówi komendant Kluza.
Funkcjonariusze OP zostan¹ zakwaterowani, jak deklaruj¹ samorz¹dowcy, przez

Podpalenie
samochodu

1 kwietnia oko³o 1.00 dosz³o na ul.
Mazurskiej do kolejnego ju¿ podpalenia samochodu. Tym razem sp³onê³a Mazda, a jej w³aciciel
straty wyceni³ na
17 marca miêdzy godz. 1100 a 22 00 na ul.
4,5 tysi¹ca z³otych.
Cichej nieznany sprawca uderzy³ w bok Mazdy
Policja szuka
121 i uciek³ z miejsca zdarzenia. wiadków prosimy
ewentualnych
wiadków przeo kontakt pod nr tel. 0-501-263-124.
(L5604)
stêpstwa.
(V5706)

OLECKI TERMINARZ

Wystawy sta³e
8.00-15.00  wystawa fotografii Chrisa
Niedenthala Pracuje My Galeria sztuki
prawdziwej im. A. Legusa, plac Wolnoci (do czwartku  od pi¹tku) wystawa
8.00-15.00  wystawa prac konkursowych
w holu PSSE (Sanepid) przy alei Wojska Polskiego
13 kwietnia (pi¹tek)
17.00  Królowa, film  kino ROK Mazury Garbate
19.00  Hannibal. Po drugiej stronie maski,
film  kino ROK Mazury Garbate
14 kwietnia (sobota)
17.00  Królowa, film  kino ROK Mazury Garbate
19.00  Hannibal. Po drugiej stronie maski,
film  kino ROK Mazury Garbate
15 kwietnia (niedziela)
12.30  Czarni  Rominta  mecz wyjazdowy juniorów m³odszych
14.00  Czarni  Rominta  mecz wyjazdowy juniorów
15.00  Czarni  Warmia  mecz seniorów
17.00  Królowa, film  kino ROK Mazury Garbate
19.00  Hannibal. Po drugiej stronie maski,
film  kino ROK Mazury Garbate
16 kwietnia (poniedzia³ek)
* mija termin nadsy³ania prac na konkurs dla uczniów Mistrz pióra (szczegó³y TO 10, s. 9)
20 kwietnia (pi¹tek)
17.00  Most na Terabithii, film  kino
ROK Mazury Garbate
19.00  Cesarzowa, film  kino ROK
Mazury Garbate
21 kwietnia (sobota)
10.00  Czarni - Mamry  mecz juniorów
m³odszych
12.00  Czarni - Mamry  mecz juniorów
15.00  Czarni - Mazur Pisz  mecz wyjazdowy seniorów
17.00  Most na Terabithii, film  kino
ROK Mazury Garbate
19.00  Cesarzowa, film  kino ROK
Mazury Garbate

NOWY SKLEP
Zapraszamy
do nowo otwartego sklepu

MILIMA
 du¿y wybór herbat i kaw
na wagê oraz alkoholu

(V20302)

Czarni Olecko
graj¹ jak z nut

!
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Zapraszamy równie¿ do ABC Alkoholi
plac Wolnoci 8c

Tel. (087) 520-43-96
plac Wolnoci 15B

"

Tygodnik Olecki nr 15 (484)

Gmina Olecko prezentowa³a ofertê turystyczn¹ na w³asnym stoisku na Miêdzynarodowych Targach Turystycznych
SILESIA TOUR GLOB 2007.

Targi Turystyczne

Od 30 marca do 1 kwietnia 2007r. w
katowickim SPODKU wystawiano oleckie
produkty turystyczne. Szczególnym zain-

teresowaniem cieszy³y siê szlaki turystyczne, gliniane ³osie oraz cukierki Krówka produkowane przez Okrêgow¹ Spó³-

dzielniê Mleczarsk¹ w Olecku.
Miêdzynarodowe Targi Turystyczne
SILESIA TOUR GLOB 2007, to jedna z
wa¿niejszych imprez turystycznych w Polsce. Zlokalizowana w samym sercu l¹ska, skupia turystyczne oferty wystawców z ca³ego wiata i jest wspania³¹ okazj¹ do nawi¹zania licznych kontaktów.
Gwarancj¹ sukcesu dla firm uczestnicz¹cych w tej imprezie jest potencja³ nabywczy, jaki niesie ze sob¹ liczba 6 milionów
mieszkañców Aglomeracji l¹ska oraz
sama lokalizacja targów w najbardziej charakterystycznym i rozpoznawalnym budynku na po³udniu Polski, jakim jest
SPODEK w Katowicach. Do udzia³u w targach zapraszane s¹ regiony, urzêdy wojewódzkie, zagraniczne orodki informacji
turystycznej, biura podró¿y, gestorzy bazy
noclegowej, sklepy sportowe i turystyczne, przewonicy, firmy ubezpieczeniowe
oraz wydawnictwa.

(L5104)






du¿y wybór owietlenia
panele pod³ogowe i cienne
wyk³adziny, rolety
akcesoria wystroju wnêtrz

(V78561)

Fot. Alicja Mieszuk

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

#
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Pieni¹dze trafi¹ na renowacjê
zabytkowego kocio³a w Wieliczkach
Jak donosz¹ regionalne media, jeszcze przed wiêtami w Olsztynie dosz³o
do spotkania wojewody warmiñsko-mazurskiego Anny Szyszki z arcybiskupem
warmiñskim Wojciechem Ziemb¹. Pani
wojewoda przekaza³a abp. Ziembie wspania³¹, icie wi¹teczn¹ informacjê, ¿e Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeka¿e pieni¹dze w kwocie
ponad 3 mln z³ dla niektórych parafii na:
konserwacjê, renowacjê obiektów sakralnych, ale te¿ na prace typowo remontowe.

Fot. Józef Kunicki

(V16904)

(V16304)

Jak doda³a jeszcze wojewoda Szyszka, inne parafie mog¹
takie wnioski o dofinansowanie sk³adaæ jeszcze do 19 kwietnia i
do 10 czerwca. Koció³ bardzo liczy na unijne dotacje, ale aby je
uzyskaæ, musi najpierw zgromadziæ tzw. w³asny wk³ad finansowy. W³adze wojewódzkie proponuj¹, aby szukaæ w tym celu
wsparcia u samorz¹dów lokalnych. Takie wspólne wnioski mo¿e
np. sk³adaæ kilka parafii z naszego regionu. W naszym powiecie
pieni¹dze w kwocie 124,6 tys. z³ trafi¹ do parafii pw. Narodzenia
NMP w Wieliczkach. Pos³u¿¹ one odnowieniu zabytkowych polichromii na stropie modrzewiowego koció³ka, który zosta³ zbudowany w drugiej po³owie XVII wieku w stylu barokowym. Jest
to najstarszy drewniany obiekt sakralny na Mazurach.
Dariusz Josiewicz

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA

(V22501)

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

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

Promocja bojlerów
GALMET
 do 15% rabatu

(V19602)

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy

$
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Konferencja ,,Edukacja zawodowa
w przestrzeni gospodarczej i spo³ecznej
powiatu oleckiego

del  zastêpca Burmistrza, Marian
wierszcz  Przewodnicz¹cy Rady Powiatu, Celina Górska  dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w Olecku. Spotkanie poprowadzi³a Maria Dzienisiewicz
 wicestarosta olecki.
Na pocz¹tku konferencji Teresa Piszczek przedstawi³a prawne aspekty funkcjonowania edukacji zawodowej oraz
zadania nadzoru pedagogicznego w odniesieniu do kszta³cenia zawodowego.
Nastêpnie Pani Anna Pogorzelska przedstawi³a strukturê kszta³cenia zawodowego
oraz istotê wspó³pracy szkó³ zawodowych
z gospodark¹. Dalej zosta³y przedstawione
prezentacje multimedialne szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu oleckiego  Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych,
Zespo³u Szkó³ Technicznych, Orodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci G³uchych dotycz¹ce kierunków kszta³cenia,
bazy dydaktycznej oraz atutów szkó³.
Nastêpnie wicestarosta olecki Maria
Dzienisiewicz zaprezentowa³a wizjê i priory-

W dniu 26 marca 2007 r. w Mazurskim Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych w Olecku odby³a siê konferencja na temat ,,Edukacja zawodowa w przestrzeni gospodarczej i spo³ecznej powiatu
oleckiego. Organizatorzy zebrania to:
doradca metodyczny kszta³cenia zawodowego Anna Pogorzelska i Naczelnik
Wydzia³u Edukacji, Kultury, Sportu
i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku Krystyna Wiszniewska.
W konferencji wziêli udzia³ przedstawiciele samorz¹dów terytorialnych, dyrektorzy jednostek owiatowych, pracodawcy. Wród zaproszonych goci by³:
przedstawiciel Kuratorium Owiaty Delegatura w E³ku wizytator  Teresa Piszczek, Józef Krajewski  rektor Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, Henryk Trznatety rozwojowe samorz¹du powiatowego.
Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w Olecku Pani Celina Górska omówi³a sytuacjê na powiatowym rynku pracy
oraz prognozy i oczekiwania. Z kolei
Zbigniew Sujata, reprezentuj¹cy Zak³ady Prawda, zadeklarowa³ chêæ wspó³pracy ze strony pracodawcy w zakresie
ustalania priorytetów i kierunków kszta³cenia zawodowego dostosowanych do
potrzeb lokalnego rynku pracy.
Wnioski, które wynikaj¹ z konferencji ,,Edukacja zawodowa w przestrzeni
gospodarczej i spo³ecznej powiatu oleckiego, s¹ nastêpuj¹ce:
- kraje Unii Europejskiej w przysz³oci
bêd¹ bogaciæ siê z efektywnego zagospodarowania zasobów ludzkich;
- Polska powinna d¹¿yæ do zintegrowanego systemu edukacji zawodowej

%
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polegaj¹cej na szybkim, modu³owym
kszta³ceniu oraz tworzeniu sieci wspó³pracy pomiêdzy szko³ami podstawowymi, ponadgimnazjalnymi i uczelniami
wy¿szymi;
- trzeba dostosowaæ programy nauczania tak, aby by³y one adekwatne do
potrzeb rynku pracy;
- Polska, jako pañstwo, powinna zachêcaæ m³odych ludzi do preferowania
kszta³cenia zawodowego, np. poprzez
stypendia;
- zwrócenie szczególnej uwagi na edukacjê rodziców  nale¿y przedstawiæ
im programy kszta³cenia oraz bie¿¹ce
potrzeby i wymagania, jakie stawia rynek
pracy przed m³odymi ludmi,
- nawi¹zanie trwa³ej wspó³pracy pomiêdzy rodzicami, szko³¹ a rozwijaj¹cym

