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Wybaczaj swym bliskim ich niedoskona³oci równie chêtnie, jak wybaczasz
je sobie.
H. Jackson Brown Jr

17 kwietnia 2007 r .

TAM OJCZYZNA,
GDZIE PRACA...

Stwierdzenie to pad³o w marcu br.
na konferencji Edukacja zawodowa w
przestrzeni gospodarczej i spo³ecznej
powiatu oleckiego.
Dla wielu wydaje siê s³uszne, ale nie
znaczy to, ¿e trzeba siê temu poddaæ i
nie podejmowaæ starañ zmiany tej sytuacji...
...Po wejciu do Unii Europejskiej
mamy zdecydowan¹ zmianê w priorytetach kszta³cenia. W przyjêtych strategiach jako wiod¹ce przyjêto kszta³cenie
dostosowane do potrzeb gospodarki kraju.
Taki te¿ kierunek dzia³añ obieraj¹ nasze
szko³y ponadgimnazjalne....

MAJSTER

M.Pietraszewski

Wywiad Marka Borawskiego
z Mari¹ Wand¹ Dzienisiewicz,
Wicestarost¹ Powiatu Oleckiego,
zamieszczamy na s. 10-11.

Zapraszamy 28 kwietnia do naszego MARKETU.
Odbêd¹ siê pokazy czo³owych producentów narzêdzi,
elektronarzêdzi, farb i emulsji.
gwarantujemy szereg atrakcji, promocji.
Przygrywaæ bêdzie zespó³ muzyczny.

* Rozstrzygniêto ju¿ konkurs  s. 4.
* Otwarci, z sercem na d³oni  s. 6,7.
* Robert Leszczyñski pisze o historii Ziemi Oleckiej  s. 9.
* Zlikwidowaæ kosztowne zarz¹dy PZD
 s. 9.
* Ankieta 3 lata Polski w Unii Europejskiej  s. 12.

Redakcja

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

w godzinach 1200 -1700
(we wtorek nieczynna)

(V16005)

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
DZIEÑ OTWARTY!!!

Warto przeczytaæ

Cena 1,40 z³
Lifting parku

MARKET BUDOWLANY

Tel. (87) 520 44 46

Nr 16
(485)

Trwa postêpowanie przetargowe na
renowacjê kolejnej czêci parku przy placu Wolnoci.
Na powierzchni 5000 m2 zostan¹
wysiane nowe trawniki. Nasadzenia oraz
elementy ma³ej architektury na bazie
kamienia maj¹ uatrakcyjniæ kolejn¹ czêæ
parku. Zakoñczenie prac planowane jest
na koniec czerwca br.
W tym miejscu warto nadmieniæ, ¿e
trwa równie¿ postêpowanie przetargowe
na modernizacjê fontanny w parku. Realizowany bêdzie projekt, który przewiduje zamkniêty obieg wody. Zakoñczenie prac planowane jest na pierwsz¹
po³owê czerwca br. Mamy nadziejê, ¿e
efekty modernizacji spodobaj¹ siê mieszkañcom i turystom.
Alicja Mieszuk, rzecznik prasowy UM

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

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

(V23601)

Nr 16 (485)

Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Tygodnik Olecki nr 16 (485)

Grony wypadek

 2 kwietnia o 13.20 policjanci zatrzymali
w G¹skach piêædziesiêciodwuletniego
Antoniego R. Kierowa³ on Fiatem 126p
maj¹c we krwi 2,7 promila alkoholu.
 2 kwietnia o 19.30 zatrzymano w Krupinie do rutynowej kontroli Forda Fiestê.
Okaza³o siê, ¿e kieruj¹cy nim trzydziestoczteroletni mieszkaniec gm. Baka³arzewo Andrzej C. ma we krwi 2,5 promila alkoholu.
 4 kwietnia o 20.50 jad¹cy placem Wolnoci Fiat CC spowodowa³ kolizjê.
Kieruj¹ca nim trzydziestotrzyletnia Anna
D. mia³a we krwi 1,8 promila alkoholu.
 9 kwietnia oko³o 2.00 zatrzymano w Kowalach Oleckich dwudziestoczteroletniego
Marka £. Kierowa³ on VW Golfem maj¹c we krwi 1,6 promila alkoholu.
 9 kwietnia o 21.00 policjanci zatrzymali
do rutynowej kontroli jad¹cego ul.
Orzeszkowej VW Golfa. Kieruj¹cy nim
dwudziestodwuletni Karol G. Mia³ we
krwi 0,4 promila alkoholu.
 9 kwietnia oko³o 2.00 patrol policja zatrzyma³a do kontroli w Kowala Oleckich VW Golfa. Kieruj¹cy nim dwudziestoczteroletni Marek £ mia³ we krwi
1,6 promila alkoholu.

Ca³odobowe
dy¿ury aptek

TANKUJESZ U NAS,

Nieustaj¹cy konkurs

PUNKTY BONUSOWE
NA DARMOWE MYCIE
ul. E³cka 4

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

wyrazy wspó³czucia
z powodu mierci

MARKET
BUDOWLANY

sk³adaj¹ pracownicy
Regionalnego Orodka
Kultury w Olecku
Mazury Garbate

KRAM

Wojska Polskiego 18

NAJTANIEJ W MIECIE
(V20003)

ON
Pb95
LPG

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

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

(V8410)

(V22602)

OJCA

 31 marca o 21.20 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w okolicach osiedla Siejnik po¿ar suchej trawy.
 1 kwietnia o 1.54 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Mazurskiej po¿ar samochodu osobowego.
 1 kwietnia o 7.26 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Parkowej po¿ar mieci w
mietniku kontenerowym.
 1 kwietnia o 14.19 jeden zastêp OSP
G¹ski gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach G¹sek.
 1 kwietnia o 17.42 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie gasi³ po¿ar suchej trawy
w okolicach Kowali Oleckich.
 1 kwietnia o 17.55 jeden zastêp OSP
G¹ski gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach G¹sek.
Informacji udzieli³
starszy ogniomistrz Tomasz Schneider

9 kwietnia oko³o 5.10 dosz³o do wypadku w Sobolach. Kieruj¹ca samochodem Audi czterdziestosiedmioletnia Barbara K. na prostej drodze straci³a panowanie nad pojazdem i zjecha³a do przydro¿nego rowu. W wyniku wypadku kobieta z podejrzeSzkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
niem z³amania oboj- GRÜNLAND
Szkó³karzy Polskich
czyka zosta³a przeCentrum Rolin Ozdobnych
wieziona do szpitala w E³ku.
Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09

S T A C J A P A L I W  Rarytas

Markowi
Ga³¹zce

OLEJ OPA£OWY

Wypadek

ZBIERASZ

 17-22.04.2007r., ul. Zielona 35
 23-29.04.2007r., pl. Wolnoci 7B

AUTOMYJNIA

2 kwietnia dosz³o w okolicach lepia
do gronego wypadku drogowego. Dwudziestoczteroletni Robert G. kieruj¹c VW
Golfem na ³uku drogi zjecha³ na lewe
pobocze i uderzy³ w drzewo. Dwie pasa¿erki - jedna ze z³amanym obojczykiem,
druga z ogólnymi pot³uczeniami - umieszczono w szpitalu w Olecku. Dwóch mê¿czyzn za - jeden ze z³amanym obojczykiem, drugi z ogólnymi pot³uczeniami umieszczono w szpitalu w E³ku.
Kieruj¹cy pojazdem Robert G. prowadzi³ pojazd po u¿yciu alkoholu oraz
narkotyków.

KRONIKA
PO¯ARNICZA

(V21703)

Pijani kierowcy

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:

 Andrzej Bursztynowicz
 Ewa Kownacka
 Maria M. £oza
 Krystyna £y¿wiñska
 Adrian Naruszewicz
 Edward Robaczewski

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)

Posiedzenia Komisji Starostwa

Markowi
Ga³¹zce
wyrazy wspó³czucia
z powodu mierci

OJCA

sk³ada Redakcja
Tygodnika Oleckiego

(V5707)

OLECKI TERMINARZ

***
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie
Komisji Bud¿etu, Finansów i Gospodarki, które odbêdzie siê w dniu 19.04.2007
(czwartek) od godz. 13.00 w pokoju nr
28 (biuro Rady) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32. Proponujê nastêpuj¹cy porz¹dek obrad:
1. Ocena funkcjonowania Powiatowego
Urzêdu Pracy w Olecku. Aktualna sytuacja na rynku pracy.
2. Analiza materia³ów na sesjê.
3. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
4. Przyjêcie protoko³u z ostatniego posiedzenia komisji.
Przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu,
Finansów i Gospodarki
Jaros³aw Wies³aw Kuczyñski

Pieni¹dze na sport

Ministerstwo Sportu og³osi³o wczoraj
na stronie internetowej listê podmiotów,
które otrzyma³y dotacjê z Funduszu Zajêæ Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów
na rok 2007.
Gmina Olecko znalaz³a siê w tym
wykazie.
15 listopada 2006r. z³o¿ylimy wniosek na realizacjê zajêæ rekreacyjno-sportowych dla uczniów pt. ¯yj zdrowo i
radonie. Wartoæ projektu wynosi
105 449 z³, w tym
dotacja 52708 z³.
Obecnie czekamy na oficjalne, pisemne
potwierdzenie informacji o otrzymanym
dofinansowaniu oraz umowê.
(L5604)

17 marca miêdzy godz. 1100 a 2200
na ul. Cichej nieznany sprawca uderzy³ w bok Mazdy 121 i uciek³ z
miejsca zdarzenia. wiadków prosimy
o kontakt pod nr tel. 0-501-263-124.

Wystawy sta³e
8.00-15.00  wystawa obrazów ALGIMANTASA VOREVIÈIUSA (Litwa). Galeria sztuki prawdziwej im. A. Legusa,
plac Wolnoci (do czwartku  od pi¹tku).
8.00-15.00  wystawa prac konkursowych
w holu PSSE (Sanepid) przy alei Wojska Polskiegostawa
16 kwietnia
17.00  Eliminacje do fina³u Gratki dla
nastolatka  sala widiowiskowa
ROK MG
17 kwietnia (wtorek)
17.00  Eliminacje do fina³u Gratki dla
nastolatka  sala widiowiskowa
ROK MG
20 kwietnia (pi¹tek)
17.00  Most do 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 do Terabithii, film  kino
ROK Mazury Garbate
19.00  Cesarzowa, film  kino ROK
Mazury Garbate
22 Kwietnia (niedziela)
17.00  Most do Terabithii, film  kino
ROK Mazury Garbate
19.00  Cesarzowa, film  kino ROK
Mazury Garbate
27 kwietnia (pi¹tek)
17.00  Smocze wzgórze, film  kino ROK
Mazury Garbate
19.00  Pachnid³o, film  kino ROK Mazury Garbate

NOWY SKLEP
Zapraszamy
do nowo otwartego sklepu

MILIMA

(obok Infolandu)
 du¿y wybór herbat i kaw
na wagê oraz alkoholu

(V20303)

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie
Komisji Zdrowia, Owiaty i Bezpieczeñstwa, które odbêdzie siê w dniu 18.04.2007
(roda) od godz. 12.00 w pokoju nr 28
(biuro Rady) Starostwa Powiatowego w
Olecku, przy ul. Kolejowej 32 z nastêpuj¹cym porz¹dkiem:
1) Sprawozdanie z dzia³alnoci spó³ki
Olmedica oraz SPZZOD w Jakach
za rok 2006 oraz I kw. 2007r.
2) Ocena stanu likwidacji SP ZOZ w Olecku
w likwidacji za rok 2006 oraz I kw. 2007r.
3) Analiza sytuacji na rynku pracy. Ocena
funkcjonowania Powiatowego Urzêdu
Pracy w Olecku.
4) Analiza struktury szkó³  rozmieszczenie oddzia³ów wed³ug specjalnoci.
5) Analiza materia³ów na sesjê.
6) Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
7) Przyjêcie protoko³u z poprzedniego
posiedzenia komisji.
Przewodnicz¹cy Komisji Zdrowia,
Owiaty i Bezpieczeñstwa
Miros³aw Matusiak

!
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Zapraszamy równie¿ do ABC Alkoholi
plac Wolnoci 8c

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

"
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Rozstrzygniêto ju¿ konkurs na plakat zawieraj¹cy logo i has³o dla
Punktu Informacyjno-Wspieraj¹cego dla dzieci i m³odzie¿y z terenu
gminy Olecko.