Tekst i fot. Anna Turowska

Wspólne posiedzenie Komisji

Serdecznie zapraszam na wspólne
posiedzenie Komisji Owiaty, Kultury,
Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady
Miejskiej w Olecku i Komisji Zdrowia,
Owiaty i Bezpieczeñstwa Rady Powiatu, które odbêdzie siê 16 kwietnia 2007.
(poniedzia³ek) o godzinie 16°° w sali
konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w
Olecku.
Proponowany porz¹dek posiedzenia:
1. Otwarcie zebrania i ustalenie porz¹dku
obrad.
2. Wybór przewodnicz¹cego posiedzenia.
3. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej komisji Rady,
4. Wypracowanie przedsiêwziêæ do wspólnej realizacji przez komisje owiaty
powiatu i gminy Olecko.
5. Wolne wnioski.
6. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Komisji Owiaty RM w
Olecku W³adys³aw Gawroñski
Propozycje Komisji Owiaty Rady Miej-

skiej w Olecku do dyskusji na wspólnym posiedzeniu:
1. Utworzenie Rady Programowej Kultury przy Regionalnym Orodku Kultury
Mazury Garbate w Olecku.
2. Opracowanie miêdzyszkolnego programu
intensyfikacji m³odych twórców kultury.
3. Obiektywizm i pluralizm lokalnych mediów a ochrona przed manipulacj¹ i
zawê¿eniem informacji.
4. Prowadzenie (finansowanie zakupu
ksi¹¿ek) Biblioteki Publicznej w Olecku.
5. Dostêp dzieci, m³odzie¿y i rodziców do
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Olecku.
6. Objêcie i dofinansowanie udzia³u m³odzie¿y ze szkó³ ponadgimnazjalnych w
organizowanym przez ROK Mazury
Garbate cyklu imprez edukacyjnych dla
dzieci i m³odzie¿y.
7. Problemy kadrowe szkó³ ponadgimnazjalnych w 2008r. po odejciu wielu

siê sektorem us³ug;
- organizowanie targów edukacyjnych dla
rodziców i uczniów;
- wspó³praca pomiêdzy samorz¹dem terytorialnym, jednostkami owiatowymi a pracodawcami w wyznaczaniu priorytetów i kierunków kszta³cenia;
- rozwój doradztwa zawodowego w szko³ach, pomoc doradcy zawodowego w
planowaniu kariery zawodowej;
- w celu stworzenia kompleksowej koncepcji koordynacji edukacji zawodowej i rynku pracy nale¿y wprowadzaæ
na szczeblu regionu (powiatu) monitoring zawodów deficytowych i nadwy¿kowych, badanie losów absolwentów szkó³.
Podsumowuj¹c konferencjê dotycz¹c¹
edukacji zawodowej zacytowaæ mo¿na
s³owa, które pad³y w czasie dyskusji Tam
ojczyzna, gdzie praca.
nauczycieli na wczeniejsz¹
emeryturê - specjalistów jakich przedmiotów
bêdzie brakowaæ.
8. Atrakcyjnoæ oferty edukacyjnej szkó³
ponadgimnazjalnych - kierunki kszta³cenia m³odzie¿y potrzebne
w Olecku i okolicy.
9. Dzia³ania powiatu ukierunkowane na
zatrzymanie gimnazjalistów w ponadgimnazjalnych szko³ach w Olecku.
10. Jak wygl¹da doskonalenie zawodowe nauczycieli w powiecie?
11. Wdra¿anie projektów z wykorzystaniem rodków zewnêtrznych w szko³ach ponadgimnazjalnych.
12. Udzia³ dzieci i m³odzie¿y w uroczystociach pañstwowych i samorz¹dowych organizowanych w Olecku - wdra¿anie wychowania patriotycznego.
13. Wypoczynek, rekreacja i sport szkolny, masowy i wyczynowy w Olecku.
Organizacje sportowe.
Przewodnicz¹cy Komisji Owiaty RM
W³adys³aw Gawroñski
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Listy do redakcji
Nawi¹zuj¹c do Krótkiego komentarza redaktora w Tygodniku Oleckim nr 12(481) oraz listu p. J.Ch. w nr 13(482), nie
zgadzam siê z Panami w ocenie, ¿e pomnik, wspominaj¹cy mieræ
milicjanta w wiêtajnie, wystawiony w XX rocznicê powstania
PPR, stoi we w³aciwym miejscu i nie fa³szuje niczego. A w³anie, ¿e fa³szuje!
Pan Redaktor moje argumenty, przedstawione we wniosku
przes³anym do Pani Wójt i Rady Gminy wiêtajno o usuniêcie
tablicy z pami¹tkowego kamienia, nazywa niby prawdami.
Wskazane stwierdzenia mog¹ byæ albo prawd¹, albo fa³szem. To
niby czyni wielk¹ ró¿nicê! Bezdyskusyjn¹ prawd¹ jednak jest
to, co napisa³em we wspomnianym wniosku, ¿e:
1. Kamieñ nagrobkowy (tak zapisano w ksi¹¿ce pt. OLECKO Z dziejów miasta i powiatu) nie stoi na grobie milicjanta. Niestety, s³ów zapisanych nawet siekier¹ nie wyr¹biesz.
2. W tym miejscu... poleg³... funkcjonariusz MO. Faktycznie poleg³, ale nie w tym miejscu, tylko pó³ kilometra dalej.
3. Aktualnie wisz¹ca tablica nie zosta³a zamontowana na
kamieniu w 1962 roku (jak podaje napis) ale wiele lat
póniej.
4. Ówczesne w³adze manipulowa³y treci¹ napisu na tablicy,
dostosowuj¹c tekst do swych politycznych potrzeb.
5. Twórcom pomnika nie chodzi³o o upamiêtnienie mierci
milicjanta, bo to mo¿na by³o zrobiæ ju¿ w 1946, czy w 1947
roku, ale o uczczenie XX rocznicy powstania PPR, przypadaj¹cej w 1962 roku.
Pan Redaktor przewrotnie argumentuje fizyczn¹ niemo¿liwoæ wystawienia pomnika, na rodku drogi, gdzie poleg³ milicjant, chyba ¿e z gumy. Na rodku drogi zginê³o, w wypadkach drogowych, bardzo wiele ludzi. Rodziny osób tragicznie
zmar³ych upamiêtni³y te miejsca krzy¿ami, obok drogi, bez koniecznoci uciekania siê do gumowych atrap pomnika.
Dodatkowo, p. J.Ch. próbuje Szanownych Czytelników uj¹æ
m³odym wiekiem milicjanta, którego najlepsze lata ¿ycia zabra³a
wojna. O ile wiem, to II wojna zakoñczy³a siê dla jednych 8., a
dla innych 9. maja 1945 roku. Po której stronie, przez kogo zwerbowany i z kim to nadal toczy³ wojnê ten m³ody funkcjonariusz
MO?
Po wypowiedziach p. J.Ch., zawartych w licie do redakcji,
widaæ, ¿e p. J.Ch. jest zanurzony nie tylko po pachy, ale powy¿ej
uszu, a nawet czubka g³owy w relatywizmie moralnym i utopii
internacjonalizmu proletariackiego. Ocenia tak¿e siebie i innych
gorzej od szalej¹cego faszyzmu, bo co mymy zrobili z cmentarzami pozostawionymi przez mieszkaj¹c¹ tu wczeniej ludnoæ. Ja wspó³udzia³u z p. J.Ch., w tym niszczeniu nie mia³em i
nie napraszam siê na przysz³¹ wspó³pracê.
P.S.
Czy to spodoba siê p. J.Ch., czy nie, ale ja wystawi³em ju¿
sobie bardzo wielki pomnik, w postaci rozbudowanej Szko³y
Podstawowej w Mazurach, który mi bezporednio nie s³u¿y, s³u¿y natomiast moim blinim, a i kilka mniejszych pomników mogê
pokazaæ na dowód, ¿e co dobrego w swoim ¿yciu zrobi³em dla
tych w³anie blinich, o czym prawdopodobnie p. J.Ch. nie wie.
Uwaga. W moim wniosku [TO nr 12(481)],podczas druku
tygodnika napisano Komintem a powinno byæ Komintern.
Z nale¿nym szacunkiem
Józef Skrocki
Prezes Oddzia³u Powiatowego LPR w Olecku
Mazury, dn.2.04.2007
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Bezpieczeñstwo w szko³ach
gminy Olecko

(materia³ Komisji Owiaty
na sesjê RM w Olecku - luty 2007)
- Powiatow¹ Stacjê Sanitamo-Epidemiologiczn¹ w Olecku,
- Orodek Doskonalenia Nauczycieli w E³ku,
- Doradcê metodycznego.
9. Aktualnie prowadzone przez szko³y dzia³ania profilaktyczne:
Szko³y Podstawowe:
- realizuj¹ programy profilaktyczne: Nie pal proszê ¯yjê zdrowo
i radonie, Uwierzyæ w siebie, Spójrz inaczej, B¹d bezpieczny na co dzieñ, Wspólnie do sukcesu, Z kultur¹
pod rêkê, Radosny umiech  radosna przysz³oæ, S³odkie cytryny, nie¿nobia³y umiech,
- bior¹ udzia³ w ogólnopolskich programach profilaktycznych:
Bezpiecznie z sier¿antem Bobrem, Wolnoæ oddechu, i
Szko³a dla rodziców.
- organizuj¹ cykliczne spotkania dla uczniów i rodziców z psychologiem, pedagogiem i logoped¹,
- w zale¿noci od potrzeb prowadz¹ zajêcia socjoterapeutyczne,
- bior¹ udzia³ w konkursach, akcjach, zawodach sportowych
na terenie miasta i gminy,
- organizuj¹ zajêcia pozalekcyjne, w tym: sportowe, taneczne,
muzyczne, komputerowe,
- przeprowadzaj¹ pedagogizacjê rodziców, zapraszaj¹ pedagoga na lekcje wychowawcze,
- szkol¹ rady pedagogiczne, organizuj¹ spotkania z prokuratorem, policjantami,
- realizuj¹ treci programu wychowawczego i profilaktycznego,
- organizuj¹ spektakle teatralne poruszaj¹ce tematykê bezpieczeñstwa,,
- zak³adaj¹ dru¿yny harcerskie (w SP w G¹skach),
- organizuj¹ klasy integracyjne (w ZS w Olecku i w SP w G¹skach).
Gimnazja:
- realizuj¹ programy wychowawcze i profilaktyczne,
- przeprowadzaj¹ szkolenia instrukta¿owe rad pedagogicznych
na temat postêpowaniaw sytuacjach wystêpowania agresji,
stosuj¹:
- profilaktykê pierwszorzêdn¹  poprzez promocjê zdrowego
stylu ¿ycia oraz opónienie wieku inicjacji,
- profilaktykê drugorzêdn¹ (grupy podwy¿szonego ryzyka) w
ramach poradnictwa rodzinnego i indywidualnego, socjoterapiê, opiekê psychologa, pedagoga i poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- profilaktykê trzeciorzêdn¹ (grupa wysokiego ryzyka) poprzez
leczenie uzale¿nieñ oraz wspó³pracê z policj¹, orodkami
wychowawczymi, i Poradni¹ Psychologiczno-Pedagogiczn¹),
- organizuj¹ zajêcia integracyjne w klasach pierwszych, prowadz¹ zajêcia opiekuñczo  wychowawcze z elementami socjoterapii Kr¹g (na Os. Siejnik),
- proponuj¹ szerok¹ ofertê zajêæ dodatkowych, w tym organizowanych w soboty.
10. Uczniowie z przejawami agresji objêci s¹ opiek¹ wychowawcz¹ poprzez udzia³ w zajêciach profilaktycznych.
W pierwszym okresie roku szkolnego 2006/2007 t¹ form¹ opieki
objêto:
- 64 uczniów w szko³ach podstawowych w klasach IV - VI,
- 30 uczniów w klasach gimnazjalnych,
- razem zorganizowano 71 ró¿nych zajêæ, w tym 6 op³acanych z
bud¿etu szko³y, 41 z bud¿etu GKRPA i 60 zajêæ op³acanych z
innych róde³,
- najwiêcej zajêæ profilaktycznych op³acanych z innych róde³
dla uczniów z przejawami agresji zorganizowa³ ZS w Olecku
(21) i Gimnazjum w Kijewie (30).
C.d. za tydzieñ
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POLARNE KLIMATY

Dnia 28 marca 2007 roku w Centrum
Edukacji Ekologicznej w E³ku odby³o siê
spotkanie wybitnego polskiego podró¿nika Ryszarda Czajkowskiego z uczniami e³ckich i oleckich szkó³. Olecko by³o
reprezentowane przez gimnazjalistów Gimnazjum nr 2 wraz z opiekunami p. Gra¿yn¹
Olszewsk¹ i p. Wojciechem Jegliñskim
oraz Zespo³u Szkó³ w Judzikach z opiekunem p. Andrzejem Malinowskim.
Pan Ryszard Czajkowski przez wiele
lat wspó³pracowa³ z Telewizj¹ Polsk¹ bêd¹c autorem programu Przez l¹dy i morza. Odwiedzi³ wszystkie kontynenty. W
czasie tych podró¿y wykona³ kilkadziesi¹t
filmów o tematyce podró¿niczo-geograficznej. Opublikowa³ dziesi¹tki reporta¿y,
mia³ kilkanacie wystaw fotograficznych
prezentowanych w Polsce i za granic¹.
E³ckie spotkanie powiêcone by³o
polarnym regionom wiata: Antarktydzie
i Spitsbergenowi. Ryszard Czajkowski roz-

pocz¹³ odczyt od umiejscowienia Antarktydy na mapie wiata i prezentacji jej warunków klimatycznych. Do najbli¿szych
zamieszka³ych obszarów z Antarktydy jest
oko³o 3500 km. Temperatury na jej brzegu
morskim spadaj¹ zim¹ do -33°C, a 1000 km,
od brzegu w g³¹b osi¹gaj¹ nawet -90°C.
Wiatr na brzegu Antarktydy potrafi wiaæ
z niewyobra¿aln¹ prêdkoci¹ 33m/s. Informacje klimatyczne wzbudzi³y na sali
ogólne poruszenie.
Po raz pierwszy Ryszard Czajkowski
przyby³ na Antarktydê w 1965 roku. Ze
wzglêdu na klimat oraz ograniczony dostêp do rodków komunikacji by³o to
mo¿liwe tylko latem. Pokona³ tysi¹ce kilometrów i mil morskich tras¹: Moskwa,
Taszkient, Indie i Australia. Dop³ywaj¹c
do Antarktydy mia³ okazjê podziwiaæ jedne z najwiêkszych gór lodowych wiata.
Jego pierwsza wyprawa trwa³a 17 miesiêcy. Przebywa³ wówczas i prowadzi³ badania naukowe w rosyjskiej stacji badawczej Mo³odio¿naja.
Na Antarktydê powraca³ jeszcze trzykrotnie. Gdy by³ cz³onkiem ekspedycji

naukowej Polskiej Akademii Nauk, uczestniczy³ w budowie pierwszej Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego, która rozpoczê³a regularn¹ dzia³alnoæ
26 lutego 1977 roku i funkcjonuje nieprzerwanie do chwili obecnej. Znajduje siê na
Po³udniowym Oceanie na wyspie Króla
Jerzego w archipelagu Szetlandów Po³udniowych, po zachodniej stronie Pó³wyspu Antarktycznego (62°09'41''56/S,
58°31'49''99/W). Stworzy³ tam od podstaw
pierwsze eksperymentalne laboratorium
geofizyczne, w którym dokonywa³ badañ
jonosfery (rozchodzenie siê fal). W pawi-
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gen. Wyprawy polarne stanowi¹ dla niego prawdziw¹ radoæ. Robi to, co lubi,
chocia¿ Antarktyda jest bardzo trudna do
podró¿owania (w przeciwieñstwie do bardzo ³atwego do pokonania Spitsbergenu).
Dla uhonorowania jego osi¹gniêæ jedn¹ z gór na Antarktydzie nazwano jego
imieniem Czajkowski Needle. Zosta³
równie¿ przyjêty do presti¿owego nowojorskiego klubu The Explorers Club.
Spotkanie z Ryszardem Czajkowskim
by³o dla nas wszystkich cenn¹ lekcj¹ geografii, biologii, historii, relacji miêdzyludzkich oraz niezapomnian¹ podró¿¹ po polarnej krainie.
Tekst: Wojciech Jegliñski, nauczyciel Gimnazjum nr 2 w Olecku
Zdjêcia: Andrzej Malinowski, nauczyciel Zespo³u Szkó³ w Judzikach
lonie magnetycznym wykonywa³ badania
magnetyzmu tej czêci wiata. Za pomoc¹ radarów bada³ lodowce, analizowa³
równie¿ w³aciwoci lodu. Ryszard Czajkowski stwierdzi³, i¿ w polskiej stacji badawczej Arctowski od lat 70-tych XX
wieku zaobserwowano cofniêcie siê lodowca o 0,5 km.
Nie tylko praca naukowa stanowi³a
jego zajêcie  w wolnych chwilach udawa³ siê na wêdrówki i eksploracjê antarktycznego l¹du, co umo¿liwi³o mu podziwianie ¿ycia i zwyczajów zwierz¹t tego
najzimniejszego miejsca na wiecie: fok
pingwinów, sku³ (ulubione ptaki polarników), lampartów morskich, uchatek, s³oni
morskich.
Przemierzaj¹c wiat wzd³u¿ i wszerz
dotar³ równie¿ siedmiokrotnie na Spitsber-

Wystawa Wielkanoc
w twórczoci ludowej"

W czwartek 22 marca 2007 roku w sali konferencyjnej Mazurskiego Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych odby³o siê otwarcie wystawy prac Pani Janiny Anuszkiewicz i Pani Joanny Sinderewicz pn. Wielkanoc w twórczoci ludowej. Panie prezentowa³y wielkanocne ozdoby: pisanki wykonane w ró¿nych formach oraz stroiki na wielkanocny stó³.
Otwarcie wystawy poprzedzi³ wyk³ad dr Grzegorza Rusaka,
wyk³adowcy, kucharza, gawêdziarza, propagatora narodowych tradycji kulinarnych, Prezesa Polskiej Izby Produktu Regionalnego,
na temat Idea i rola produktu regionalnego i tradycyjnego w rozwoju regionalnym Polski i Unii Europejskiej. Uwiadomi³ nam, ¿e
potrawy przygotowywane przez nasze mamy i babcie mog¹ staæ
siê produktem regionalnym lub mark¹, zarówno w kraju, jak i za
granic¹, stanowi¹c atrakcje kulinarne Warmii i Mazur.
Mo¿na by³o równie¿ skosztowaæ tradycyjnego ciasta z m¹ki
¿ytniej z owocami  owocanka Pani Janiny Anuszkiewicz (które uzyska³o Certyfikat nadaj¹cy prawo do u¿ywania Logo Marki