Konkurs rozstrzygniêty

(L5105)

nê podejcia dzieci, m³odzie¿y oraz ich
rodzin do problemu uzale¿nieñ.
Do zadañ punktu nale¿eæ bêdzie udzielanie informacji na temat uzale¿nieñ, w
szczególnoci narkomanii, sposobów zapobiegania oraz mo¿liwoci uzyskania
pomocy, prowadzenie szkoleñ dla dyrektorów, nauczycieli, a tak¿e rodziców, poradnictwo psychologiczne dla rodzin, w
których wystêpuje problem uzale¿nieñ.
Przy tworzeniu punktu po³o¿ony zostanie nacisk na stworzenie przyjaznej i
ciep³ej atmosfery, zapewnienie poczucia
bezpieczeñstwa i wsparcia, przy jednoczesnym utrzymaniu tajemnicy w zakresie nieprzekraczaj¹cym norm etycznych i
prawnych. W punkcie zatrudnione bêd¹
osoby pozytywnie nastawione do zg³aszaj¹cych siê osób i ich problemów, o
wysokiej znajomoci tematyki.
Korzystaj¹cy z punktu powinni mieæ
przewiadczenie, ¿e maj¹ mo¿liwoæ podzieliæ siê swoimi problemami, uzyskaæ
wsparcie, a jednoczenie mieæ pewnoæ,
¿e informacje przekazane podczas rozmowy
nie zostan¹ wykorzystane przeciwko nim.
Punkt wsperaj¹co-informacyjny funkcjonowaæ bêdzie jako system komunikacyjny, na który sk³adaæ siê bêd¹ bezp³atna linia telefoniczna oraz strona internetowa. Za porednictwem tych kana³ów
mo¿na bêdzie tak¿e skorzystaæ z indywidualnych spotkañ z psychologiem.
Uruchomienie punktu planowane jest
w kwietniu b.r. Pocz¹tkowo bezp³atna linia telefoniczna czynna bêdzie od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 15.00-18.00.
W dalszej perspektywie, w zale¿noci od
zaistnia³ych potrzeb, godziny te mog¹ zostaæ
wyd³u¿one. Dzwoni¹c na bezp³atn¹ liniê
mo¿na bêdzie podzieliæ siê swoimi problemami, spostrze¿eniami, propozycjami
rozwi¹zania problemów zwi¹zanych z uzale¿nieniem lub bezpieczeñstwem. Mo¿li-






we bêdzie tak¿e uzyskanie informacji lub
porady na temat zg³aszanego problemu,
jak równie¿ umówienie na spotkanie z
psychologiem lub innym specjalist¹.
Strona internetowa zawieraæ bêdzie wa¿ne informacje na temat uzale¿nieñ, bezpieczeñstwa i innych zagadnieñ z nimi
zwi¹zanych, adresy organizacji udzielaj¹cych pomocy w tym zakresie, aktualnoci na temat pracy punktu (np. zmiany
w godzinach pracy, nowe mo¿liwoci uzyskania pomocy, organizowane szkolenia
i akcje informacyjne, itp.)
Ponadto udostêpniony zostanie adres e-mail, poprzez który mo¿na bêdzie
sygnalizowaæ o potrzebie pomocy, zaistnia³ym problemie, a tak¿e zadawaæ pytania na trapi¹ce tematy.
Poniewa¿ punkt ma s³u¿yæ dzieciom i
m³odzie¿y, w sk³ad zespo³u pracuj¹cego
nad projektem wprowadzono m³odych liderów. Dziêki ich uwagom i spostrze¿eniom projekt dynamicznie rozwija siê.
Niebawem ruszy akcja promuj¹ca funkcjonowanie punktu. Zostan¹ w niej wykorzystane elementy graficzne wyró¿nione
w konkursie.
Alicja Mieszuk
- rzecznik prasowy UM

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

(V24001)

Na konkurs nades³ano dwadziecia dwie
prace, ale komisja konkursowa nie przyzna³a pierwszej nagrody. W dniu. 11 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 3 Burmistrz Olecka, Wac³aw Olszewski, wrêczy³ dwa wyró¿nienia Jakubowi Sobczakowi ( kl. V SP nr 3 w Olecku) oraz Patrycji Skrockiej ( kl. III Gimnazjum nr 2 w
Olecku).
Warto zaznaczyæ, ¿e wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy i drobne
upominki.
Konkurs jest elementem zmierzaj¹cym
do stworzenia punktu wspieraj¹co- informacyjnego dla dzieci i m³odzie¿y w oparciu o program przeciwdzia³ania narkomanii w Gminie Olecko.
Przeprowadzone wród uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjów naszej gminy badania ankietowe wykaza³y, ¿e istnieje problem zagro¿enia uzale¿nieniami,
w tym tak¿e narkomani¹ wród dzieci i
m³odzie¿y. Jednoczenie du¿a czêæ badanych odczuwa brak zaufania i wsparcia ze strony osób doros³ych oraz brak
poczucia bezpieczeñstwa. Sytuacja spowodowana jest przekonaniem o niew³aciwym podejciu do problemów zg³aszanych przez ucznia oraz obaw¹ przed konsekwencjami takiego dzia³ania. Informowanie o problemie traktowane jest jak
donos i w rodowisku m³odzie¿y uznawane za postêpowanie dyskwalifikuj¹ce
w oczach kolegów.
W zwi¹zku z powy¿szym Burmistrz
Olecka podj¹³ dzia³ania maj¹ce na celu
stworzenie punktu wspieraj¹co-informacyjnego dla dzieci i m³odzie¿y oraz ich
rodzin. Dzia³ania maj¹ na celu zwiêkszenie u uczniów poczucia bezpieczeñstwa i
zaufania do osób doros³ych, zmianê wizerunku psychologa i pedagoga szkolnego, nawi¹zanie cis³ej wspó³pracy miêdzy
szko³¹ a rodzicami, zwiêkszenie wiadomoci dotycz¹cej zagro¿eñ, a tak¿e zmia-

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Kociuszki 103, tel. (087) 565 72 71
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Pierwsze unijne pieni¹dze na inwestycje dotr¹ dopiero za rok

Posucha na rodki unijne
Jak powiedzia³ na posiedzeniu komisji rewizyjnej Rady Miejskiej 12 kwietnia, zapytany przez radnego S³awomira
Szerela, burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski, w tym roku gmina ma niewielkie szanse na pozyskanie rodków unijnych na lokalne inwestycje. Swoj¹ wiedzê Olszewski czerpa³ z informacji, jakich udzieli³a na spotkaniu w Olsztynie
minister rozwoju regionalnego Gra¿yna
Gêsicka.
- W najlepszym wypadku nasze projekty, aplikacje do programów unijnych
bêdziemy mogli sk³adaæ dopiero w we
wrzeniu, a mo¿e nawet w listopadzie
tego roku. Potem jeszcze Komisja Eu-

ropejska pewnie oko³o pó³ roku bêdzie
je rozpatrywaæ  mówi³ do radnych burmistrz Olszewski. - Czyli pierwsze fundusze do naszej gminy sp³yn¹ dopiero
na wiosnê 2008 roku  doda³.
Opónienia w pozyskiwaniu funduszy unijnych wynikaj¹ tak¿e ze zmian w
sejmiku wojewódzkim, który w nowym
sk³adzie dokona³ wielu poprawek w warmiñsko-mazurskim Regionalnym Programie
Operacyjnym. Dokument ten dopiero w
okresie maj-czerwiec zostanie zatwierdzony
przez Komisjê Europejsk¹ w Brukseli. St¹d
te¿ w br. w³adze lokalne bêd¹ stara³y siê
wykonaæ jak najwiêcej mniejszych projektów, finansowanych ze rodków gmin-

Burmistrz zaprosi³
parlamentarzystów PiS

Otwarta sobota
w przedszkolu
W dniu 21.04.2007 (sobota) w godz. 10°°- 12°° zapraszamy wszystkie dzieci wraz z Rodzicami, które od
wrzenia bêd¹ uczêszcza³y do naszej placówki. Rodzicom oferujemy konsultacje z nauczycielami, logoped¹.
Na dzieci za czekaj¹ konkursy, wspania³a zabawa oraz
poczêstunek. Serdecznie zapraszamy. Prosimy o zabranie dzieciom obuwia na zmianê.
(K9601)

(V16905)

(V16305)

W czwartek (19 kwietnia br.) o godz. 15. w sali kina Mazur na zaproszenie Burmistrza Olecka Wac³awa Olszewskiego
oraz PiS z Olecka z wyborcami z terenu powiatu oleckiego
spotkaj¹ siê pos³owie Prawa i Sprawiedliwoci: Tadeusz Plawgo
i Iwona Arent oraz senator Jerzy Szmit.
W spotkaniu parlamentarzystów z olecczanami wezm¹ tak¿e
udzia³ radni gminni i powiatowi PiS-u, którzy czekaj¹ na uwagi i wnioski mieszkañców naszego powiatu.
(jod)

nych, pozyskanych np. ze sprzeda¿y
mienia. Na szczêcie rosn¹cy popyt na
zakup nieruchomoci pozwala byæ optymist¹ co do dochodów gminnych.
Dodatkowym zagro¿eniem dla takich
planów jest tak¿e to, ¿e w Urzêdzie
Wojewódzkim i Urzêdzie Marsza³kowskim
brakuje specjalistów od kontroli wydawania funduszy unijnych.
Urz¹d Miejski w Olecku z³o¿y³ dwa
wnioski do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dwie drogi gminne:
G¹ski-widry-Dziêgiele i lepie-ZajdyFolwark Zajdy. Ten drugi projekt ma du¿e
szanse powodzenia.
Jak zapewni³ cz³onków Komisji Rewizyjnej burmistrz - w maju bêdzie gotowa lista priorytetów dot. dróg gminnych i miejskich. Znajdzie siê tam dok³adna informacja na temat gotowych projektów technicznych.
D. Josiewicz

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

(V22502)

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

(V19603)

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy

$

Tygodnik Olecki nr 16 (485)

W poszukiwaniu korzeni
Zostawiajmy po sobie dobre imiê
i trwa³¹ pamiêæ wród niemiertelnych,
aby nasze ¿ycie nie przesz³o nadaremnie.
Leonardo da Vinci

Otwarci,
z sercem na d³oni

Historia ka¿dej rodziny ma swoje korzenie i powi¹zana
jest losami, na które jej cz³onkowie mieli niewielki wp³yw lub
niejednokrotnie nie mieli go wcale. Historia ka¿dej rodziny ma
swoje nieodkryte do koñca karty, bo trudno jest dzisiaj zebraæ informacje o ¿yciu naszych pradziadków z okresu ich
dzieciñstwa, m³odoci, staroci. Wiele z nich przekazywano
ustnie.
W Olecku wiele osób stara siê dog³êbnie poznaæ dzieje
swoich przodków, odtworzyæ je na tyle, na ile mo¿na, siêgaj¹c g³êboko w przesz³oæ, bo przecie¿ w ka¿dym z nas tkwi
poczucie zakorzenienia, poznania historii w³asnej rodziny, swego
³añcucha pokoleniowego.
Jedn¹ z takich osób jest pani Agnieszka Obrêbowska.
- Co Pani¹ sk³oni³o do zainteresowania siê losami rodziny
ze strony mê¿a?
- W mieszkaniu mojej teciowej stoj¹ na pó³kach stare
fotografie. Na jednej z nich widnieje Stanis³aw Dunin-W¹sowicz. Postaæ fascynuj¹ca, ale jej losy tragiczne  zosta³ zes³any na Syberiê za udzia³ w powstaniu styczniowym 1863
roku. Praktycznie nic o tych ludziach nie wiedzia³am, a s¹ oni
przecie¿ moimi kuzynami.
- Od jak dawna odkrywa Pani te osoby?
- Od roku.
Wci¹ga to Pani¹, daje poczucie spe³nienia d³ugu pamiêci o przodkach?
- Tak, wci¹ga bardzo i nie daje spokoju. Uwa¿am, ¿e je¿eli
jest co do odkrycia i poznania, to dlaczego tego nie zrobiæ?!
Drzewo genealogiczne rodu Korwin-Kijuæ jest bogate. Kto
jest obecnie najstarszym jego cz³onkiem?
- Najstarsza osoba, Alina Obrêbowska, zmar³a w E³ku w
2000 roku. Prze¿y³a 90 lat. ¯yje jej córka i ma swoj¹ rodzinê.
- Czy chcia³aby Pani zobaczyæ te miejsca, w których przysz³o
¿yæ Amelii, Antoniemu, Stanis³awowi, Jerzemu, Antoninie,
Stefanowi, Bart³omiejowi, Wiktorii, Rafa³owi, Barbarze ?
- Tak, ale te miejsca s¹ dzisiaj poza granicami naszego
kraju: Kazachstan, Bia³oru, Rosja, Litwa, Ukraina. Chcia³abym zobaczyæ miejsca, w których siê urodzili, gdzie odbywa³y siê chrzty i wesela, w których czêsto zmuszeni byli ¿yæ i
pracowaæ. Na Syberiê zes³ano Stanis³awa W¹sowicza, zmar³
w Pietropaw³owsku  w Kazachstanie. Byæ mo¿e jest tam jego
grób. Jego ¿ona Amelia wróci³a do Polski. Córka i jej wnuczki
urodzi³y siê w Pietropaw³owsku.
- Obawiam siê, ¿e nie ma ju¿ mogi³y Stanis³awa. W Kazachstanie s¹ tylko nowe cmentarze, stare porós³ ju¿ step.
Stosunek do zmar³ych jest tam inny ni¿ u nas. A co pozosta³o po przodkach?
- W zasadzie zdjêcia i trochê dokumentów w jêzyku rosyj-

skim. Pozosta³a te¿ bi¿uteria. Który z nich pisa³ pamiêtnik,
ale siê gdzie zagubi³. Mamy równie¿ drzewo genealogiczne.
- Czy planowany jest zjazd rodzinny, ¿eby np. siê lepiej
poznaæ?
- Nawi¹za³am ju¿ kontakt z niektórymi kuzynami i mylê,
¿e co w tej kwestii postanowimy. Poznana historia rodziny
siêga XVII wieku. Tyle lat ju¿ minê³o tyle pokoleñ! A tworzyli j¹ ludzie wykszta³ceni, inteligentni, lekarze, prawnicy, szlachta.
Swoje dzieci uczyli szacunku do ludzi i do pracy.
**
Nasz¹ podró¿ do przesz³oci rozpoczniemy od niedawnych
wydarzeñ, a zakoñczymy na 1699 roku. Trzy lata temu, pod
koniec marca, zamknê³a siê ksiêga ¿ycia Wac³awa Ludwika
Obrêbowskiego. Warto j¹ otworzyæ i przeczytaæ. Jest to lektura dla tych, którzy znali go jako radnego I kadencji Rady
Miejskiej w Olecku w latach 1990-1994, a tak¿e jako weterynarza, mi³onika i propagatora jazdy konnej. Ci, którzy po raz
pierwszy siê o nim w tej chwili dowiedz¹  to prawdziwy
kresowiak.
- A jacy s¹ kresowiacy?
- To ludzie otwarci, z sercem na d³oni, spontaniczni. Nie
ukrywaj¹ niczego, nie klucz¹, nie kombinuj¹. Co w mylach,
to i na jêzyku
- Tak, to prawda. Ale tacy s¹ nie tylko kresowiacy, tacy
s¹ te¿ ludzie starej daty. Proszê opowiedzieæ o swoim teciu Wac³awie Obrêbowskim, o najwczeniejszych latach jego
¿ycia.
- Wszystko zaczê³o siê w Wilnie w czasie II wojny wiatowej. Alina Obrêbowska urodzi³a Krystynê, a pó³ roku póniej
przyszed³ na wiat Wacek. Kiedy mia³ pó³ roku, do Wilna
wkroczyli Niemcy. Udrêka i nieszczêcia nie ominê³y nikogo.
Zburzono ich dom. Niczego nie da³o siê uratowaæ. Najwa¿-

Fot.: Rodzeñstwo Krystyna i Wac³aw Obrêbowscy. Szklarska Porêba, sierpieñ 1950r. (archiwum rodzinne)
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niejsze, ¿e nikt z rodziny nie zgin¹³. Przetrwali wszyscy.
Po wojnie, w 1945 roku, ziemie te w³¹czono do Zwi¹zku Radzieckiego. Miejscowi Polacy albo byli, drog¹ nacisków
administracyjnych, zmuszani do opuszczenia swojej ojcowizny, albo sami wyje¿d¿ali do Polski w nowych granicach,
nie chc¹c ¿yæ pod radzieckim jarzmem.
Wed³ug powszechnego spisu ludnoci
z 1931 roku Wilno w zdecydowanej wiêkszoci zamieszkiwa³a ludnoæ polska. Z
samego Wilna i litewskiej czêci Wileñszczyzny chêæ wyjazdu do Polski wyrazi³o ponad 134 tysi¹ce rodzin. W³adze litewskie, w obawie o wyludnienie, zgodzi³y siê na wyjazd zaledwie po³owy z
nich. Wysiedlano inteligencjê polsk¹ i
ludzi znanych ze swego polskiego patriotyzmu. Zalicza³a siê do nich rodzina
Obrêbowskich. Ojciec  inteligent  absolwent Wydzia³u Prawa Uniwersytetu
im. Stefana Batorego w Wilnie, matka 
telegrafistka po Szkole £¹cznoci Juzistek w Zegrzu, o szlacheckim pochodzeniu. Po sobie zostawili tylko groby
najbli¿szych: dziadka Antoniego Ludwika
Korwin-Kijuæ, emerytowanego naczelnika urzêdu skarbowego, i stryja Konstantego Korwin-Kijuæ. Ich mogi³y znajduj¹ siê na falistym, pagórkowatym terenie cmentarza Antokolskiego w pobli¿u
kocio³a w. Piotra i Paw³a, w którym
zosta³ ochrzczony Wac³aw Obrêbowski.
W listopadzie 1946 roku rodzice
Wac³awa  Alina i Edward, jego babcia
Amelia i siostra Krystyna, ostatnim transportem, przybyli do nowego miejsca zamieszkania, do Bia³egostoku. Zajêli ma³e
mieszkanie w zrujnowanym miecie. Po
chaosie wojny powoli zaczê³a wracaæ
równowaga. Rodzice zaczêli pracowaæ.
Ojciec zosta³ dyrektorem Banku Narodowego, a matka podjê³a pracê w telegrafie oraz w Gazecie Wspó³czesnej
na dalekopisach. Dzieci rozpoczê³y naukê w przedszkolu i szkole.
- Czy z tamtego okresu zachowa³y
siê jakie pami¹tki?
- Zachowa³o siê tylko pisemko dzieciêce z 1949 roku, a w nim zdjêcie dzieci z bia³ostockiego przedszkola. Jest na
nim Wacek i Krysia, którzy tañcz¹ krakowiaka. Sprawnoæ fizyczna przyda³a
siê im równie¿ na szkolnych zajêciach
z szermierki.
- Ciekawe zajêcia prowadzono
wówczas w szkole. Domylam siê, ¿e
Wac³aw i Krystyna byli dobrymi uczniami?
- Tak. Krysia zosta³a lekarzem pediatr¹, a Wac³aw lekarzem weterynarii.
Andrzej Malinowski
C.d.n.

RAPORT

(czêæ 4)

Bezpieczeñstwo w szko³ach
gminy Olecko

(materia³ Komisji Owiaty na sesjê RM w Olecku - luty 2007)
11. Efekty podejmowanych dzia³añ profilaktycznych w szko³ach s¹ nastêpuj¹ce:
- zwiêksza siê wiadomoæ uczniów na temat skutków agresji i przemocy, a tak¿e
takich zagro¿eñ jak palenie papierosów, picie alkoholu, za¿ywania narkotyków,
- uczniowie znaj¹ i stosuj¹ zasady bezpiecznego zachowania siê w rodowisku szkolnym i poza nim,
- uczniowie posiadaj¹ wiadomoæ czynów karalnych,
- du¿a ró¿norodnoæ zajêæ pozalekcyjnych wp³ywa na pozytywne kszta³towanie osobowoci dzieci a tak¿e ogranicza kontakty z grupami patologicznymi,
- zwiêksza siê zainteresowanie rodziców szkol¹, wzros³a wiadomoæ rodziców w
zakresie pracy profilaktycznej rodziny,
- wystêpuje mniej zjawisk dotycz¹cych niszczenia mienia szkolnego,
- dzieci chêtnie pozostaj¹ w wietlicy socjoterapeutycznej,
- zwiêksza siê poczucie bezpieczeñstwa w szkole,
- zmniejsza siê iloæ ocen nieodpowiednich oraz nagannych z zachowania oraz kradzie¿y w szkole,
- nastêpuje poprawa przep³ywu informacji rodzic-nauczyciel,
- bie¿¹ce i systematyczne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych niweluje trudnoci szkolne,
- zwiêksza siê umiejêtnoæ rozwi¹zywania konfliktów, porozumiewania siê, radzenia
sobie ze stresem, akceptacji siebie i innych,
12. Propozycje szkó³ poprawy bezpieczeñstwa w szkole:
Szko³y podstawowe, w tym dzia³aj¹ce w zespo³ach szkó³ proponuj¹:
- wykonaæ nowe lub wyremontowaæ obecne ogrodzenia i oznakowaæ posesje szkolne,
- zainstalowaæ monitoring, zatrudniæ ochronê b¹d portiera,
- zatrudniæ wiêksz¹ iloæ pracowników obs³ugi w godzinach pracy szko³y,
- zatrudniæ psychologów lub zwiêkszyæ iloci godzin jego pracy,
- oczekuj¹ efektywniejszej wspó³pracy nauczycieli z psychologiem,
- przeprowadziæ rady szkoleniowe dla nauczycieli i pracowników obs³ugi.
- konsekwentnie stosowaæ procedury dotycz¹ce reagowania w sytuacjach kryzysowych,
- kontynuowaæ podjête ju¿ dzia³ania z zakresu profilaktyki zagro¿eñ,
- oczekuj¹ czêstszych kontaktów szko³y z domem rodzinnym,
- wprowadziæ zakaz wnoszenia telefonów, sprzêtu rejestracyjno-odtwarzaj¹cego,
- wprowadziæ mundurki i tarcze szkolne,
- zakupiæ szafki osobiste dla uczniów,
- utworzyæ wietlicê z elementami socjoterapii,
Gimnazja, w tym dzia³aj¹ce w zespo³ach szkó³ proponuj¹:
- zwiêkszyæ zaanga¿owanie nauczycieli pe³ni¹cych dy¿ury,
- wzmocniæ dy¿ury szkolne w miejscach najniebezpieczniejszych w szkole oraz na jej
terenie,
- zwiêkszyæ iloci godzin do wykorzystania przez psychologa,
- wprowadziæ monitorowanie szko³y przez pedagoga i wicedyrektorów w czasie lekcji,
- zainstalowaæ monitoring szko³y i jej okolic,
- w wiêkszym stopniu zaanga¿owaæ uczniów do dba³oci o bezpieczeñstwo swoje i
innych,
- ograniczyæ wyjcie uczniów ze szko³y poprzez otwarcie na terenie szko³y sklepiku,
- zwiêkszyæ czêstotliwoæ wizyt policji, w tym kontrolowanie okolic szko³y.
- pozyskaæ rodziców do wspólnej realizacji zamierzeñ programu Zero tolerancji,
- zatrudniæ wonego.
13. Ocena stanu zabezpieczenia organizacyjnego i technicznego obiektu:
- we wszystkich szko³ach opracowany jest i przestrzegany grafik dy¿urów nauczycieli oraz personelu szko³y na korytarzach, w szatniach, sto³ówce, przy wejciu do
budynku i na boisku szkolnym oraz w czasie dowozu dzieci do szko³y;
- poprzez dy¿ury pracowników obs³ugi i nauczycieli w czasie przerw obiekty szkolne
s¹ zabezpieczone przed wchodzeniem osób trzecich (postronnych);
- w niektórych szko³ach dzieci nie wychodz¹ ze szko³y w czasie przerw;
- w Szkole Podstawowej nr 3 w Olecku jest zamontowany system alarmowy;
- szko³y posiadaj¹ zabezpieczenia organizacyjne i techniczne obiektu: barierki, kraty
zabezpieczaj¹ce, zaznaczone ci¹gi komunikacyjne i wyjcia ewakuacyjne;
- w dokumentacji szkolnej znajduj¹ siê aktualne protoko³y z okresowych badañ stanu
technicznego obiektu i z przeprowadzanych æwiczeñ ewakuacji budynku;
- jedynie analiza protoko³ów pokontrolnych w SP nr l w Olecku wskazuje na potrzebê
poprawy stanu techniczno-sanitarnego w ³azienkach oraz dostosowanie wysokoci krzese³ i stolików w klasach I-III.
C.d. za tydzieñ
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Olecczanin to brzmi dumnie

Robert Leszczyñski pisze
o historii Ziemi Oleckiej

Jakie¿ by³o moje zaskoczenie, kiedy
podczas lektury najnowszego wydania
tygodnika Wprost, znalaz³em w nim
obszerny fragment publikacji, jak¹ przygotowuje do wydania olecczanin (rocznik 1967) - Robert Leszczyñski. Robert,
który zrobi³ karierê jako recenzent i krytyk muzyczny oraz juror programu Idol,
tym razem pokazuje nam swoj¹ now¹ twarz;
namiêtnego badacza i obroñcy prawdy
historycznej, dotycz¹cej Prus Wschodnich i przedwojennego Olecka (Treuburga).
Jak pisze tygodnik w podtytule do artyku³u pt. Syndrom Nemmersdorfu: Niemcy nie maj¹ historycznej racji, ale maj¹
lepszych historyków.
Robert dotyka bardzo wa¿nego fragmentu dziejów naszego miasta i powiatu, jakim jest ucieczka, a nie wysiedlenie, jak okrela to k³amliwie propagandowo Powiernictwo Pruskie i Erika Steinbach; oleccy Niemcy na rozkaz swojego
starosty Tubenthala opucili te ziemie
w 1944 roku, na 3 miesi¹ce przed mazursk¹ ofensyw¹ Armii Czerwonej.

Po wielu latach na jaw wychodzi, ¿e
minister propagandy III Rzeszy doktor
Goebbels wykorzysta³ incydent we wsi
Nemmersdorf (obecnie Majakowskoje w
Obwodzie Kaliningradzkim) do celów
czysto propagandowych. W kronice filmowej z 2 listopada 1944 r. pokazano
Niemcom, jak brutalnie mordowali i gwa³cili
Niemki wyzwoliciele Prus Wschodnich
 Ruscy. Na szczêcie nareszcie ekipa
telewizji niemieckiej ZDF dociera do prawdy o tej goeebbelsowskiej prowokacji
równej tej gliwickiej, z sierpnia 1939 r.
Mnie osobicie najbardziej oczywicie porusza refleksja autora dotycz¹ca
oleckich lat, kiedy to jeszcze jako dziecko m.in. bawi³ siê w ogródku jordanowskim na wzgórzu kocielnym, na którym
po wielu latach, po zniszczeniu miasta
przez Rosjan, w czasie tzw. festiwalu
Solidarnoci uda³o siê zbudowaæ nowy
koció³ pw. NMP Królowej Polski.
R. Leszczyñski opisuje ciekawie i wiernie
historiê Olecka.
Dopisek redakcyjny olecczanin obok

Dzia³kowcy maj¹ szansê na uw³aszczenie

Zlikwidowaæ kosztowne zarz¹dy PZD

Po raz pierwszy by³em uczestnikiem
zebrania ogrodów dzia³kowych. W pi¹tek,
13 bm. w Urzêdzie Miejskim spotkali siê
dzia³kowcy z Rodzinnych Ogródków Dzia³kowych 400-lecia Olecka w Olecku.
Na ogóln¹ liczbê 503 cz³onków tego
ROD, na zebraniu uda³o siê zebraæ zaledwie 61 osób, czyli 11,5 % stanu. Na
pocz¹tku zebrania g³os zabra³ nadkomisarz Ryszard Stemplewski z KPP Olecko, który zaproponowa³ wspó³pracê dzia³kowcom, aby zmniejszyæ iloæ kradzie¿y
i w³amañ na ogrodach. Przyj¹³ tak¿e wnioski
cz³onków ROD.
Przy tak niskiej frekwencji, która podobno i tak by³a rekordowo wysoka, dzia³kowcy przyjêli szereg uchwa³ dot. dzia³alnoci ROD w 2007 r. Utrzymano takie
same stawki op³at za dzia³ki 3-arowe w
kwocie 63 z³ za rok. Postanowiono te¿
przy wsparciu finansowym Zarz¹du Okrêgowego w Olsztynie, za kwotê ponad
10 tys. z³, wykonaæ nowe ogrodzenie od
strony Lesku. Po burzliwej dyskusji g³osami 24 za i 25 przeciw uda³o siê odrzuciæ absurdalny wniosek, aby na terenie
ogrodów mo¿na by³o hodowaæ kury,

króliki i go³êbie.
- Czy na ogrodach mamy wypoczywaæ, czy ¿yæ w smrodzie  apelowa³ skutecznie do cz³onków PZD Eugeniusz Ptaszyñski.
Dzia³kowcy wyrazili zgodê na to, aby
niepe³nosprawni ruchowo mogli za zgod¹ zarz¹du ROD wje¿d¿aæ na teren dzia³ek samochodami.