Produktu Lokalnego Euroregionu Niemen Czym Chata Bogata nadany przez Izbê Gospodarcz¹ Rynków Wschodnich w Suwa³kach), oraz wêdlin wêdzonych sposobem tradycyjnym Pana
Adama Kamiñskiego, który obecnie ubiega siê o ww. Certyfikat.
Anna Wydra, www.powiat.olecko.pl/
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Przystanek Olecko
 wywiad z Markiem Ga³¹zk¹ (czêæ druga)
Dosz³o do tego, ¿e olecczanie maj¹ co
ogl¹daæ, a turyci wol¹ pojechaæ gdzie
indziej, bo Dodê mog¹ zobaczyæ w Sopocie, Poznaniu, czy innym miecie i to za
darmo. Natomiast na koncerty kameralne urz¹dzane Pod dêbami czy w amfiteatrze przychodzi³o zawsze bardzo du¿o
osób i wiêkszoæ z nich to byli turyci.
Oni to potem opowiadaj¹, ¿e taki to a taki
zespó³ widzieli w Olecku.
MG:  Z warsztatami jest taka sytuacja:
tak naprawdê warsztaty, które by³y kiedy
i mia³y spory wymiar, zaczê³y powoli zamieraæ, bo po prostu uczestników by³o
coraz mniej. W koñcu zaczêlimy subsydiowaæ warsztaty, które obs³ugiwa³y osoby z zewn¹trz, nie olecczan.
BMB:  Ale to w³anie jest promocja
miasta i w³aciwie idea powo³ania imprezy Przystanku Olecko  spotkanie
ludzi podobnie zakrêconych!
MG:  Ale mi zale¿y na tym, ¿eby z
warsztatów przede wszystkim skorzystali
olecczanie, nasza m³odzie¿. Postawi³em na
piosenkê dlatego, ¿e g³ównie z laureatów
Gratki dla nastolatka rekrutuj¹ siê ich
uczestnicy. Warsztaty wymagaj¹ równie¿
skupienia i w pewnym okresie dobrze przek³ada³y siê na atmosferê eko-artystyczn¹.
By³o tak gdy tworzone by³y ró¿nego rodzaju instalacje. Jednak teraz koszty tego
typu warsztatów posz³y znacznie w górê.
One zwi¹zane s¹ równie¿ z tymi, którzy je
robi¹ i z materia³ami, które na takie warsztaty trzeba zdobyæ. Pamiêtam warsztaty plastyczne, na które przychodzi³o siedem,
osiem osób. Nie dzia³o siê to dlatego, ¿e
prowadz¹cy je artysta proponowa³ z³y program, ale naturalne zainteresowanie takimi
warsztatami spad³o. Uda³o siê natomiast z
warsztatami dziennikarskimi. Jest sta³a i
doæ stabilna ekipa. Wi¹¿e siê to z dobr¹
obs³ug¹ prowadz¹cych. Wiadomo te¿, ¿e
na ³amach Biuletynu przystankowego
mo¿na siê wypowiedzieæ. Ale ekipa obs³uguj¹ca jest w zasadzie od lat taka sama.
BMB:  Mo¿na zamiast warsztatów
zrobiæ plener malarski. Praktycznie jego
organizacja kosztuje grosze.
GM:  Nie takie grosze! To s¹ ogromne
pieni¹dze!
BMB:  Og³osiæ plener, w³asne zakwaterowanie i to, ¿e najlepsze prace zostan¹
wydane w katalogu! Koszty tylko osobowe, bo musi byæ komisarz, który zajmie
siê organizacj¹.
MG:  A koszty materia³ów?
BMB:  Mo¿e to byæ plener rysunkowy: pastele, o³ówek, pióro.

MG:  Takie
warsztaty w stylu
pleneru zrobilimy.
Okaza³o siê, ¿e grupa, która przychodzi³a na zajêcia, jest bardzo niesta³a. Nigdy nie wiadomo by³o kto
przyjdzie, a kto nie.
BMB:  Trzeba ju¿ teraz og³osiæ nabór na organizowane warsztaty.
MG:  W zesz³ym roku dok³adnie tak
zrobilimy. Natomiast, gdy dochodzi do
warsztatów okazuje siê wtedy, ¿e czêæ z
tych, którzy siê zg³osili, zrezygnowa³a.
Koszty jednak pozostaj¹. Mo¿e termin przystanku nie jest dobry dla warsztatów? Mo¿e
dlatego, ¿e tak du¿o dzieje siê na Przystanku? Mo¿e uczestnicy warsztatów wol¹
chodziæ na imprezy ni¿ uczestniczyæ w zajêciach? Warsztaty organizujemy z tego
powodu przed po³udniem, gdy¿ potem naturaln¹ si³¹ rzeczy s¹ ju¿ koncerty.
Ja ideê warsztatów bêdê popiera³ zawsze, ale jak nie widzê efektu i grono ludzi
uczestnicz¹cych w zajêciach jest z roku na
rok mniejsze... Nie mogê o sobie powiedzieæ, abym zaniedba³ jakiejkolwiek czynnoci.
BMB:  Mo¿e dzia³ania inicjuj¹ce
warsztaty trzeba podejmowaæ znacznie
wczeniej? Tak jak Gratka dla nastolatka. Poza tym prowadzenie warsztatów
przez Jana Kondraka jest gwarancj¹ ich
powodzenia.
MG:  Zawsze uczestniczy w nich wielu m³odych muzyków, a na koncerty przychodzi kilka tysiêcy osób.
BMB:  Czyli w ten sposób mo¿e dzia³aæ? Kszta³ciæ przez ca³y rok w sztuce?
MG:  W chwili obecnej Wojciech £ukasik, o którego poziomie mo¿emy byæ przekonani, prowadzi Ma³¹ Akademiê Sztuki w
atelier ROK. Na te zajêcia przychodzi³o i
przychodzi kilkanacie osób.
BMB:  Mo¿e szwankuje reklama?
Mo¿e jednak jest co w tym, ¿e kszta³cenie
powinno byæ ustawiczne? Zaniedbanie
czego powoduje takie a nie inne konsekwencje?
MG:  Je¿eli s¹ jakie pomys³y na
warsztaty, to jestem otwarty. Jako organizator zapewniam zawsze prowadz¹cego.
On tworzy program. Kupujemy te¿ materia³y na warsztaty. Potem okazuje siê jednak, ¿e przychodzi na nie cztery czy piêæ
osób.
MBM:  Mo¿e wejæ w uk³ad z innymi
domami kultury? ROK organizuje a domy
kultury wysy³aj¹ uczestników.
MG:  Mo¿na i w ten sposób, ale ja

uwa¿am, ¿e skoro wydajemy oleckie rodki, to warsztaty s¹ skierowane przede
wszystkim do olecczan. Dlaczego mamy
wydawaæ pieni¹dze podatników oleckich
na mieszkañców innych miast?
BMB:  Dla reklamy, a przy okazji i
nasi mieszkañcy czego by siê nauczyli.
MG:  Nie mówiê tego bez przyczyny.
Mia³em bowiem takie uwagi dotycz¹ce
ROK-u.
BMB:  Promowanie dzia³alnoci w
ten sposób powoduje to, ¿e olecczanie
coraz t³umniej uczestniczyæ bêd¹ w dzia³aniach domu kultury.
MG:  Uczestnictwo olecczan w warsztatach jest nik³e i nie wiem czy chc¹ oni
uczestniczyæ w tego typu imprezach. Idea
jest mo¿e i s³uszna, ale bud¿et domu kultury nie udwignie kosztów zajêæ dla czterech czy piêciu osób. Szkoda mi tych pieniêdzy. Po warsztatach nie zawi¹za³a siê
jakakolwiek twórcza grupa.
BMB:  Mylê, ¿e poprawiæ frekwencje mo¿e tylko edukacja.
MG:  W chwili obecnej mamy podpisan¹ umowê z Filharmoni¹ Narodow¹. Co
miesi¹c s¹ dwa spektakle muzyczne. Raz w
miesi¹cu odbywaj¹ siê spektakle teatralne, g³ównie teatru lalek z Olsztyna. Edukacja dotyczy równie¿ filmu. Mamy nawet
g³osy z zewn¹trz, ze szkó³, ¿e za du¿o tego
wszystkiego proponujemy i nie s¹ w stanie wytrzymaæ tego finansowo. Niestety,
nie przek³ada siê to na zwiêkszenie liczby
uczestników amatorskiego ruchu artystycznego.
BMB:  ¯eby siê wyniki edukacji prze³o¿y³y na uczestnictwo, potrzeba lat pracy. Mnie odpowiada to, co dom kultury
robi, bo jest to sztuka i kultura z pó³ki
najwy¿szej. Jednak to samo powoduje, ¿e
innych to, co propagujecie, odstrasza. Nie
ma sztuki rodka. Bardziej popularnego
spojrzenia, bardziej przystêpnej edukacji.
Tego trzeba poszukaæ.
Podoba mi siê to, co robi Renata Dunaj i jej sposób propagowania teatru, to
co robi Bo¿ena Ga³¹zka dla propagowania muzyki ludowej lub Radek Skrocki
organizuj¹cy z zespo³em Gratkê dla nastolatka. To s¹ dzia³ania promuj¹ce sztukê poprzez czynny w niej udzia³. Tego typu
dzia³ania powoduj¹, ¿e wokó³ ROK-u
skupia siê grupa ludzi.
Trzeba, mylê, rozszerzyæ ofertê.
MG:  To jest temat na dyskusjê redakcyjn¹. Mo¿e to byæ bardzo dobry materia³
dla gazety i dla domu kultury.
BMB:  Pamiêtam tak¹ dyskusjê z
Krajobrazów, w której bra³ Pan udzia³.
MG:  W³anie co takiego przysz³o
mi do g³owy.
BMB:  Mylê, ¿e jest to dobry pomys³,
godny realizacji. Dziêkujê za rozmowê.

!
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Przeznacz 1% swego podatku na rzecz organizacji po¿ytku publicznego, jak¹ jest Fundacja Wspierania Opieki
Zdrowotnej Miasta i Gminy Ziemi Oleckiej Zdrowe Olecko. Mo¿na dokonaæ wp³aty 1% podatku kilkoma drogami
 bezporednio na konto Fundacji w Banku Spó³dzielczym:
26 9339 0006 0000 0006 6992 0001, w Banku BPH  tu bez
prowizji, w Banku PKO S.A., Urzêdzie Skarbowym lub drog¹ elektroniczn¹ (internet) pod adresem www.bazy.ngo.pl
Pieni¹dze przekazane w ten sposób na konto Fundacji
zostan¹ przeznaczone, zgodnie z celem statutowym Fundacji, na wspieranie i dzia³anie opieki zdrowotnej w Olecku.
Fundacja Zdrowe Olecko prowadzi sw¹ dzia³alnoæ
od 2004 roku i dotychczas zakupi³a sprzêt oleckiemu szpitalowi za 25 tysiêcy z³otych.
Fundacja Zdrowe Olecko sk³ada podziêkowanie tym,
którzy przeznaczyli 1% podatku, jak i tym, którzy zamierzaj¹ to uczyniæ.
Z powa¿aniem
Przewodnicz¹cy Konwentu Fundato(L5302)
rów Fundacji Zdrowe Olecko

Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe
- organizacja po¿ytku publicznego dzia³aj¹ca na rzecz
dzieciê m³odzie¿y, doros³ych oraz niepe³nosprawnych uprzejmie prosi WSZYSTKICH PAÑSTWA

(L3308)

LEPIEJ HARCERZOWI
NI¯ FISKUSOWI

Twój 1% naprawdê dobrze zaprocentuje, poniewa¿:
- ZHP jest najwiêkszym stowarzyszeniem wychowawczym
w Polsce
- ZHP uczy jak byæ po¿ytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym
- ZHP zrzesza i obejmuje opiek¹ ponad 130 tys. dzieci i m³odzie¿y
- ZHP to organizacja o niemal 100-letniej tradycji
- ZHP to stra¿nik tradycyjnych wartoci
- ZHP to nowoczesny program
- ZHP to inwestycja w dzieci Twoje, Twoich bliskich i znajomych
Aby przekazaæ 1% swojego podatku organizacji po¿ytku
publicznego dokonaj odpowiedniej adnotacji w swym zeznaniu podatkowym PIT i przeka¿ deklarowana kwotê na konto:
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Olecku
nr konta 32 9339 0006 0000 0007 8911 0001 z dopiskiem dla
Hufca Olecko 1% podatku, zgodnie z art. 27 Ustawy.
Nic nie tracicie, bo wp³acon¹ kwotê Urz¹d Skarbowy zwróci.
Z harcerskim pozdrowieniem. Czuwaj! Oleccy harcerze
(V4611)

l%

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ na stronie
http://bazy.ngo.pl/ (wpisuj¹c w wyszukiwarkê nazwê naszej organizacji)

Janusz ¯ero  w³aciciel
19-400 Olecko, ul. Gdañska 17
tel./fax (0-87) 520 40 88 (ca³¹ dobê),
tel. kom. O 602 793 432
Filie: Kowale Oleckie  tel. (087) 523-84-36;
Raczki  tel. (087) 56-85-920

Firma powsta³a 1.03.1991 roku i s³u¿y Pañstwu ju¿ 15
lat. Daje gwarancjê, ¿e pogrzeb najbardziej uroczysty, czy
najskromniejszy bêdzie za³atwiony taktownie i sumiennie za
cenê uzgodnion¹ z mo¿liwociami zleceniodawców.
- KOMPLEKSOWA OBS£UGA
UROCZYSTOCI POGRZEBOWYCH
- TRUMNY, WIEÑCE, WI¥ZANKI
- TRANSPORT KRAJOWY
I ZAGRANICZNY
- ZA£ATWIANIE WSZELKICH
FORMALNOCI
- POGRZEBY BEZGOTÓWKOWE
- EKSHUMACJE, KREMACJE
- GROBOWCE BETONOWE

(V16404)

Podpis: .................................................................................................................

Adres: ..................................................................................................................

Imiê i nazwisko ...................................................................................................

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

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

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



F kupiê

F sprzedam

F wynajmê

F inne

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

(V17503)

o dar serca i podjêcie decyzji o przekazaniu
podatku na nasz cel.
Dziêki Pani/-a m¹drej decyzji bêdziemy mogli lepiej
funkcjonowaæ. Wp³at prosimy dokonaæ
na konto POSS 19- 400 Olecko, ul. Park l
BS Olecko nr 82933900060000000653280001
Zarz¹d POSS

Szko³a Spo³eczna mieszcz¹ca siê przy
ulicy M³ynowej jest jedyn¹, wyj¹tkow¹ placówk¹ w naszym miecie i regionie. Stale
siê doskonalimy dla dobra naszych
uczniów i dbamy, aby nasza szko³a by³a
coraz lepsza.
W chwili obecnej prowadzimy wstêpne zapisy na rok
szkolny 2007/2008 do klas pierwszych szko³y podstawowej,
gimnazjum oraz liceum.

"
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stylowe,

antyki,

ITP.

Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty
gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK,
odszkodowania; ul. Grunwaldzka 8, tel. (087) 520-01-89
ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

(V21802)

Olecko, ul. Kopernika 10, tel. 0-604-571-902
Wydminy, ul. Grunwaldzka 47F, tel. 0-692-480-944

(V14206)

(V7810)

JADALNIE, SEGMENTY, WITRYNY, KOMODY
d¹b, orzech, sosna i inne

BIURO RACHUNKOWE

(V10507)

* ASTRA, restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. 0-87-520-2568
V17903
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K6204
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L4206
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V15305
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L2409

Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10
Tel. (087) 520-36-55, (087) 520-44-98, kom. 0-600-273-713

* Biuro Turystyczne DUDI-BUS, tel. 0-604-147-585, 0-87615-00-04
L2908
* BUDOWLANE: ocieplania budynków, stany surowe, posadzki, tel. 0-501-789-634
K7004
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00 K5805
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79915
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
K8801
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V5910
* Dembus, us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V22002
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.

V9708

FUH KRET Wies³aw Morusiewicz

(V14705)

(V20002)

Wywóz odpadów komunalnych, sprzeda¿ i dzier¿awa
pojemników 110 i 140 litrowych. Tel. 0-509-805-008; (087)
523 04 12; Stacja LPG, Szosa E³cka 2

* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V9808
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V9818
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V14905
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V15105
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V9508
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L2609
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V12806

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

Olecko
Tel. (087) 523-42-35
0-501-720-701

k2okna@vp.pl

PIZZA NA TELEFON

(V16205)

Meble

Du¿y wybór, niskie ceny

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

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

PIZZA NA ZAMÓWIENIE

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

(V8809)

ADLER

Powiêkszenia zdjêæ archiwalnych czarno-bia³ych. Rodzinna fotografia technik¹ tradycyjn¹ i cyfrow¹, retusze, poprawianie ostroci itd. Negatywy, powiêkszenia.
Tel. 0-603-440-115
(L5602)

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V17603
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne

ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73
tel. (087) 520-27-89 domowych
(V20202)
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa

* Piecz¹tki, szyldy, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym Mazury), tel. (087) 520-04-80
V2210
* PUB PIWNICA, plac Wolnoci 24, pizza na telefon, tel.
0-87-523-03-3
V18103
* Ryby, SKLEP, Kociuszki 6. Tel. 0-605-192-330

K5905

* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L4605

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

Sklep DOM

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

(V8909)

* 30000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia.
Tel. (087) 520-20-55
V7610

* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V10807
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59.
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V10408
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o.o., tel. 0-87-520-31-70 L3008
* MARKOWA ODZIE¯ Trendy: Vila, Morgan, Mexx i inne,
plac Wolnoci 6D (II piêtro nad salonem lubnym) V12706
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V10707
* mia³e wypadek, zadzwoñ, przys³uguje Ci odszkodowanie,
tel. 0-604-856-353, e-mail: marianolecko@wp.pl
K8702
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V17703
* naprawa urz¹dzeñ ch³odniczych, klimatyzacyjnych, elektrycznych, Marian Kruszniewski, tel. 0-87-520-13-48, 0-601693-546
V23001
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V21812

(V9608)

US£UGI

s.c. Pl. Woln oci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2610)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!

#

US£UGI C.D.
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US£UGI

* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V12506
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K10907
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V9908
* STYLIZACJA PAZNOKCI, konkurencyjne ceny, wiosenne promocje, plac Wolnoci 6D, tel. 0-695-393-616 V12616
* Studio reklamy Best. Tel. (087) 520-62-57
V314
* SUKNIE LUBNE, wypo¿yczalnia, sprzeda¿, plac Wolnoci 6D, tel. 0-886-364-909
V12606
(V15205)

wie¿e ryby morskie i s³odkowodne,
wyroby z ryb
Sklep rybny KASIA, ul. Kolejowa 21
Tel. (087) 520-03-00
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K8302
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K4607
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K7403
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3607
* transport, tel. 0-508-192-094
V9918
* transportowe  bus, Mercedes, 2 tony, tel. 0-608-519-199 V16804

(V22102)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
CZYNNE CA£¥ DOBÊ

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

(V15005)

Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!

(K4407)

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

Tel. 0-601-094-364

OG£OSZENIA DROBNE

KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L4705
* mieszkanie dwupokojowe, tel. 0-604-557-693
L5402
* mieszkanie dwupokojowe, tel. 0-660-466-270
K7103
* mieszkanie w Olecku, oko³o 40 m.kw., tel. 0-607-685-558 V17004
PRACA
* praca na umowê-zlecenie w firmie kosmetycznej, tel. 0-609600-338
K4008
* przyjmê prowadzenie ksiêgowoci, tel. 0-607-316-202 K7603
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L2708
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-31-32 L4805
* zatrudniê kierowcê-sprzedawcê, tel. 0-507-077-359
L5004
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24 (sklep
zoologiczny)
L5502
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L5102
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L5304
* bojler Galmet, rabat do 15%, tel. 0-87-520-22-33
L5202
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L2010
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L4305
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K8502
* lady ch³odnicze, tel. 0-691-407-184
K8602
* pilnie w atrakcyjnej cenie sprzedam Ranaualt Megane Combi,
1,9DPI, 1999, tel. 0-600-936-589
L5901
* przyczepka samochodowa, lekka, jednoosiowa, hamulec najazdowy, zarejestrowana, 1,40x1,60x2,10 metra, tel. 0-87-52370-75
K6904
* sianokiszonkê, siano Z DOWOZEM, tel. 0-603-604-127 K6303
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359
L4405
* stó³ wibracyjny, si³a, formy do: p³ytek, krawê¿ników, wybijaki, tel. 0-87-523-70-75
K8402
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L4505
WYNAJEM
*emeryci bez na³ogów i obowi¹zków poszukuj¹ kawalerki na
d³u¿szy okres, tel. 0-692-286-492
K8002

* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V21902

* Limuzyny Lincoln Towcar na luby i inne okazje
do wynajêcia, tel. 0-501-358-370
(V16414)

INNE

* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L4007
* poszukujê kawalerki do wynajêcia, tel. 0-668-198-681 K6404
* poszukujê mieszkania, tel. 0-505-130-656
K7303
* poszukujê mieszkania, tel. 0-667-572-073
K8202
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L4106
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L5701

* posiadam pomieszczenia produkcyjno-magazynowe i poszukujê wspólnika z pomys³em do dzia³alnoci gospodarczej, Olecko, tel. 0-887-144-335
K7202

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

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

(V21702)

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczêcie
www.olecko.prawojazdy.com.pl kursu

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 800-1800

L

23

kwietnia

tel. 520-23-36

$
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Kalendarz imion
10 kwietnia
Borys³awy, Ma³gorzaty, Maruszki, Michaliny
Antoniego, Apoloniusza, Borysa, Daniela,
Ezechiela, Fulberta, Grodzis³awa, Henryka,
Makara, Makarego, Makariusza, Micha³a, Terencjusza
11 kwietnia
Arlety, Filipiny, Gemmy, Izoldy, Leontyny
Bart³omieja, Filipa, Izaaka, Jaromierza,
Jaromira, Leona, Marka, Rajnera, Stanis³awa
12 kwietnia
Herty, Lubos³awy, Saby, Wiktoryny,
Zenony
Andrzeja, Damiana, Iwana, Juliana, Juliusza, Konstantego, Lubos³awa, Ludos³awa, Wiktora, Wiktoryna, Zenona
13 kwietnia
Hermenegildy, Idi, Idy, Justyny, Ma³gorzaty, Przemys³awy
Artemona, Denisa, D³ugomi³a, Jana, Ju-

Witamina D

Zwana te¿ witamin¹ przeciwkrzywiczn¹
 reguluje w ustroju gospodarkê wapniowo-fosforow¹. Odgrywa szczególna
rolê w procesach kostnienia i rozwoju
dzieci. Zabezpiecza tak¿e przed kruchoci¹ koci. Witaminê D organizm ludzki
pobiera nie tylko z po¿ywienia. Mo¿e ona
bowiem tak¿e powstawaæ pod wp³ywem
nawietlania skóry promieniami ultrafioletowymi emitowanymi przez s³oñce czy
lampy kwarcowe.