Zarz¹dy PZD
broni¹ swoich sto³ków

Cz³onek w³adz okrêgowych PZD
przedstawi³ protest 530 tys. cz³onków
zwi¹zku przeciwko projektowi ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwoci o uw³aszczeniu dzia³kowców poprzez wykup ich
dzia³ek. PiS chce tak¿e zlikwidowaæ kosztowny Polski Zwi¹zek Dzia³kowców.
- Dzia³kowcy nie wiedzieli, co podpisuj¹  powiedzia³ mi jeden ze starszych
dzia³kowców. Dlatego zarz¹d chwali siê
tak¹ iloci¹ podpisów pod protestem. Niefunkcyjni cz³onkowie zwi¹zku s¹ manipulowani przez w³adze PZD  doda³.
Jako ni¿ej podpisany by³em zmuszony zabraæ g³os dla wyjanienia niepraw-

Robert Leszczyñski podczas
12. Przystanku Olecko.
Fot. Józef Kunicki.
jego personaliów, brzmi naprawdê bardzo dumnie. Z niecierpliwoci¹ czekam
 podobnie jak inni mi³onicy historii
Ziemi Oleckiej  na jego ksi¹¿kê oraz jej
promocjê w Olecku, np. w jednej z bibliotek: Miejsko-Powiatowej Bibliotece
Publicznej lub oleckiej filii WarmiñskoMazurskiej Biblioteki Pedagogicznej.
Dariusz Josiewicz

dziwych i niepe³nych informacji w³adz
PZD oraz przewodnicz¹cego zebrania Stefana Micha³owskiego.
W rzeczywistoci, po wprowadzeniu
tej ustawy w ¿ycie, dzia³kowcy (w wiêkszoci emeryci i rencici) bêd¹ mogli
wykupiæ swoje dzia³ki za symboliczne
kwoty od gminy, która przejmie mienie
likwidowanego PZD. Bêd¹ tak¿e mogli
pozbyæ siê bardzo kosztownych zarz¹dów (dla przyk³adu - w ROD 400-lecia
Olecka w ub.r. koszt utrzymania Zarz¹du wyniós³ ponad 12 tys. z³, a Zarz¹d
Okrêgowy w Olsztynie kosztowa³ cz³onków tego ROD blisko 16 tys. z³!). Op³aty na rzecz gminy bêd¹ symboliczne i
ni¿sze od obecnych. Co wa¿ne, ci dzia³kowcy, których nie bêdzie staæ na wykup swoich dzia³ek, nadal bêd¹ mogli je
u¿ytkowaæ. Co bardzo wa¿ne  w nowo
tworzonych wspólnotach dzia³kowych,
na wzór skutecznych wspólnot mieszkaniowych, bêdzie mo¿na taniej i sprawniej
zarz¹dzaæ tymi dzia³kami.
Szczegó³y projektu ustawy o uw³aszczeniu cz³onków PZD zostan¹ przedstawione przez parlamentarzystów PiS na
otwartym spotkaniu z mieszkañcami w
kinie Mazur w czwartek, 19 kwietnia
br. o godz. 15.
Dariusz Josiewicz
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Wywiad z Mari¹ Dzienisiewicz, Wicestarost¹ Powiatu Oleckiego.
no-Wychowawczym dla Dzieci G³uchych
ucz¹ siê zawodu stolarza, pracownika ma³ej
gastronomii, krawiectwa. W zasadzie tych
placówek jest sporo. Natomiast trzeba
wzi¹æ pod uwagê, ¿e w najbli¿szych latach czeka nas bardzo powa¿ny ni¿ demograficzny. W przeci¹gu nastêpnych
kilkunastu lat iloæ uczniów w szko³ach
zmniejszy siê bardzo znacz¹co. Niektóre
ród³a podaj¹, ¿e ponad 40%.

BMB:  A jaka jest specyfika gospodarki powiatu?
MD:  Specyfika wymaga kszta³cenia technicznego, a nie humanistycznego. Najwiêkszym naszym pracodawcom
brakuje pracowników. ¯eby utrzymaæ
poziom zatrudnienia, myl¹ o pracownikach zagranicznych.
BMB:  Nie pojawi³y siê ostatnio
nowe du¿e zak³ady pracy.
MD:  Tak, ale szans¹ na pracê s¹
istniej¹ce zak³ady. W tej chwili notuje
siê dobr¹ koniunkturê, zak³ady siê rozwijaj¹. Potrzebuj¹ zarówno dowiadczo-

BMB:  To jest wstrz¹saj¹ca wiadomoæ!
MD:  Tak! Na taki wynik wp³yw ma
nie tylko mniejsza liczba urodzin. Równie¿ migracja ca³ych rodzin w poszukiwaniu lepszej pracy. Tylko w styczniu
wyjecha³o z powiatu kilkanacie m³odych
rodzin. To jest bardzo niekorzystne nie
tylko dla szkó³, ale dla ca³ej naszej spo³ecznoci.
BMB:  Jeszcze siê o tym g³ono nie
mówi.
MD:  Niestety, tej tendencji demograficznej nie zatrzymamy. Nie ma bowiem dostatecznego wsparcia rodziny.
Nie ma przede wszystkim szerszej, zró¿nicowanej i p³atnej na wy¿szym poziomie oferty pracy! Takie s¹ fakty. Niemniej jeli tylko jest wola, to na szereg
problemów znajduje siê sposób.
BMB:  To znaczy?
MD  Na przyk³ad kszta³cenie w szko³ach ponadgimnazjalnych musi wyjæ
naprzeciw tym wszystkim, którzy chc¹
pracê absolwentom zapewniæ. Zdecydowanie te¿ wzmocniæ kszta³cenie postaw
przedsiêbiorczoci. Na Mazurach i Warmii wskazuje siê rozwój us³ug, a to przecie¿ g³ównie ma³e firmy. Kto, kto prowadzi w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹,
ma zupe³nie inne podejcie do wiadczonej pracy.

nych pracowników, jak i po krótkim przeszkoleniu. Wiêkszego znaczenia nabiera kszta³cenie ustawiczne skierowane do
osób doros³ych. Musi siê w tym wypadku zmieniæ nastawienie spo³eczne.
Trzeba zdaæ sobie sprawê z tego, ¿e maj¹c
czterdzieci czy piêædziesi¹t lat, nale¿y
korzystaæ z dokszta³cania i podnosiæ swoje
kwalifikacje.
BMB:  W pokoleniu obecnych czterdziestolatków czy piêædziesiêciolatków
bardzo trudno jest zmotywowaæ kogo
do kszta³cenia.
MD:  Czêsto osoby ze rodowisk
najbiedniejszych najtrudniej zmobilizowaæ do takiego kszta³cenia. A czêsto
przecie¿ jest ono bezp³atne. W Raporcie Spo³ecznym 2005 mówi siê o zjawisku bezrobocia wrodzonego.
BMB:  Co mog¹ zrobiæ samorz¹dy, by zmobilizowaæ tych ludzi do kszta³cenia?
MD:  Przede wszystkim dostrzec
potrzeby spo³eczne. Zadbaæ o najm³odszych. To jest szansa. Je¿eli dziecko wzrasta
w zaniedbanym rodowisku, ale wska¿e
mu siê mo¿liwoci rozwoju, to w nastêpstwie rozbudza siê w nim potrzeby wy¿sze, ciekawoci wiata, otwarcia na innych, umiejêtnoæ pracy i wspó³pracy.
BMB:  Czy to aby nie za proste?
MD:  Najprostsze okazuje siê naj-

TAM OJCZYZNA, GDZIE PRACA...
W marcu br. na konferencji Edukacja zawodowa w przestrzeni gospodarczej i spo³ecznej powiatu oleckiego pad³o
to stwierdzenie. Dla wielu wydaje siê
s³uszne, ale nie znaczy to, ¿e trzeba siê
temu poddaæ i nie podejmowaæ starañ
zmiany tej sytuacji.
Bogus³aw M. Borawski:  Jakie s¹
priorytety powiatu oleckiego w zakresie kszta³cenia i edukacji?
Maria Dzienisiewicz:  Po wejciu
do Unii Europejskiej mamy zdecydowan¹ zmianê w priorytetach kszta³cenia. W
przyjêtych strategiach jako wiod¹ce przyjêto kszta³cenie dostosowane do potrzeb
gospodarki kraju. Taki te¿ kierunek dzia³añ
obieraj¹ nasze szko³y ponadgimnazjalne.
Du¿ym utrudnieniem w planowaniu kierunków kszta³cenia jest obecna polityka owiatowa. Nie wiadomo jakie typy
szkó³ bêd¹ funkcjonowa³y, czy zlikwidowane zostan¹ licea profilowane, a powstan¹ na ich miejsce 4- b¹d 5-letnie
technika, czy zdo³amy utworzyæ szko³y
zawodowe z dobrym zapleczem kszta³cenia
praktycznego, czy przedsiêbiorcy szerzej
otworz¹ swoje zak³ady dla praktyk
uczniowskich i rzetelnie bêd¹ przygotowywaæ przysz³ych, byæ mo¿e w³asnych,
pracowników.
BMB:  Jak w tej chwili powiat stara
siê sprostaæ tym warunkom?
MD:  Opracowane zosta³y na najbli¿sze lata propozycje do ulepszenia bazy
placówek owiatowych, które przedstawione zostan¹ na kwietniowych posiedzeniach komisji sta³ych Rady Powiatu.
Liczê na szerok¹ wspó³pracê w tej sprawie. Przytoczê kilka sporód sporej listy propozycji: kontynuacja modernizacji obiektów owiatowych, termomodernizacja, efektywne wykorzystanie zasobów poszczególnych szkó³  utworzenie internatu miêdzyszkolnego, utworzenie
jednej bazy kszta³cenia zawodowego, wykorzystanie pozosta³ego mienia, np. pod
wynajem. Chcemy utrzymaæ nabór uczniów
do liceum ogólnokszta³c¹cego na niezmienionym poziomie, mimo nadchodz¹cego
ni¿u.
BMB:  To ciekawe propozycje! Mamy
w powiecie trzy szko³y rednie, od wrzenia bêdzie ich cztery, bo rusza ogólniak spo³eczny.
MD:  To nie wszystko. Kszta³cenie
ogólne czy zawodowe ma miejsce tak¿e
w Zak³adzie Doskonalenia Zawodowego, Centrum Edukacji i Rozwoju oraz
Centrum Edukacji przy rodowiskowym
Domu Samopomocy, skierowane do osób
niepe³nosprawnych. W Orodku Szkol-
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skuteczniejsze. Nale¿y z ca³¹ powag¹ zaj¹æ
siê edukacj¹ najm³odszych. Podczas spotkania dyrektorów szkó³ z przedstawicielami Kuratorium Owiaty okaza³o siê, ¿e
wyniki nauczania, zw³aszcza uczniów ze
rodowiska wiejskiego, by³y bardzo s³abe. Szuka³abym tutaj przyczyn w rodowisku, w starcie ucznia, a nie tylko po
stronie szko³y.
BMB:  Czyli b³êdne ko³o?
MD:  Które mo¿na zatrzymaæ!
BMB:  Jakie wiêc jest zadanie powiatu?
MD:  Niestety, podzielone zosta³y
zadania owiatowe na gminy i powiaty.
Obu samorz¹dom w takiej sytuacji trudniej wprowadzaæ zmiany. Polem dzia³ania powiatu jest kszta³cenie ponadgimnazjalne. Szanse do pozytywnego nastawienia do kszta³cenia zawodowego widzê w starannie przygotowanej i prowadzonej kampanii informacyjnej w tej sprawie
oraz wyznaczania cie¿ek zawodowych
uczniów. Gdy rodzic nie wie, to równie¿
dziecko nie bêdzie wiedzia³o gdzie czeka
praca i jakie wybieraæ kierunki. Kszta³cenie ogólne nie da zatrudnienia. Uwa¿am te¿, ¿e kampanie informacyjne powinni organizowaæ wszyscy pracodawcy.
BMB:  Czyli preferuje Pani kszta³cenie zawodowe?
MD:  Wskazujê na wagê tego kszta³cenia. Zdolni, utalentowani uczniowie
podejmuj¹ studia i realizuj¹ swoje plany
¿yciowe, ale trzeba jasno powiedzieæ, ¿e

w populacji ludzi tylko nieliczni maj¹
najwy¿sze IQ. Zró¿nicowanie pozosta³ych pod tym wzglêdem jest bardzo du¿e.
A wskazywane wczeniej zaniedbania
rodowiskowe powoduj¹, ¿e rednio jeszcze o kolejne 10% obni¿aj¹ siê mo¿liwoci intelektualne dziecka.
BMB:  Czyli...
MD:  Zadbanie o najm³odszych i
informacja w gimnazjum. Rodzic i uczeñ
maj¹ wiedzieæ, gdzie i jakiego zawodu mo¿na
siê wyuczyæ, by pracê otrzymaæ. Potrzebni
s¹ aktywni doradcy zawodowi.
BMB:  Rodzice maj¹ ambicje...
MWD:  Ambicje to nie wszystko.
¯eby wiadomie wspieraæ wybór cie¿ki zawodowej swego dziecka, trzeba siê
zaanga¿owaæ w jego kszta³cenie. Na ostatnim posiedzeniu rady rodziców jednej ze
szkó³ podstawowych nie zebra³o siê nawet kworum. A wemy uczestnictwo w
wywiadówkach albo w imprezach szkolnych...
BMB:  To mo¿e rodziców trzeba
edukowaæ?
MD:  Raczej informowaæ. Obie grupy
powinny ze sob¹ nawi¹zaæ wspó³pracê.
BMB:  Czyli, ¿e rodzice powinni
wspieraæ nauczycieli.
MD:  Oczywicie, ¿e tak. Proszê wzi¹æ
pod uwagê wyniki szko³y spo³ecznej. Tam
s¹ ró¿ni uczniowie, jednak wyniki nauczania s¹ znacznie wy¿sze od przeciêtnych.
BMB:  To co nowego. Czy popiera Pani kszta³cenie niepubliczne?
MD:  Tak, popieram kszta³cenie nie-

publiczne i wszystkie alternatywne formy edukacyjne i rozwojowe. Byæ mo¿e
nie jest to stanowisko popularne, ale
uwa¿am, ¿e dobrze sta³o siê, ¿e powo³ano w Olecku szko³ê spo³eczn¹. Mamy
tutaj czarno na bia³ym: wspó³praca zaanga¿owanego rodzica i wspieranie nauczyciela sprzyja edukacji. Nawet gdy
uczeñ nie jest prymusem, to i tak osi¹ga
lepszy wynik.
BMB:  A czy jeszcze powiat przewiduje jakie dzia³ania porednie, etapowe? Chodzi bowiem tak¿e o pracê
dla nauczycieli.
MD:  Obecnie nie ma nadwy¿ek etatów, ale nie znaczy to, ¿e czêæ nauczycieli z powodu niskiego przyrostu demograficznego straci pracê. Prawa emerytalne nabywa 21 osób, czyli ¿e obecnie zatrudnieni nie s¹ zagro¿eni utrat¹
pracy. Bêdzie brakowa³o nauczycieli o
takich kierunkach jak matematyka, fizyka, chemia, informatyka, ale dyrektorzy
ju¿ otrzymuj¹ zg³oszenia od kandydatów.
Podjête s¹ te¿ dzia³ania w celu zabezpieczenia kadry do praktycznej nauki
zawodu.
BMB:  Czy te dzia³ania powiod¹ siê?
MD:  Dyrektorzy naszych placówek
stoj¹ przed du¿ym wyzwaniem. Je¿eli radni
przyjm¹ propozycje do ulepszenia bazy
owiatowej i dzia³añ na najbli¿sze lata,
to tylko z pomoc¹ dyrektorów, ich zespo³ów nauczycielskich i administracji
istnieje szansa realizacji tych zamierzeñ.
BMB:  Dziêkujê za wywiad!

Szanowni Czytelnicy!

libymy przedstawiæ now¹ wspóln¹ myl.
Uwa¿amy, ¿e nale¿y cieszyæ siê z tego, ¿e
nikomu nie jest obojêtna przysz³oæ dzieci i m³odzie¿y  a tym samym bezpieczeñstwo w miecie. Wszyscy zauwa¿aj¹ problem zwi¹zany z wychowywaniem m³odych pokoleñ, który jest powszechny, z³o¿ony i trudny. Problemy wieku dojrzewania dotycz¹ równie¿ osób æwicz¹cych w
klubach karate.
W porozumieniu z innymi sekcjami
karate (dwie sekcje taekwondo: Siejnik i
MOSiR), maj¹c na wzglêdzie dobro mieszkañców Olecka, pragniemy do³o¿yæ wszelkich starañ, by sprawy wychowawcze oraz
przekaz wartoci i filozofii by³y priorytetowymi, by uprawianie karate sta³o siê
niekoñcz¹cym ród³em inspiracji, rozwoju i szeroko pojêtego dobra.
Stoimy na stanowisku, i¿ mimo wszelkich trudnoci nale¿y uczyniæ wszystko
dla bezpieczeñstwa CZ£OWIEKA, gdy¿
ON jest i zawsze bêdzie najwy¿sz¹ wartoci¹. Chcielibymy zachêciæ tak¿e mieszkañców naszego miasta do solidaryzowa-

nia siê z nasz¹ ide¹, jak¹ jest wizja bezpiecznego Olecka na miarê XXI wieku.
Kwestia obecnie przez nas poruszona
jest jedynie namiastk¹ w porównaniu z
prawdziwymi problemami, z jakimi mo¿emy siê zetkn¹æ w naszej okolicy. Jednak
bez Pañstwa pomocy nawet organom do
tego powo³anym, czy te¿ w³adzom miasta, trudno bêdzie temu zaradziæ.
Postawa chowania g³owy w piasek,
nabierania wody w usta czy te¿ zrzucania odpowiedzialnoci na innych mo¿e w
przysz³oci jawiæ siê jako bardzo przykre i
osobiste dowiadczenie. Z kolei, aby móc
z tym walczyæ i nazywaæ rzeczy po imieniu, a nie tylko operowaæ ogólnikami, potrzebne jest zaanga¿owanie wiêkszej liczby osób. Wtedy tylko mo¿liwe jest wp³ywanie na to, co dzieje siê w naszym miecie.
Czekamy wiêc na Pañstwa pogl¹dy,
uwagi, propozycje i wsparcie.
Klub Kyokushin Olecko
Orodek Badañ i Us³ug
Psychologicznych w Olecku

Nawi¹zuj¹c do pierwszej czêci artyku³u, chcemy Pañstwa poinformowaæ, ¿e
spotka³ siê on z bardzo ¿yw¹ reakcj¹ ze
strony mieszkañców, osób æwicz¹cych
karate oraz instruktorów sztuk walki. Oczywicie, nie obesz³o siê bez s³ów krytyki za
przedstawienie takich pogl¹dów, wiêc
jeszcze raz prosimy o wyrozumia³oæ i nie
odbieranie tego jako bezporedniego ataku na kogokolwiek. Uwa¿amy, ¿e problemy zawsze towarzysz¹ ka¿demu cz³owiekowi, a i b³êdy s¹ wpisane w ludzk¹ naturê, nic w tym dziwnego. Najwa¿niejsze
jest, by te b³êdy dostrzegaæ i staraæ siê je
naprawiaæ, wyci¹gaæ wnioski, aby na przysz³oæ podobne sytuacje nie mia³y miejsca. I tym razem, uwzglêdniaj¹c bardzo
spontaniczny, ale i pozytywny odzew,
nale¿a³oby to przyj¹æ jako wspólny sukces a nie czyj¹ pora¿kê.
Z takiego przebiegu zdarzeñ uznalimy, ¿e druga czêæ zaplanowanego artyku³u w podobnej formie jest ju¿ bezzasadna i niepotrzebna, a w jego miejsce chcie-
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Opracowanie na podstawie przeprowadzonych ankiet na reprezentatywnej
próbie losowej 420 doros³ych mieszkañców powiatu oleckiego (miasto i gmina
Olecko, gmina Kowale Oleckie, gmina wiêtajno, gmina Wieliczki) w dniach
01.03  15.04.2007 r.

3 LATA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ
Dotacje dla rolników
i dziurawe drogi

68% ankietowanych mieszkañców
powiatu oleckiego jest zadowolonych
z cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Najwiêcej zmian z faktu przynale¿noci
do Unii respondenci dostrzegaj¹ w dotacjach dla rolników (14%), zauwa¿aj¹
rozwój i zmiany w rolnictwie, a tak¿e we
wszelkiego rodzaju programach pomocowych (11%) oraz w otwartych granicach
i mo¿liwociach podró¿owania bez paszportów (8%). 9% badanych nie widzi
negatywnych stron wynikaj¹cych z cz³onkostwa w UE, natomiast 4% w podwy¿ce cen produktów ¿ywnociowych, wy¿szych cenach towarów i us³ug, a tak¿e
w procesie opuszczaniu kraju przez m³ode osoby w celu znalezienia pracy.
1 stycznia 2007 r. do Unii Europejskiej przyst¹pi³y dwa pañstwa: Bu³garia
i Rumunia. 25% ankietowanych dostrzega
w tym korzyci, natomiast 22% zagro¿enie. 31% opowiada siê za przyjêciem Turcji
do Wspólnoty.
4% badanych skorzysta³o ze szkoleñ w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Pomocowego, a
kolejnych 32% zamierza w przysz³oci to
uczyniæ.
16% ankietowanych zamierza wyjechaæ do innych pañstw UE w celu podjêcia pracy, 17% rozwa¿a tak¹ decyzjê.
Dla 20% z nich praca bêdzie zwi¹zana z
posiadanymi kwalifikacjami.
W krajach Unii pracuje wielu Polaków. 49% badanych mieszkañców po-

wiatu oleckiego deklaruje, ¿e jest to kto
z ich rodziny, najczêciej kuzyni (22%).
G³ównym powodem ich wyjazdu by³y zbyt
niskie zarobki w kraju (28%) i polepszenie swojej sytuacji materialnej (27%).
Najrzadziej wyje¿d¿aj¹: ¿ona, teæ i dziadek.
Niemcy (14%) i Wielka Brytania (13%)
to dwa kraje, które ankietowani darz¹
sympati¹.
45% badanych nie widzi zagro¿enia
dla naszej tradycji, kultury i jêzyka w
zwi¹zku z cz³onkostwem w Unii Europejskiej. Dla 65% mieszkañców powiatu dobro
Polski jest wartoci¹ najwy¿sz¹. 40%
deklaruje swoj¹ otwartoæ na przedstawicieli innych nacji, przeciwnego zdania
jest 22%. Inne kultury szanuje 84% respondentów. Zdecydowana wiêkszoæ
(62%) uwa¿a, ¿e mniejszoci narodowe
w Polsce powinny byæ traktowane bez
specjalnych praw i ustêpstw.
53% uczestników ankiety wie, ¿e Oda
do radoci jest hymnem Unii. 20% jest
za przyjêciem Traktatu Konstytucyjnego UE. W kwestii przyst¹pienia Polski
do strefy Euro g³osy roz³o¿y³y siê niemal¿e jednakowo  30% ankietowanych
jest za, 31% przeciw.
Zaanga¿owanie w pozyskiwanie rodków unijnych przez nasze w³adze samorz¹dowe ocenia negatywnie 30% badanych, pozytywnie za 19%. 26% nie
posiada na ten temat ¿adnych informacji.
W celu rozwoju naszego rodowiska
lokalnego nale¿y pozyskiwaæ, zdaniem

ankietowanych, fundusze na modernizacjê dróg (47%), owiatê i szkolnictwo
(11%), ochronê rodowiska (8%), orodki
i obiekty sportowe (7%), nowe miejsca
pracy (6%), bazê turystyczn¹ i rozwój
turystyki (6%).
Dzieñ Flagi Pañstwowej jest w Polsce obchodzony 2 maja. Tak¹ wiedz¹ mo¿e
pochwaliæ siê 30% respondentów. 31%
posiada w domu polsk¹ flagê, natomiast
w trakcie wi¹t pañstwowych wywiesza
j¹ 13%. 63% deklaruje, ¿e zna w ca³oci
hymn pañstwowy. 61% nie pamiêta kiedy ostatni raz go piewa³o. Wiêkszoæ
(72%) zna autora s³ów hymnu.
Sporód wspó³czenie ¿yj¹cych Polaków za najwiêkszego patriotê uznany
zosta³ W³adys³aw Bartoszewski (8%), w
historii Polski za Karol Wojty³a (25%) i
Józef Pi³sudski (25%).
wiêta pañstwowe mieszkañcy powiatu oleckiego obchodz¹ odpoczywaj¹c w domu z rodzin¹ (22%). Dla 21%
nie ma potrzeby organizowania w tych
dniach dodatkowych imprez czy spotkañ.
Z kolei 18% chce wiêcej festynów dla
dzieci, m³odzie¿y i ca³ych rodzin.
Wojciech Jegliñski, nauczyciel
Gimnazjum nr 2 w Olecku
Andrzej Malinowski, nauczyciel
Zespo³u Szkó³ w Judzikach
Za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu badañ socjologicznych serdecznie dziêkujemy:
- p. Ewie Borzeñskiej z Gminnego Orodka
Kultury w wiêtajnie,
- p. Barbarze Taraszkiewicz, kierownikowi ZDZ w Bia³ymstoku zs. w Olecku,
- p. Reginie Bogatko i p. Bo¿enie Raczykowskiej z Biura Podró¿y Orbita w Olecku,
- p. Dorocie i Tomaszowi Piekutowskim
z firmy Pelikan w Olecku

Za tydzieñ  opracowanie na podstawie przeprowadzonych ankiet na reprezentatywnej próbie losowej
420 doros³ych mieszkañców powiatu oleckiego (miasto i gmina Olecko, gmina Kowale Oleckie, gmina
wiêtajno, gmina Wieliczki).