Mro¿onych...

porcjowanych filetów nie nale¿y rozmra¿aæ.
K³adziemy je od razu na mocno rozgrzany
t³uszcz.

Nasz przepis
Kisiel z ¿urawin

20 dkg ¿urawin
1/2 litra wody
15-20 dkg cukru
2-3 dkg maki ziemniaczanej
¯urawiny przebraæ, w³o¿yæ na
cedzak, op³ukaæ pod bie¿¹c¹ wod¹,
rozgotowaæ z czêci¹ wody przeznaczonej na kisiel. Rozgotowane ¿urawiny przetrzeæ przez sito, dodaæ cukier. Resztê zimnej wody rozmieszaæ
z m¹k¹ ziemniaczan¹. Zawiesinê z m¹ki
i wody wlaæ do przecieru z ¿urawin
dok³adnie mieszaj¹c, zagotowaæ. Ciep³y
kisiel zlaæ do szklanej salaterki, ostudziæ.

styna, Marcina, Przemys³awa
14 kwietnia
Bereniki, Bernadetty, Jadwigi, Julianny,
Justyny, Krzysztofy, Lawinii, Ludwiny,
Marii, Marty, Martyny, Walerii, Weroniki
Berenika, Bernarda, Hermana, Justyna,
Krzysztofa, Lamberta, Maksyma, Tyburcego, Tyburcjusza, Walerego, Waleriana
15 kwietnia
Adolfiny, Anastazji, Ludmi³y, Ludwiny,
Odetty, Olimpii, Wac³awy
Anastazego, Bazylego, Cezarego, Leonida,
Modesta, Teodora, Tytusa, Wac³awa,
Wiktora, Wiktoryna, Wszegniewa
16 kwietnia
Bernadetty, Bernadety, Bernardy, Biruty, Erwiny, Julii, Kseni, Renaty
Benedykta, Bernarda, Cecyla, Cecyliana, Erwina, Patrycego, Patrycjusza, Patryka, Urbana

Polska ¿ywnoæ lepsza

Polskie rolnictwo jest najnowoczeniejsze w Europie z punktu widzenia
ekologii. Dlatego dostarcza konsumentom
lepsz¹ ni¿ kraje zachodnie ¿ywnoæ wed³ug biologicznej i ekologicznej oceny jakoci ¿ywnoci, która dla ka¿dego cz³owieka jest daleko wa¿niejsza ni¿ zawartoæ
glutenu, liczba bakterii, cena, zysk, ³adny
wygl¹d i wiele innych technicznych
wskaników, o których mówi¹ przetwórcy i handlowcy. Dlatego to wcale nie Polska powinna zmieniaæ metody produkcji i
wraz z nimi istniej¹c¹ strukturê gospodarstw, czyli zwiêkszaæ ich wielkoæ i dostosowywaæ j¹ do chorej struktury na
Zachodzie Europy. Wrêcz odwrotnie - trzeba jej broniæ przed niekorzystnymi zmianami, je¿eli wszyscy chcemy jeæ zdrowsz¹ ¿ywnoæ.
Zdrowej ¿ywnoci nie zagwarantuj¹
nam ani wielkie gospodarstwa rolne, ani
schemizowane nienaturaln¹ produkcj¹
roln¹. Przysz³oæ to gospodarstwa ma³e i
redniej wielkoci. I takie bêd¹ te¿ byæ
musia³y gospodarstwa w Europie Zachodniej, je¿eli ma tam byæ produkowana
zdrowa ¿ywnoæ. Tak wiêc to nie Polska
ale Europa wymaga zmian strukturalnych
i to w kierunku takim jaki jest w Polsce.
Zapowiedzi¹ zmian w Europie s¹ zmiany
w niemieckim resorcie rolnictwa, których
dokonano na pocz¹tku 2001 roku. By³y
spowodowane afer¹ szalonych krów.
Wtedy rezygnacjê z³o¿y³ minister rolnictwa, zwolennik intensywnych metod hodowli. Nowa minister za zaczê³a mówiæ o
powrocie do tradycyjnych metod hodowli.

Ziemia
poetów
Jeremi Przybora
W CZASIE DESZCZU
DZIECI SIÊ NUDZ¥
W czasie deszczu dzieci siê nudz¹.
To ogólnie znana rzecz.
Choæ mniej trudz¹ siê
I mniej brudz¹ siê,
Ale strasznie nudz¹ siê w deszcz
Milusiñscy.
Do flaszeczek z³api¹ muszek,
Wypuszczaj¹ puch z poduszek,
¯yletkami kraj¹c je
I piewaj¹c s³owa te:
W czasie deszczu...
Nie pogardz¹ równie¿ gratk¹,
By drzemi¹cym dopiec dziadkom,
Podpalaj¹c brody im
Wraz z refrenem cichym tym:
W czasie deszczu...
Nieraz te¿ i cala chatka
Zajmie siê od brody dziadka,
A choæ j¹ ugasi stra¿,
Czy to nie st¹d p³ynie a¿...
¯e w czasie deszczu...
Wiêc tu trzeba by zaleciæ
W czasie deszczu nie mieæ dzieci,
A ju¿ jeli one s¹,
To uwa¿aæ strasznie, bo...
W czasie deszczu...

Zasady pieczenia w folii
aluminiowej:

· odcinamy taki jej kawa³ek, by kilkakrotnie
zawin¹æ j¹ na wierzchu i z obu koñców,
· smarujemy j¹ cieniutk¹ warstw¹ oliwy
i przeznaczony do pieczenia lub gotowania produkt zawijamy szczelnie, ale
niezbyt ciasno, by gor¹ce powietrze
mog³o kr¹¿yæ,
· pakunek wstawiamy do mocno nagrzanego piekarnika, uk³adaj¹c go na
ruszcie, blaszce do pieczenia lub tacce z folii,
· jeli chcemy, by miêso, drób czy inne
danie by³o zarumienione, to na dziesiêæ minut przed dopieczeniem odwijamy foliê od góry i sprawiamy, ¿e woda
czêciowo odparuje,
· w folii gotujemy potrawy o ma³ych gabarytach. Mog¹ to byæ ryby, kawa³ki
miêsa bez koci, ma³e warzywa. Szczelnie je zawijamy i wk³adamy do wrz¹cej wody w garnku z przykrywk¹.

Wapno...

usuwamy z ubrania najpierw mechanicznie
- wykruszamy, czycimy szczotk¹, a nastêpnie p³uczemy w roztworze octu. Plamy z wapna trzeba usuwaæ szybko, aby
nie dopuciæ do odbarwienia tkaniny.

%
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BIBLIOTEKA

PEDAGOGICZNA

POLECA

Zbigniew Fa³tynowicz: Wieczorem wiatr : Czes³aw Mi³osz i Suwalszczyzna. Gdañsk: S³owo/Obraz
Terytoria 2006

skich, uwag i impresji interpretacyjnych
i choæ powiêca uwagê krótkiemu epizodowi w ¿yciu poety, d¹¿y jednoczenie
do utrwalenia ca³ociowych zwi¹zków
natury, cz³owieka i historii w jego bogatej
twórczoci.

Piêknie wydana ksi¹¿ka jest literack¹
wypraw¹ po Suwalszczynie ladami Czes³awa Mi³osza. Kraina wietrznych wy¿yn,
jezior i wierkowych lasów odbi³a siê
bowiem szerokim echem w dziele noblisty. Ksi¹¿ka stanowi kompozycjê cytatów,
dokumentów, wypisów, not pamiêtnikar-

Filia Warmiñsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku zaprasza
do nowej siedziby przy ul. Armii Krajowej 30 w poniedzia³ek i sobotê od 900
do 1500, od wtorku do pi¹tku w godz.
9 00-18 00.

WARTO PRZECZYTAÆ

Listy
ze Shrewsbury

Grzegorz Leoñczuk
27.03.2007r.

PODRÓ¯ DO S£OÑCA

Prasa angielska donios³a ostatnio o
zatrzymaniu przez Iran 15 marynarzy brytyjskich, którzy  jak twierdz¹ Irañczycy  nielegalnie wp³ynêli na ich wody.
Nerwowoci¹ wieje ca³a sprawa, widzê
jest dok³adnie wod¹ na m³yn dla USA,
które jedynie czyhaj¹ na pretekst do zamordowania kolejnego pañstwa w imiê
swoich interesów. Oby Bóg zrobi³ z tym
porz¹dek. Modlê siê o ochronê dla szczutego Iranu i wsparcie dla odwa¿nego irañskiego prezydenta, Mahmuda Ahmadinezada, który na czele 60-milionowego
narodu broni siê przed dyktatem z zewnêtrz, zupe³nie moim zdaniem bezprawnym. Dr Ahmadinezad, nota bene wyk³adowca akademicki i cz³owiek wietnej kultury, trwa na stanowisku pomimo «wycia wilków USA» i ich s³u¿alców z ró¿nych krajów, b¹d g³upich, b¹d
zastraszonych. Iran stoi na stra¿y godnoci, oby powiod³o siê, wierzê, ¿e wrogowie na ostatku ponios¹ zas³u¿on¹ pora¿kê. Szkoda, ¿e Polska zosta³a postawiona - mimo ogólnego sprzeciwu - przeciwko agresji na Irak w 2003 roku, po
stronie zbójeckiej.
Media nakrêcaj¹ klimat strachu tam,
gdzie nie ma powodu do tego. Iran siê
broni. Uparcie milcz¹ o tym, co pozytywne. Co najbardziej pozytywne na
wiecie, co pozwala ¿ywiæ nadziejê i
umiechaæ siê. O obecnoci Sathya Sai.
By³em, widzia³em, powróci³em, mam
wieci z pierwszej rêki, opowiem o tym.
Doæ strachów. Jeli On jest, nie ma do
strachu powodów.
W Shrewsbury kwitn¹ kwiaty, choæ
wiosna jaka ch³odna jak na Angliê. Myl
wêdruje czasem do Polski, gdzie parê lat

temu napisa³em nadal aktualny reporta¿,
m.in. z pobytu w siedzibie Sai przed laty.
Jednak  pisa³em ostatnio o cenzurze :)
 w Suwa³kach cenzura nie dopuci³a
do g³osu mojego tekstu, to s¹dzê rêka
katolickiego Kocio³a. Jeli nie wprost,
to przez wychowanie nas, ludzi w Polsce, w skandalicznym duchu  co w
rodzaju «jeli nie katolik, to widocznie
w Boga nie wierzy». Trzeba siê z t¹ szkodliw¹ tez¹ uporaæ, odrzucaæ to. Obecnie fragment tego reporta¿u posy³am do
Czytelnika Oleckiego. W zanadrzu treæ
dalsza, niestety, chyba nie mam tego na
dyskietce w Anglii. W imiê Bo¿e, zaczynamy. Napisane byæ mo¿e w 2005 roku.
***
By³em w Indiach d³ugo, ponad czterdzieci dni  stwierdzi³em. Rozmawia³em
z Ratajem w restauracji Suwalszczyzna,
przy zielono¿ó³tym akwarium z rybami.
Waldek jest prawnikiem i spo³ecznikiem,
spokrewnionym ze s³ynnym przedwojennym marsza³kiem Sejmu, Maciejem Ratajem. Zapewne czterdziestolatek, wyk³ada
na UJ, by³ m.in. doradc¹ premiera Buzka.
Powci¹gliwy. Dawno siê nie widzielimy,
po³¹czy³a nas wspó³praca na polu kultury, no i, powiedzmy, pewne pokrewieñstwo dusz.
Przywioz³em z podró¿y sporo informacji, m.in. o islamie. Rataj komentowa³
moj¹ pielgrzymkê do Sai obrazowo: odejcie na pustyniê... ale powinien nast¹piæ
powrót i zabranie siê do dzia³ania..
Umiechn¹³em siê. Naturalnie. Ucieczkowoæ jest wykluczona.
Indie to s³odycz, Indie to egzotyka,
ale dobr¹ przygodê znaleæ mo¿na równie¿ w Polsce. W pokamedulskim klasztorze Domu Pracy Twórczej nad Wigra-

mi, Rataj i Jachimowicz, dyrektor orodka oraz Mi³osz Ga³ecki, filozof, zastanawiaj¹ siê, jak ponownie podnieæ PRAWDÊ, DOBRO I PIÊKNO na odpowiednie
miejsce w spo³eczeñstwie. Do tego trzeba odrzuciæ dzisiejsz¹ dyktaturê pieni¹dza. Oczy miej¹ siê coraz bardziej nieprzytomnie do zielonych $, idea³y, jak:
Bóg, Honor, Ojczyzna, staj¹ siê w tym
olim tañcu parawanikiem robienie kasy.
Wiosn¹ w Wigrach ludzie z ró¿nych stron
rozmawiali ju¿ o tym z³otym cielcu wspó³czesnoci  mamonie o og³upiaj¹cej kulturze
prymitywnych rozrywek i upadku ludzkich wartoci. Bra³em w tym udzia³, byli
dziennikarze, artysta, politolodzy, ksi¹dz.
Tyle Polska. W po³udniowych Indiach,
w miejscowoci Puttaparthi, gotowa³o mnie
ciep³o.
Odskok. Jeszcze w ambasadzie w
Warszawie okazjonalny rozmówca ponarzeka³, ¿e jego znajomy z Krakowa zostawi³ Polskê i pojecha³ do Indii! Wynaj¹³ komu mieszkanie i po prostu sobie
pojecha³. Czy sobie wyobra¿am? To naj³atwiej  skomentowa³ sarkastycznie  zostawi³ nasze polskie sprawy. Umia³em
siê pocz¹tkowo z naszych polskich
spraw. A potem w Indiach, zabieraj¹c
siê do reporta¿u... zacz¹³em w³anie o
Rzeczypospolitej i porównaniach Indii z
krajem :).
Jest co na rzeczy w tej anegdocie,
cytowanej w God in action profesora
Kasturiego, ¿e Polacy pakuj¹ polski temat nawet do tematu... s³onia. Pisz¹c dzie³o
s³oñ, a sprawa polska. Ale to dobre.
Gorzej, jeli jedynie, ¿e u¿yjê okrelenia
mojej cioci z Suwa³k, szczekaj¹ po angielsku, wstydz¹c siê przynale¿noci do
ojczyzny.. Dodam  w swoim czasie uczy³em angielskiego.
W Puttaparthi brzmi¹ wieczorem cykady (wierszcze subtropików), do uszu
dociera rosyjski, hindi, telugu i angielski w ró¿nych odmianach.
C.d. za tydzieñ.
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Wiosenne
spotkanie
27.03.2007r. weso³e dzieciaki z Domu
dziecka w Olecku po raz drugi zorganizowa³y zabawê integracyjn¹ pt. Wiosenne
spotkanie. Celem tego przedsiêwziêcia
by³a chêæ pokazania mieszkañcom Olecka drzemi¹cych w wychowankach talentów.
Impreza podzielona by³a na dwie czêci: artystyczn¹ i rozrywkow¹. W pierwszej wychowankowie zaprezentowali siê
w teatrzyku pt. Strach na wróble i kabarecie £o³-taki-sio³  ale by³o miesznie.
W drugiej edycji zabawy pojawi³a siê
aukcja, w której zlicytowano w³asnorêcznie wykonane jaja wielkanocne (i nie tyl-

ko) oraz zabawy z udzia³em publicznoci.
Na koniec czêci artystycznej gocinnie wyst¹pi³a grupa SAURION, pod kierunkiem pana Romana Karsztuna, która
zaprezentowa³a taniec w ultrafiolecie.
Na imprezie mo¿na te¿ by³o skosztowaæ dzieciêcych wypieków oraz smacznego bigosu. Zorganizowano tak¿e loteriê fantow¹ z atrakcyjnymi nagrodami oraz
kiermasz prac wykonanych przez wychowanków.
Dochód z ca³ej imprezy przeznaczymy
na wycieczkê do Warszawy, któr¹ chcemy zorganizowaæ na Dzieñ Dziecka.

Og³oszenie

Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate og³asza konkurs ofert na wynajem lokalu U Potêgowej, usytuowanego przy ul. Partyzantów w Olecku. W
konkursie brane bêd¹ pod uwagê nastêpuj¹ce kryteria:
1) wysokoæ miesiêcznego czynszu najmu,
2) program artystyczno-kulturalny,
3) oferta gastronomiczna,
4) propozycja estetyki (wystroju) pomieszczeñ,
5) dowiadczenie i referencje najemcy w zakresie prowadzenia dzia³alnoci wyszczególnionej w pkt 2, 3, 4.
Preferowane bêd¹ oferty zawieraj¹ce propozycje d³ugofalowe, na minimum 3 lata. Komisja wemie równie¿ pod
uwagê wiarygodnoæ finansow¹ oferenta.
Oferty w zamkniêtych kopertach nale¿y sk³adaæ do godz.
10 00 dnia 14 maja 2007 r. w sekretariacie ROK Mazury
Garbate lub korespondencyjnie na adres: Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate, Plac Wolnoci
22, 19-400 Olecko.
Otwarcie ofert i wybór oferenta nast¹pi w dniu 14 maja
2007 r. o godzinie 1005 w gabinecie dyrektora ROK MG.
Olecko, 2.04.2007r.

Nie by³oby ca³ej imprezy, gdyby nie
ludzie dobrej woli.
Dziêkujemy:
- dyrektorowi p. M. Ga³¹zce i pracownikom ROK Mazury Garbate
- w³acicielom Centrum Handlowego Impuls Pañstwu T. M. Popko
- w³acicielowi firmy reklamowej Best
p. M. Bartoszewiczowi
- w³acicielowi firmy reklamowej Libra
p. G. K³oczko
- w³acicielowi piekarni-cukierni
p. J. Staniszewskiemu
i wszystkim ¿yczliwym nam ludziom.

OG£OSZENIE
Nawi¹zuj¹c do licznych artyku³ów zamieszczanych w prasie lokalnej dotycz¹cych odwo³ania Pani Bo¿eny Bielskiej-Swie¿yñskiej z funkcji Prezesa Spó³dzielni Mieszkaniowej
w Olecku, w których Pani Bo¿ena Bielska-Swie¿yñska informowa³a , ¿e zamierza odwo³aæ siê do S¹du od podjêtej jej
zdaniem niezgodnie z prawem uchwa³y odwo³uj¹cej j¹ ze
stanowiska Prezesa Zarz¹du, Zarz¹d SM Olecko informuje
spó³dzielców, ¿e S¹d Najwy¿szy wyrokiem z dnia 2 lutego
2007 r. oddali³ skargê kasacyjn¹ Pani Bo¿eny BielskiejSwie¿yñskiej w sprawie uchylenia uchwa³y Rady Nadzorczej nr 12/2005 z dnia 10.06.2005r odwo³uj¹cej Pani¹ Bo¿enê
Bielsk¹-wie¿yñsk¹ ze stanowiska Prezesa Zarz¹du . Oznacza to, ¿e S¹d Najwy¿szy utrzyma³ w mocy wczeniejsze
wyroki S¹du Okrêgowego w Olsztynie i S¹du Apelacyjnego w Bia³ymstoku uznaj¹ce, ¿e odwo³anie Pani Bo¿eny Bielskiej-Swie¿yñskiej z funkcji Prezesa Zarz¹du SM Olecko
nast¹pi³o w sposób prawid³owy i zgodny z prawem, co wczeniej by³o wielokrotnie kwestionowane przez zainteresowan¹.
Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej w Olecku
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Pi³ka no¿na
Czarni Olecko
graj¹ jak z nut