OG£OSZENIE O PRZETARGU

Zarz¹d Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Spó³ka z
o.o. w Olecku og³asza przetarg na sprzeda¿:
1. Kot³owni olejowej, po³o¿onej w Olecku przy ul. Nocznickiego 20 o pow. u¿ytkowej 127,7 m2 wraz z udzia³em w
gruncie, oraz sieciami i pozosta³ymi urz¹dzeniami za cenê
wywo³awcz¹ netto 110.000,00 z³.
2. Pomieszczenia po kot³owni, po³o¿onego w Olecku przy ul.
Kolejowej 34a o pow. u¿ytkowej 47 m2 wraz z udzia³em w
gruncie za cenê wywo³awcz¹ netto 15.800,00 z³.
3. Kot³owni olejowej, po³o¿onej w Olecku przy ul. 11-go Listopada 24 o pow. u¿ytkowej 58,9 m2 wraz z udzia³em w gruncie
i urz¹dzeniami za cenê wywo³awcz¹ netto 30.000,00 z³.
4. Kot³owni olejowej, po³o¿onej w Olecku przy ul. 11-go Listopada 24b o pow. u¿ytkowej 17,8 m2 wraz z udzia³em w grun-

cie i urz¹dzeniami za cenê wywo³awcz¹ netto 11.000,00z³.
Do ceny netto zostanie doliczony nale¿ny podatek VAT.
Wszelkie koszty zwi¹zane z nabyciem w/w kot³owni ponosi kupuj¹cy.
Pisemne oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie PEC Spó³ka
z o.o. w Olecku ul. Sk³adowa 7.
Bie¿¹cych informacji mo¿na uzyskaæ pod nr telefonu
087 520 26 61.
Termin sk³adania ofert mija 30.04.2007 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nast¹pi dnia 30.04.2007 r. o godz. 1200 .
Zarz¹d PEC w Olecku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo
prowadzenia rokowañ z oferentami, swobodnego wyboru
ofert i uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyn.
Grzegorz Makarewicz
Olecko dnia 13.04.2007 r.

!
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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

(L3309)

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
(V4612)

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

(V16405)

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

(V17504)

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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Meble

Du¿y wybór, niskie ceny

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

(V21803)

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

(V14207)

(V9701)

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

BIURO RACHUNKOWE

(V10508)

* ASTRA, restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. 0-87-520-2568
V17904
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K6205
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L4207
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V15306
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L2410
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
L2909
* BUDOWLANE: ocieplania budynków, stany surowe, posadzki, tel. 0-501-789-634
K7005
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00 K5806
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79916
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
K8802
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V23501
* Dembus, us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V22003

ROLNIKU!

DOTACJE UNIJNE

wype³niamy wnioski na dotacje unijne.
Biuro Obrachunkowe BEISTAND
Olecko, Aleja Zwyciêstwa 3/8
tel. (087) 523091-59, kom. 600 853 877

V9709

(V24101)

* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.

Powy¿ej 4 wniosków z jednej okolicy - mo¿liwoæ dojazdu do klientów.

FUH KRET Wies³aw Morusiewicz

(V14706)

(V20003)

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
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50

V9809
V9819

* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V10808
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V10409
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L6301
* MARKOWA ODZIE¯ Trendy: Vila, Morgan, Mexx i inne,
plac Wolnoci 6D (II piêtro nad salonem lubnym) V12707
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V10708
* mia³e wypadek, zadzwoñ, przys³uguje Ci odszkodowanie,
tel. 0-604-856-353, e-mail: marianolecko@wp.pl
K8703
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V17704
* naprawa urz¹dzeñ ch³odniczych, klimatyzacyjnych, elektrycznych, Marian Kruszniewski, tel. 0-87-520-13-48, 0-601693-546
V23002
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V21813
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

* Piecz¹tki, szyldy, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym Mazury), tel. (087) 520-04-80
V23102

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

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

PIZZA NA ZAMÓWIENIE

(V16206)

ADLER

PIZZERIA POD PAPUGAMI, Osiedle Siejnik
od 12 00 do 2200 (niedziela od 1100)
Tel. (087) 523-00-43. Dowóz na terenie miasta  gratis!

(V8810)

* 30000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia.
Tel. (087) 520-20-55
V23701

* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V14906
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V15106
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V9509
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L2610
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V12807

(V9609)

US£UGI

Powiêkszenia zdjêæ archiwalnych czarno-bia³ych. Rodzinna fotografia technik¹ tradycyjn¹ i cyfrow¹, retusze, poprawianie ostroci itd. Negatywy, powiêkszenia.
Tel. 0-603-440-115
(L5603)

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V17604
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne

ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t dotel. (087) 520-30-73 mowych
tel. (087) 520-27-89
(V20203)
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa

* PUB PIWNICA, plac Wolnoci 24, pizza na telefon, tel.
0-87-523-03-3
V18104
* Ryby, SKLEP, Kociuszki 6. Tel. 0-605-192-330
K5906
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L4606

#

US£UGI C.D.
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US£UGI
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

KUPIÊ

(V8910)

SERWIS OGUMIENIA

OG£OSZENIA DROBNE

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2710)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V12507
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-61961
K10908
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V9909
* Studio reklamy Best. Tel. (087) 520-62-57

V315

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
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
* transport, tel. 0-508-192-094
* transportowe  bus, Mercedes, 2 tony, tel. 0-608-519-199

(V15206)

* STYLIZACJA PAZNOKCI, konkurencyjne ceny, wiosenne promocje, plac Wolnoci 6D, tel. 0-695-393-616 V12617
* SUKNIE LUBNE, wypo¿yczalnia, sprzeda¿, plac Wolnoci 6D, tel. 0-886-364-909
V12607

K8303
K4608
K7404
L3602
V9919
V16805

(V22103)

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

Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!

WYNAJEM
(V15006)

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

(K4408)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L4706
* mieszkanie dwupokojowe, tel. 0-604-557-693
L5403
* mieszkanie dwupokojowe, tel. 0-660-466-270
K7104
* mieszkanie w Olecku, oko³o 40 m.kw., tel. 0-607-685-558 V17005
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
K9401
PRACA
* praca na umowê-zlecenie w firmie kosmetycznej, tel. 0-609600-338
K4009
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L2709
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-31-32 L4806
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L5503
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L5103
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L5305
* bojler Galmet, rabat do 15%, tel. 0-87-520-22-33
L5203
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L6001
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L6101
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K8503
* koleba na wózek wid³owy 1m szecienny, 850 z³otych, tel.
0-660-495-581
K9201
* lady ch³odnicze, tel. 0-691-407-184
K8603
* Pegueot 106, 1,0B, 1998, polska rejestracja, 7900 z³otych,
tel. 0-504-146-296
K9301
* pilnie w atrakcyjnej cenie sprzedam Ranaualt Megane Combi,
1,9DPI, 1999, tel. 0-600-936-589
L5902
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359
L6201
* stó³ wibracyjny, si³a, formy do: p³ytek, krawê¿ników, wybijaki, tel. 0-87-523-70-75
K8403
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L4506
* szwedzk¹ przepompowniê cieków 3000 litrów z pe³nym
osprzêtem, 3 x 1,2 metra, dwie pompy si³owe z rozdrabniaczem, wejcie-wyjcie 15 cm, 5000 z³otych, tel. 0-660-495581
K9101
* zawory: kulowy 1,75 cala, kulowy 5 cala, przelotowy regulowany 4 cale, tel. 0-660-495-581
K9001

* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V21903

* Limuzyny Lincoln Towcar na luby i inne okazje
do wynajêcia, tel. 0-501-358-370
(V16415)
* lokale do wynajêcia, tel. 0-885-441-703
K9801
* mieszkania do wynajêcia, tel. 0-502-264-902
K8901
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L4008
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L6401
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L5702

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

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
17 kwietnia
Anicety, Iny, Klary, Rudolfiny
Aniceta, Eliasza, Fortunata, Innocentego, Jakuba, Krosis³awa, Patrycego, Roberta, Rudolfa, Stefana, Szymona
18 kwietnia
Alicji, Apolonii, Bogumi³y, Bogus³awy,
Gos³awy, Klarysy, Poli
Apolla, Apoloniusza, Bogumi³a, Bogus³awa, Flawiusza, Gos³awa, Gocis³awa,
Wernera
19 kwietnia
Adolfy, Ady, Emmy, Emy, Leonii, Leontyny,
Adolfa, Alfa, Czecha, Czes³awa, Jerzego, Konrada, Leona, Pafnucego, Tymona, Tytusa, Wernera, W³odzimierza
20 kwietnia
Agnieszki, Amalii, Amelii, Bereniki, Blanki
21 kwietnia
 21 maja
Byki s¹ tylko
o w³os mniej
zdeterminowane w d¹¿eniu do
celu ni¿ Barany,
ale tysi¹ckrotnie bardziej od
nich uparte i... nudne. cile przestrzegaj¹ ustalonej przez siebie strategii gry uczuciowej i za nic nie zmieni¹ w niej bodaj
szczegó³u! No i lubi¹ przede wszystkim
siebie; w nastêpnej kolejnoci rzeczy materialne, a dopiero potem osoby. Owszem,
kochaj¹ partnera czy partnerkê, ale przywi¹zuj¹ siê te¿ do jego lub jej... dobytku.
Wynagradzaj¹ to stokroæ w seksie. Poza
tym Byk lubi dobrze zjeæ. Dlatego te¿ dla
typowego Byka idealnie romantyczny
wieczór to pizza, czekoladowy krem i seks.
Najlepsze znaki w uczuciach: Rak, Panna,
Kozioro¿ec; najgorsze: Wodnik, Bliniêta, Lew.

W jakiej
temperaturze spaæ?

By sen by³ g³êboki, temperatura w
pokoju nie powinna byæ za wysoka. Najlepiej pi siê przy oko³o 15 stopniach Celsjusza. Chorzy mog¹ spaæ w temperaturze wy¿szej, ale ludzie zdrowi musz¹ pamiêtaæ, ¿e w temperaturze 21-25 stopni,
pi siê naprawdê dobrze tylko 3-5 godzin.
Tak wiêc do spania, tak jak dawniej radzono, nale¿y pokoje wyziêbiaæ. Wskazane
jest oczywicie równie¿ dobre przewietrzenie sypialni, nawet spanie przy otwartym
oknie, zw³aszcza latem.

Czecha, Czes³awa, Florencjusza, Florentego, Lecha, Mariana, Nawoja, Szymona, Teodora
21 kwietnia
Drogomi³y, Drogomiry, Konrady, Sandry,
Sebastiany, Selmy, Zelmy
Abelarda, Anastazego, Anzelma, Bartosza, Drogomi³a, Drogomira, Feliksa, Jaros³awa, Konrada, ¯elis³awa
22 kwietnia
Eugenii, Kai, Lei, Leonii, Nastazji
Agapita, Heliodora, Leona, Leonida,
£ukasza, Sotera, Strze¿yma, Strze¿ymierza, Strze¿ymira, Teodora
23 kwietnia
Albertyny, Beli, Emanueli, Fortunaty,
Heleny, Ilony
Alberta, Albrechta, Geralda, Gerarda,
Gerwazego, Idziego, Idzis³awa, Jerzego,
Wojciecha

Doda si³ i energii
(kuracje naturalne)

Medycyna ludowa i naturalna poleca jêczmienne posi³ki rekonwalescentom,
po³o¿nicom i innym os³abionym chorym,
tak¿e dzieciom. W by³ym Zwi¹zku Sowieckim m¹kê jêczmienn¹ i s³ód, czyli
poddane kie³kowaniu ziarna, wykorzystywano w ¿ywieniu dzieci. By³ to
dodatek energetyzuj¹cy do pokarmów.
Medycyna domowa wykorzystuje tak¿e p³atki jêczmienne. Mo¿na je gotowaæ
i przyrz¹dzaæ podobnie jak kaszê. Medycyna ludowa krajów zachodniej Europy najbardziej ceni jednak p³atki podpra¿one lekko na patelni. Potem jada siê
je z mlekiem lub dodaje do posi³ków.

Witamina E

Jest potrzebna w ustroju do prawid³owego przebiegu procesów rozrodczych.
Miêdzy innymi zapobiega poronieniom.
Niedobory jej wywo³uj¹ zmiany w uk³adzie miêniowym. Takie przypadki jednak

Przys³owia
i powiedzenia

 Suchy marzec, maj za ch³odny, kwiecieñ mokry, rok nieg³odny.
 Na Tymona (19 IV) siej jêczmiona, by
do w. Katarzyny poobsiewa³ koniczyny.
 Na kwiecieñ lada z czego wianek spleciesz.
 Nie jeden dzieñ ciep³y czyni wiosnê
po zimie.
 Gdy £ukasza (22 IV) przybêdzie, zielono ju¿ wszêdzie.
 Ile razy przed Wojciechem (23 IV) zagrzmi¹ pola, tyle razy po Wojciechu
zabieli siê rola.

Nasz przepis
Grzanki kocie oko

6 jaj ugotowanych na twardo, 2 ³y¿ki
mas³a, ³y¿ka m¹ki, pó³ szklanki roso³u,
kilka ga³¹zek selera naciowego, sok z
cytryny, 6 grzanek, sól, pieprz
Jaja obraæ, przeci¹æ bia³ka tak, by
wyj¹æ ¿ó³tka w ca³oci. Bia³ka drobno
posiekaæ. Seler oczyciæ z w³ókien, pokroiæ w drobne talarki. Rozgrzaæ mas³o, wsypaæ  stale mieszaj¹c m¹kê,
stopniowo dolewaæ, nadal mieszaj¹c,
gor¹cy rosó³. Kiedy sos bêdzie g³adki,
dodaæ bia³ka i seler. Wymieszaæ, doprawiæ do smaku sol¹, pieprzem i sokiem z cytryny. Wy³o¿yæ na gor¹ce
grzanki, umieszczaj¹c na rodku ka¿dej ¿ó³tko. Przybraæ naci¹ selera.
s¹ rzadkie, gdy¿ witamina E jest naturalnym sk³adnikiem wielu produktów spo¿ywczych. Najbogatszymi jej ród³ami s¹
kie³ki pszenicy, nasiona i warzywa liciaste. Wystêpuje tak¿e w wo³owinie, oliwie,
w¹trobie, jajkach, szprotkach, mleku, male i orzeszkach ziemnych.
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K¹cik szachowy (32)
Dekalog M³odego Szachisty
wed³ug Andrzeja Modzelana

Ucz¹c dziecko graæ w szachy nie sposób nie oddzia³ywaæ na nie wychowawczo, chocia¿by poprzez zasady i regu³y, jakich sami przestrzegamy i do których przekonujemy swoich podopiecznych. Ka¿dy ucz¹cy formu³uje w ten sposób swoisty zbiór przykazañ szachowych
1. Lubiê graæ w szachy
Od tego prostego stwierdzenia
wszystko siê zaczyna. Je¿eli nie lubimy
królewskiej gry, to po co w ni¹ gramy?
Ano, znajdzie siê kilka odpowiedzi na tak
postawione pytanie: bo lubimy zwyciê¿aæ, lubimy zdobywaæ medale, lubimy
wyjazdy na zawody szachowe i panuj¹c¹
na nich atmosferê, lubimy ten specyficzny moment, w którym nasz przeciwnik
poddaje partiê, czy wreszcie dlatego  bo
chc¹ tego rodzice. Ka¿dy z wymienionych
powodów nie jest wcale z³y, jednak niewystarczaj¹cy. Szczêliwi ludzie to tacy,
którzy odczuwaj¹ radoæ z tego co robi¹,
czyli chodzi o to, aby lubiæ szachy same
w sobie, a nie siebie samego w szachach.
2. Chcê graæ coraz lepiej
Doskonalenie w³asnych umiejêtnoci,
chêæ stawania coraz lepszym w dyscyplinie, której powiêcamy wiele wolnego czasu  to naturalne i jak najbardziej pozytywne d¹¿enia.
3. Nie bojê siê ¿adnego przeciwnika
Jak¿e czêsto przegrywamy partiê szachów ju¿ w szatni. W szatni, czyli zanim
zasi¹dziemy do szachownicy. Nasz przeciwnik jawi nam siê w najczarniejszych
barwach, a jego umiejêtnoci parali¿uj¹
nasz¹ wolê walki i prowadz¹ do nieuchronnej pora¿ki. Oto przyk³ad: pewien amator
królewskiej gry o rankingu 1800  na co
dzieñ wybitny muzyk  rozgrywa³ partiê
b³yskawiczn¹ z m³odym silnym mistrzem,
który ledwie chwilê wczeniej wywalczy³
awans do Fina³ów Mistrzostw Polski seniorów. Nie znaj¹c swojego przeciwnika,
stoczy³ z nim pasjonuj¹cy pojedynek, i 
o dziwo  zwyciê¿y³! Kiedy po zakoñczonej partii oznajmi³em uradowanemu zwyciêzcy z kim mia³ okazjê wymieniaæ posuniêcia na szachownicy, wykrzykn¹³: co
ja najlepszego narobi³em?. Wkrótce
nadarzy³a siê okazja do rewan¿u i, jak ³atwo przewidzieæ, rozgrywka mia³a bardzo
jednostronny przebieg: z jednej strony

bardzo zmotywowany i ura¿ony w swej
dumie sportowej m³ody mistrz, z drugiej
pe³en pokory i szacunku amator  partia
zakoñczy³a siê ju¿ w szatni...
4. Pragnê wygraæ ka¿d¹ partiê, choæ wiem,
¿e wszystkich partii wygraæ siê nie da
Je¿eli m³ody zawodnik zasiada do partii
szachów z inn¹ myl¹ ni¿ zwyciêstwo,
to jest to bardzo grony sygna³, którego nie wolno lekcewa¿yæ. Je¿eli zaobserwujemy u naszego podopiecznego nadmiern¹ iloæ remisów  nawet po walce
 powinnimy popracowaæ nad jego cechami wolicjonalnymi. I znów przypowieæ: podczas Ekstraligi w Lubniewicach w 2005 roku czeski arcymistrz David Navara chc¹c w jasny sposób daæ
przeciwnikowi do zrozumienia o swoich
zamiarach, stwierdzi³ tu¿ przed rozpoczêciem kolejnej partii: Wy znajecie, szto
ja budu igraæ na wyjgrysz? W odpowiedzi pad³o: Wsie znajut!. David graj¹c
w tych zawodach na I szachownicy zwyciê¿y³ w pierwszych szeciu partiach, a
w pozosta³ych trzech  po strasznej walce
 osi¹gn¹³ remisy i wywalczy³ I miejsce
na swojej desce.
5. Nie proponujê i nie przyjmujê remisów
Droga na szachowy Olimp jest stroma
i naznaczona wieloma wybojami. Do tych
najgroniejszych z pewnoci¹ zaliczaj¹ siê
propozycje remisowe i ich akceptacja.
Nale¿y powtarzaæ m³odym graczom, ¿e
remis to po³owa pora¿ki. Obserwuj¹c niektóre partie ³atwo wytypowaæ remis przy
zachowawczej postawie graczy, trudniej
odgadn¹æ rezultat, gdy nawet najwiêksi
arcymistrzowie graj¹ serio.
6. Nie lekcewa¿ê ¿adnego przeciwnika
Ka¿dy z nas zna to uczucie  wszechogarniaj¹ca duma z powodu wykonania
piêknego posuniêcia i posiadania wygranej partii, samozadowolenie i pewien
rodzaj odprê¿enia. Zaczynamy przeceniaæ

mo¿liwoci swoich figur i jednoczenie
niedoceniamy kontr szans przeciwnika.
Koniec jest ³atwy do przewidzenia  pora¿ka i z³oæ na ca³y wiat... Niejeden
trener wbija do g³owy swoim podopiecznym, ¿e najtrudniej jest wygraæ wygran¹ partiê, a przeciwnikowi nale¿y siê
szacunek. £atwo powiedzieæ...
7. Przyjacio³om ofiarowujê najlepsz¹
partiê na jak¹ mnie staæ
Nikogo nie dziwi fakt, ¿e dla przyjació³
nasze drzwi s¹ zawsze otwarte, ¿e lubimy
wspólnie spêdzaæ czas, ¿e obdarowujemy siê drobnymi, okolicznociowymi podarkami, itp. Dlaczego wiêc tak trudno o
podobne zachowania podczas partii szachów? Dlaczego nie ofiarowujemy sobie
wzajemnie najlepszych partii na jakie nas
staæ? Krótkie remisy, uzgodnione wyniki
daj¹ce korzyci materialne jednemu z graj¹cych  czyli obu przyjacio³om, nie nale¿¹ niestety do rzadkoci. A szkoda.
8. Szachy to królewska gra, zatem obowi¹zuj¹ nas królewskie obyczaje
W dawnych czasach propozycja remisowa ze strony zawodnika stoj¹cego
nieco gorzej uwa¿ana by³a za du¿y nietakt towarzyski i by³a szeroko komentowana w kuluarach turniejowych sal. A jak
jest dzisiaj? Có¿, jak¿e czêsto m³odzi zawodnicy uczeni s¹ taniego sprytu, sprytu, który za punkt honoru stawia sobie
koniecznoæ zdobycia punktu za wszelk¹
cenê  w myl zasady: cel uwiêca rodki! A na to jest niezmienna odpowied:
a rodki uwiniaj¹ cel...
9. Dziêki szachom podró¿ujemy, poznajemy wiat i zawieramy przyjanie
Jak wiemy z dowiadczenia, przyjanie zawierane w dzieciñstwie bywaj¹ najtrwalsze i najpiêkniejsze. Kto kiedy powiedzia³: po tylekroæ jeste cz³owiekiem,
ilu masz przyjació³... A co do podró¿y: ¿e
kszta³c¹  nikogo chyba przekonywaæ nie
trzeba.
10. Szachy ucz¹ nas poznawaæ samych
siebie
Poznawaæ samych siebie, czyli przede
wszystkim kszta³towaæ swój charakter,
budowaæ prawid³ow¹ hierarchiê wartoci,
wzmacniaæ system nerwowy, godnie znosiæ niepowodzenia i pora¿ki. Jak mawia³
nasz wielki rodak Józef Pi³sudski: Byæ
zwyciê¿onym a nie ulec, to zwyciêstwo.
Pe³na wersja dekalogu na stronie
http://www.szachy.szczecin.pl
Marta i Czes³aw Spisak
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Czarni Justyna Olecko  Warmia Olsztyn 4:1 (2:1)

Czarni Justyna
rozgromili olsztyniaków

Po wymêczonym, mimo dobrej gry,
zwyciêstwie 1:0 z Cresovi¹ Górowo I³aweckie, dru¿yna seniorów Czarnych Justyna Olecko w niedzielê u siebie, przy
dopingu blisko tysi¹ca kibiców, zagra³a
z siln¹, trzeci¹ w tabeli klasy okrêgowej
Warmi¹ Olsztyn.
Od pierwszych minut spotkania olecczanie narzucili swój styl gry. Nie wykorzystali kilku wietnych okazji, m.in.
S³awek Jarmo³owicz. Prze³amali siê w
21 min., kiedy po podaniu Kamila Szarneckiego, Przemek Drozd jako pierwszy z olecczan umieci³ pi³kê w siatce
goci. W odpowiedzi w 32 min. celnym
i skutecznym strza³em popisa³ siê najlepszy w dru¿ynie Warmii Piotr Kajda (1:1). Jeszcze przed zejciem do szatni Czarni zaznaczyli swoj¹ przewagê 
w 45 min. drug¹ bramkê strzeli³ gociom
Kamil Szarnecki.
Druga po³owa meczu nale¿a³a zdecydowanie do Czarnych Justyna Olecko.
Trzeci¹ bramkê w 75 min. meczu strzeli³
doskonale graj¹cy w tym meczu Marcin
Ryba Jegliñski. Jeszcze przed koñcem pojedynku Olecka z Olsztynem, w
89 min. czwart¹ bramkê dla Czarnych
strzeli³ niezawodny S³awek Jarmo³owicz.
Frekwencja na meczu dopisa³a wymienicie. Olecka ¿yleta pêka³a w szwach.
Kibice piewali piosenki, u³o¿one specjalnie dla Czarnych; po ostatniej bramce swoj¹ piosenkê odpiewali stali gocie z tzw. lo¿y szyderców obok stanowiska komentatora meczu Romana
Daniela Jasieluna.
Tradycyjnie, w przerwie meczu wród
posiadaczy biletów i karnetów meczowych rozlosowano cenne nagrody: szklanki
do piwa i termosy do kawy; wygrali je
m. in. Henryk Reducha i Ryszard Wasilewski.
W sobotê (21 bm). Czarni Justyna
graj¹ na wyjedzie z Mazurem Pisz, a

Fot. Andrzej Szczodruch

29 bm. u siebie z £yn¹ Sêpopol.
W rodê , 18 bm. o godz. 17 na stadionie miejskim w I rundzie Pucharu Polski
Weteran Olecko zmierzy siê z Or³em
Stare Juchy.
Sk³ad Czarnych: G¹siorowski Radek, Wasilewski Micha³, Pietkiewicz
Krzysztof, Ryszkiewicz Marcin, Jegliñski Mariusz (78« Micha³ M³ynarczyk),
Jegliñski Marcin, Wyszyñski Adam, Drozd
Przemek, Wasilewski Pawe³ («84 £ukasz Dêbski), Jarmo³owicz S³awek, Szarnecki Kamil («84 Szymon Kara).
¯ó³te kartki: 31 min  Pawe³ Wasilewski (Czarni), 32 min. - Piotr Kajda (Warmia), 70 min. - £ukasz Wojtkiewicz (Warmia), 70 min.  Marcin
Ryszkiewicz (Czarni).
Sêdzia g³ówny: Grzegorz Widz.
Dariusz Josiewicz