Ju¿ dwa mecze rundy wiosennej klasy
okrêgowej rozegrali pi³karze Czarnych
Olecko. W pierwszym wygrali na wyjedzie z Têcza Biskupiec 2:0. W dniu 1
kwietnia u siebie, na stadionie miejskim,
rozgromili wrêcz w wietnym stylu Poloniê Lidzbark Warmiñski. Olecki festiwal
strzelecki rozpocz¹³ S³awek Jarmo³owicz,
który w 65 minucie otworzy³ worek z golami dla olecczan. Trzeci¹ bramkê strzeli³
Kamil Szarnecki, czwart¹ Tomasz Pietkiewicz, a ostatni¹ zaraz po wejciu na
boisko umieci³ w siatce goci Szymon

Listy do redakcji
Jeliby zapytaæ mieszkañców naszego grodu, która ulica w Olecku jest najbardziej s³awna, to zapewne pad³oby na
ul. Wiejsk¹. Tam ci¹gle (tak pisz¹) co siê
dzieje  wyg³adza, powiêksza, udoskonala, upiêksza itp. Ale gdyby kto chcia³
wiedzieæ jaka jest, a której de facto nie ma,
ulica Kasprowicza, to warto zobaczyæ!
Nazwa wprawdzie istnieje od zarania dziejów, pewnie od sprzed wojny, czego
potwierdzeniem jest postawiony niedawno znak, ¿e oto tutaj ona jest, a raczej po-

Kara. W drugiej po³owie meczu atmosfera na oleckich trybunach by³a tak gor¹-

ca, ¿e na oleckiej ¿ylecie odpalono kolorowe race dymne...
Jeszcze przed spotkaniem minut¹ ciszy pi³karze i kibice oleccy uczcili minut¹
ciszy pamiêæ zmar³ego niedawno p. Tadeusza Kuranowskiego. Póniej kapitan
dru¿yny S. Jarmo³owicz i wiceprezes
Czarnych Jacek Bielecki przekazali uroczycie okaza³¹ flagê klubow¹ kibicom naszego klubu.
Warto wspomnieæ, ¿e po d³ugim urlopie konferansjerkê w konwencji primaaprilisowej podczas pojedynku pi³karzy prowadzi³ Romek Jasielun.
Po dwóch pierwszych meczach rundy
wiosennej Czarni zwiêkszyli swoj¹ przewagê nad Vêgori¹ Wêgorzewo a¿ do 9
punktów. 6 kwietnia, w trzecim meczu, zagrali na wyjedzie z ostatni¹ w tabeli Cresovi¹ Górowo I³aweckie, a 15-go u siebie przyjm¹ siln¹ Warmiê Olsztyn.
Tekst i fot. D. Josiewicz

winna byæ. Nawet nie mo¿na nazwaæ tego
poln¹ drog¹. Zim¹ wprawdzie jej nie widaæ, ale wiosn¹, latem, jesieni¹...  b³oto,
b¹d tumany kurzu, a do tego przeogromne do³y, które od czasu do czasu przyjdzie walec i wszystko wyrówna. Tereny
icie ksiê¿ycowe, a przecie¿ to prawie centrum Olecka  obok targowica, a tym samym mnóstwo przemieszczania siê ludzi.
Aha  i psów (w dni targowe).
Z racji zawodu pozna³am wielo osób z
innych regionów Polski, które odwiedzaj¹c mnie zgodnie twierdz¹, ¿e wprawdzie
s¹ w miastach osiedla biedne, ale tak zaniedbanych chyba ju¿ nie ma, a ja uparcie

t³umaczê, ¿e s¹ to liczne Mazury!
Tak po cichu mylê, ¿e w³odarze miasta uwa¿aj¹, ¿e tutaj mieszkaj¹ biedni (baraki), a wiêc pokorni. Czy tak powinno
byæ?
Wiem, wiem: Dlaczego biedny? Bo
... Czy kogo obrazi³am? Jeli tak, to przepraszam, ale nie ukrywam, ¿e oczekujê reakcji, a mo¿e chocia¿ przynajmniej odpowiedzi.
Zaiste, trudno poj¹æ czyja to ulica 
powiatu, czy miasta. A mo¿e jednak
wspólna? Niech siê spór toczy, tylko co
z tym, zróbcie!!!
Alleluja!!! Cecylia Romanowska
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Postaram siê Pañstwa zaskoczyæ! Proszê siê przygotowaæ, zapi¹æ pasy, wy³¹czyæ telewizory i komórki... Uwaga! Achtung!... KOLEJNY TYDZIEÑ ZA NAMI!
Ufff... Mocne, co nie? Nie? Nie zaskoczy³em? Wiedzia³em. Mo¿e uda siê w przysz³ym tygodniu. Tak wiêc muszê napisaæ:
siedem dni za nami.
A co siê wydarzy³o? Przede wszystkim skoñczy³y siê wiêta. Co tu du¿o pisaæ. wiêta koñcz¹ siê zawsze tak samo,
jak zaczynaj¹. Mam nadziejê, ¿e nasze w¹troby s¹ w takim samym nienaruszonym
stanie, jaki by³ przed wiêtami. OK.
Co tam Panie w polityce? A... normalnie. To znaczy rz¹d rz¹dzi, koalicja siê trzyma, a opozycja krytykuje. Czyli jak wspomnia³em: NORMALNIE. Ju¿ niewielu z nas
reaguje na coraz to nowsze doniesienia
na temat tego, co nowego wymylili politycy?. Osobicie reagujê, bo bardzo
lubiê politykê. Bawi mnie. Od czasu do
czasu, co w Polsce oznacza: bardzo czêsto, pojawiaj¹ siê mniej lub bardziej zabawne informacje zwi¹zane z politykami.
Ostatnio nawet minister edukacji Roman
G. mnie bardzo zaskakuje. Co tam mnie,
on zaskakuje nawet samego premiera.
Ostatnie zaskoczenie to Medal MEN dla
ks. pra³ata H. Jankowskiego. Mimo, ¿e
Ks. Jankowski ma jakie tam dzia³ania w
przesz³oci i przyczyni³ siê do zdobywania przez m³odzie¿ w tamtym czasie wiedzy, której nie by³o w szko³ach. Jednak w
ostatnich latach sta³ siê symbolem w³asnego przepychu, zachowañ niegodnych
kap³ana i utraty wiêkszoci szacunku, który wypracowa³ sobie jako kapelan Solidarnoci. Nie dziwi mnie wiêc niechêæ
premiera do komentowania tej sprawy i
zabierania g³osu wobec postêpowania
koalicyjnego wicepremiera. Z ca³ym szacunkiem dla dzia³añ ks. Jankowskiego z

lat wczeniejszych, jestem przeciwny
nadaniu mu jakiegokolwiek medalu z MEN.
Sprawê uwa¿am za bardziej ¿enuj¹c¹ ni¿
ciekaw¹.
Mnie bardziej interesuje sprawa lustracji. Lustracjê jako tak¹ trzeba przeprowadziæ, bo ludzie musz¹ mieæ wiadomoæ,
¿e w RP ¿adne drañstwo nie ulegnie zapomnieniu. Dzi ludzie maj¹cy lepsz¹ pozycjê, mieszkania, które ju¿ w PRLu by³y
uznawane za luksusowe i lepsze, stanowiska, pozycjê itd., którzy uzyskali to dziêki
temu, ¿e donosili na swoich s¹siadów,
kolegów, przyjació³... i po co? By mieæ paszport na wyjazd za granicê, lepsze mieszkanie, pracê, mo¿liwoæ awansu, talon na samochód itd. Najwiêksi bohaterowie i ideowcy skundlili siê przed mo¿liwoci¹ posiadania czego wiêcej ni¿ inni wspó³obywatele. Uczciwych ludzi nigdy dla SBeków czy innych s³u¿b specjalnych nie
uda³o siê wci¹gn¹æ na listê agentów czy
wspó³pracowników. Dzi z przykroci¹
czyta siê, ¿e nawet ludzie o Wielkich Nazwiskach byli po prostu kundlami! Jeszcze gorzej, ¿e Wielkie Nazwiska to dzisiaj
tzw. Elita Intelektualna, która ma nadawaæ

i byæ motorem naszego kraju oraz jego
wizytówk¹. I to ma byæ inteligencja?
Niech j¹ szlag trafi! Miliony ludzi nigdy
zhañbi³y siê wspó³prac¹ ze s³u¿bami PRL.
Ponad 40 lat pracowali dla siebie i dla swoich rodzin w chamskim systemie. Nie, nie
oni byli chamami! Chamstwem by³a w³adza, a ludzie musieli w tym ¿yæ, bo nie
mieli ¿adnego innego wyboru. Najbardziej ludzki ustrój nie dawa³ ludziom
wolnego wyboru i traktowa³ w³asny naród jak zak³adników systemu. Dzi musimy p³aciæ cenê za tê przyjemnoæ, a
skundlona przez PRL elita ca³y czas nam
próbuje narzucaæ swoj¹ wizjê wiata. Najlepiej, aby by³ to wiat bezideowy, ponadnarodowy, lekki, ³atwy i przyjemny...
Mamy na wszystko siê zgadzaæ z innymi,
nie protestowaæ, nie mieæ w³asnego zadnia i pomys³ów. Odpowiedzialnoæ za
swoj¹ przysz³oæ mamy z³o¿yæ na rêce innych. Niewa¿na nasza przesz³oæ. Bo znajomoæ przesz³oci dla nas to zguba... Po
co nam wiedza, co robi³a wczeniej nasza
elita intelektualna. Nam potrzebni s¹ bohaterowie na teraz. A przesz³oæ? To
bzdura! Lustracja to BZDURA! Nie wg
mnie i wielu innych. Niech ³ajzy z przesz³oci wiedz¹, ¿e musz¹ odpowiadaæ za
swoj¹ przesz³oæ. I musi o tym pamiêtaæ
profesor uniwersytetu, który pi¹³ siê w
górê dziêki donosom na swoich kolegów,
dziennikarz grzebi¹cy w cudzej przesz³oci, który powinien sam nie mieæ niczego
na w³asnym sumieniu. Przesz³oæ to wa¿na sprawa! Kto kiedy powiedzia³, ¿e
naród nie posiadaj¹cy i nie pamiêtaj¹cy
w³asnej historii i przesz³oci jest wart zapomnienia i zag³ady. Niech donosiciele i
kundle maj¹ wiadomoæ, ¿e nie bêdê
mogli d³u¿ej mamiæ ludzi swoj¹ WIELKOCI¥! I nawet jak ustawa o lustracji jest
z³a  to trzeba j¹ poprawiæ, by wreszcie
skutecznie rozliczyæ siê z przesz³oci¹!
Z wyrazami szacunku i zaproszeniem
na kolejny tydzieñ.
PAC