ZAPROSZENIE

29 kwietnia Klub Wêdkarski Ukleja Olecko serdecznie zaprasza na Sp³awikowe Otwarte Towarzyskie Zawody wêdkarskie.
Zawody odbêd¹ siê na Kanale Mioduñskim ko³o Miko³ajek w dwóch 3-godzinnych turach.
Zbiórka uczestników nad kana³em o 7 rano.
Zawody bêd¹ jednoczenie Sp³awikowymi Mistrzostwami Klubu Ukleja.
Ze wzglêdu na wczeniejsze wnoszenie op³aty za ³owisko i koniecznoæ przedstawienia imiennej listy uczestników w³acicielowi ³owiska, bardzo prosimy o zg³oszenie udzia³u w zawodach, np. telefonicznie. Op³ata startowa wraz z zezwoleniem
35 z³.
Kana³ w tym okresie potrafi zaskoczyæ porz¹dnymi rybami. Wyniki w granicach 5-8 kg ryb w turze nie s¹ tam niczym nadzwyczajnym, a zdarzaj¹ siê nawet
kilkunastokilogramowe! Pomiêdzy leszczykami trafiaj¹ siê piêkne patelnie, niejednokrotnie niemo¿liwe do wyjêcia na delikatne zestawy. Tak wiêc podbieraki wskazane.
Wkrótce na naszej stronie internetowej uka¿¹ siê podstawowe informacje na
temat ³owiska.
Zapraszamy serdecznie!!!!!
Kontakt na stronie KW Ukleja www.ukleja.olecko.pl
Telefony:
* Krzysztof Gryniewicz
601 152 462 * Piotr Kowalewski 607 291 491
* Arnold Hoci³³o 607 302 389Arnold * Siedziba Klubu godz. 7-14 087 520 2213
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OLDA

TENIS ZIEMNY

W minionym tygodniu w Miejskim
Orodku Sportu i Rekreacji w Olecku
odby³o siê zebranie Oleckiej Ligi 6-cio
osobowych Dru¿yn Amatorskich. Do Ligi
zg³osi³o siê 9 zespo³ów: Rapid Che³chy
(kapitan - Karol Bierdzio), Red Powers
(Hubert Grze), FC Strongmen (Hubert
Borowski), Error (Mateusz Domel), TSV
Sk³adowa (Marcin Æwikowski), Armagedon (Grzegorz Bomber), Bu³a i Spó³a
(Piotr Fiedorowicz), Weteran Olecko (Jerzy
Wojnowski) i PKS Dunajek (Beata Megiel).
Przedstawiciele zostali zapoznani z
regulaminem tegorocznej edycji Ligi, po
czym wspólnie opracowali system rozgrywek.
Pierwszy termin gier wyznaczono na
sobotê 21 kwietnia na godz. 10. 00. , w
których wyst¹pi¹ dru¿yny: Bu³a i Spó³a, Weteran Olecko, Error i Armagedon,
natomiast dzieñ póniej (o tej samej godzinie) zagraj¹ pozostali.
Wszystkie mecze bêd¹ rozgrywane
na dwóch boiskach (20x40) na ma³ym
stadionie. Kibiców i sympatyków amatorskiego futbolu serdecznie zapraszamy.
MOSiR

Ostatni turniej
na hali

Po raz ostatni w sezonie zimowowiosennym odby³ siê turniej halowy
tenisa ziemnego o puchar dyrektora
MOSiR Andrzeja Kamiñskiego. W
niedzielê w hali sportowej Zespo³u
Szkó³ Technicznych o puchar ten zagra³o wyj¹tkowo niewielu, bo tylko 5
oleckich amatorów bia³ego sportu.
Po rozegranych meczach osteczna klasfikacja turnieju wygl¹da nastêpuj¹co:
1. Andrzej Bomber
2. Kamil Bomber
3. Patrycja Supronowicz
4. Ryszard Mielech
5. Stefan Dawidowicz
Jedyna amazonka w tym turnieju,
Patrycja Supronowicz w swojej kategorii wiekowej zajmuje obecnie 100.
lokatê w Polsce.
- Patrycja trenuje ju¿ od kilku lat.
Wystêpowa³a miêdzy innymi w turniejach w Warszawie i Suwa³kach  mówi

jej trener Andrzej Bomber.
Jak zapowiedzia³ instruktor, ju¿ nied³ugo oleckie korty w Parku Turystyki i
Wypoczynku bêd¹ przygotowane w pe³ni
do sezonu wiosenno-letniego, a pierwszy turniej na kortach ziemnych odbêdzie siê tradycyjnie 1 maja.
Tekst i fot. Dariusz Josiewicz

Patrycja Supronowicz

TERMINARZ OTWARTYCH TURNIEJÓW TENISA ZIEMNEGO
KORTY MOSiR OLECKO - SEZON 2007

Data
1.05. (wt)
2.05. (r)
3.05. (czw)
5-6.05. (s-n
13.05. (n)
20.05. (n)

Nazwa turnieju
Godzina
Otwarcie sezonu 2007
IV Nocny turniej w grze podwójnej
Turniej z okazji Rocznicy Konstytucji 3 maja (gra pojedyncza)
Talentiada – rejonowy turniej dla dzieci do lat 10
IX turniej o puchar „Tygodnika Oleckiego”
Turniej o puchar Dyrektora Banku PKO BP SA
VII Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet WTA 27.05 – 3.06. (n-n)
PKO BP S.A. - OLECKO CUP 2007 (pula nagród – 10 000 USD)
10.06. (n)
Turniej o puchar Burmistrza Olecka
1.07. (n)
VII turniej o puchar „IGNASIÓWKI” w kategoriach wiekowych
8.07. (n)
VI turniej o puchar „G³osu Olecka
15.07. (n)
Turniej o puchar Starosty Oleckiego
22.07. (n)
VII turniej o „Wielki Sêkacz Olecki
28.07. (sob)
Nocny turniej o puchar „Przystanku Olecko” - (gra podwójna)
29.07. (n)
XIV turniej o puchar „Przystanku Olecko” – (gra pojedyncza)
5.08. (n)
IX turniej o puchar Przyjaciela Olecka Jerzego Borczyka z Krakowa
12.08. (n)
XI turniej o „Wielki Tort” Cukierni p. Jana Staniszewskiego
19.08. (n)
Turniej o puchar Dyrektora MOSiR Olecko
26.08. (n)
Turniej„¯egnajcie Wakacje 2007
2.09. (n)
Mistrzostwa Olecka – tylko dla mieszkañców powiatu oleckiego
Wszystkie turnieje rozpoczynaja siê o godz. 10.00. Zapisy do godz. 9.55.
Dwa turnieje nocne rozpoczynaj¹ siê o godz. 19.00.

rozpoczêcia
10ºº
19ºº
10ºº
10ºº
10ºº
10ºº

10ºº
10ºº
10ºº
10ºº
10ºº
19ºº
10ºº
10ºº
10ºº
10ºº
10ºº
10ºº
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(0-87) 520 02 30, tel kom. red. nacz. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski.
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Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania
nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 251

Jak napiszê, ¿e min¹³ tydzieñ, to nawet u Pañstwa nie mrugnie powieka. Nie
robi to ju¿ na nikim wra¿enia, ¿e tygodnie, miesi¹ce, lata mijaj¹ bezpowrotnie.
Proszê zauwa¿yæ, ¿e do wieku trzydziestu lat wszystko siê d³u¿y, a po trzydziestce po prostu brakuje czasu. Niektórym
koñcz¹cym czterdzieci lat po prostu
odbija, bo chcieliby cofn¹æ czas... I to
ju¿ jest norma. Jednak wiêkszoæ przyjmuje up³ywaj¹cy czas jako normalny bieg
czasu. Nie mówmy jednak o czasie i jego
up³ywie.
A jak nie o czasie, to Polak o czym
rozmawia? O sporcie, albo o polityce. Na
sporcie siê nie znam,
wiêc wolê dyskusjê
o polityce. A jak polityka, to wiadomo,
rz¹d i te sprawy.
Oczywicie wg wielu znawców tematu ostatnie dni to
kolejna klêska PiS,
albo kolejny klocek do wyborów za
miesi¹c. Ile ju¿ tych
klêsk PiS prze¿ylimy? Jak na kilkanacie miesiêcy, to
sporo. Ja ju¿ straci³em rachubê. Mia³
byæ nokaut, a wychodzi za ka¿dym
razem na uderzenie
piórkiem. Nie wiem kiedy siê to znudzi
fachowcom specjalizuj¹cym siê w ocenie polskiej polityki. Mo¿e jak Wernyhora-Tusk co miesi¹c trzeba prorokowaæ
wybory. Tylko wybory i wybory i wieczna kampania wyborcza. Po ponad roku
bycia poza rz¹dem lider PO przyzna³
wreszcie, ¿e jego partia nie ma programu.
Zadziwiaj¹ce. Po tak d³ugim czasie przekonywania spo³eczeñstwa, ¿e Platforma
ma jaki program i przestawianiu wiadków i osób prezentuj¹cych tê partiê, którzy prosto w oczy telewidzów i uszy s³uchaczy radiowych twierdzili, ¿e ich partia MA PROGRAM i ¿e jest to PROGRAM najlepszy dla Polski. A tu wychodzi przed szereg Donald Tusk i prosto w
oczy mówi, ¿e jego partia nie mia³a programu i dopiero nad tym pracuj¹. Bardzo
bym chcia³ spojrzeæ w oczy tym wszystkim cwaniakom, którzy mi z umiechem
na ustach twierdzili: w programie PO

jest... Ja pó³ roku temu wysy³a³em e-maile
z prob¹ o udostêpnienie mi programu
PO. Wszystko okaza³o siê zgodne z tym,
co mówi³em i pisa³em: ca³y program to
zdanie, ¿e my chcemy w³adzy w tym kraju. Jak na program partii to ma³o, a nawet bardzo ma³o. Ale có¿, podobnie jak
kiedy Pani Waniek opowiada³a jak czeka³a na wyniki obrony pracy magisterskiej pod drzwiami sali, gdzie broni³ siê
przysz³y dwukrotny prezydent naszego
kraju. I obroni³ siê, bo Pani Waniek widzia³a dyplom magistra Kwaniewskiego
na w³asne oczy... Jeszcze parê tygodni
temu kilku pos³ów PO opowiada³o o szczegó³ach programu swojej partii. Wizjonerzy, czy co? Dzi wypada³oby im iæ do

spowiedzi. Ale wiadomo: polityk nigdy
nie k³amie. Tylko mija siê z rzeczywistoci¹.
Ostatnio jednak dosta³o siê i PiSowi.
Mo¿e to nie by³o szczególne dotkliwe,
ale chodzi³o o zmiany w Konstytucji. Nie
uda³o siê . Marek Jurek siê zdenerwowa³
i z³o¿y³ rezygnacjê z cz³onkostwa w PS.
Oczywicie trwaj¹ rozmowy, by cofn¹³
swoj¹ decyzjê. Mo¿e to wygl¹daæ na kryzys, ale za³o¿ê siê, ¿e za kilka dni wszystko wróci do normy. Choæ podoba mi siê
wzrost iloci przepowiedni i wró¿b. Oczywicie najwiêkszy entuzjazm do bycia
prorokami maj¹ cz³onkowie opozycji. Jak
zwykle padaj¹ bardzo konkretne i dok³adne informacje i dane na temat wyborów,
tego co dzieje siê w rz¹dzie i koalicji. Nie
budzi to ju¿ takiego entuzjazmu wród
dziennikarzy. Takie przepowiednie zaczynaj¹ byæ traktowane jak powszednioæ i
nie s¹ ju¿ tak ciekawe.

Nie ustaj¹ te¿ dzia³ania opozycji przeciw rozwi¹zaniu WSI, a szczególnie przeciw raportowi Macierewicza. Najg³upszymi argumentami, jakie mo¿na us³yszeæ, to ¿e s¹ trudnoci z werbowaniem
nowych agentów i dekonspiracja starych. Ludzie powtarzaj¹cy takie, delikatnie pisz¹c, pierdo³y, chyba nigdy nie
mieli do czynienia z ksi¹¿kami o wywiadach czy filmach o akcjach wywiadu. Bo
informacje i w³asne rewelacje ci¹gaj¹
chyba z kosmosu. Dlaczego nie mo¿na
zwerbowaæ nowych agentów? Oczywicie winien jest Macierewicz! A sk¹d
wiadomo, ¿e nie werbuje siê nowych
agentów? Bo nie ma informacji na ten
temat... Nawet pytano samego Zbigniewa Wassermana.
Nie chcia³ wymieniaæ nazwisk, by
udowodniæ, ¿e to
nieprawda. Ale
dziennikarzom to
oczywicie wystarcza napisaæ, ¿e nie
werbuje siê agentów... bo oni o tym
nie wiedz¹. Churchill twierdzi³, ¿e
najlepszy wywiad i
kontrwywiad to takie, których nie widaæ i nie s³ychaæ. U
nas, niestety, jaki
debil uwa¿a, ¿e
dzia³anie tych s³u¿b
musi byæ jak deklaracje maj¹tkowe polityków: ca³y czas do
wgl¹du. Przez wiele lat w naszym kraju
trwa³a paranoja, któr¹ chyba kto uwa¿a³ za normê. Ta paranoja to wielka medialnoæ WSI! WSI by³a praktycznie jednym z ¿elaznych tematów informacji prasowych, w¹tki WSI pojawia³y siê w
zwi¹zku z ró¿nymi aferami w kraju. I to
by³o co normalnego? WSI praktycznie
sta³a siê firm¹ maj¹c¹ oficjalne przedstawicielstwa we wszystkich wiêkszych
pañstwowych bran¿ach. Wiadomo kto
by³ z WSI, kto pracowa³ dla WSI itd.
Przecie¿ to ca³kowity bezsens... I teraz
politycy broni¹ tego bezsensu! Dlaczego? Bo nie maj¹ pojêcia co teraz robi
wywiad i kontrwywiad wojskowy. I musz¹ siê domylaæ. A to denerwuje, bo
nie mog¹ nic na ten temat przeczytaæ w
gazetach. Ja ich rozumiem.
Pañstwo na pewno te¿.
PAC

