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Za³o¿ony w 1997 r.

wiêto
Konstytucji
3 Maja
28 kwietnia 2009 r.

Konstytucja 3 Maja to zwyciêstwo m¹droci nad ciemnot¹,
szlachetnoci i patriotyzmu nad pod³oci¹ i prywat¹, to zarazem wiadectwo, jakie Polska wystawi³a sobie przed Bogiem i ludmi, ¿e mog³aby istnieæ nadal jako niepodleg³e
pañstwo, ¿e wiêc jej upadek by³ nie samobójstwem, tylko
morderstwem pope³nionym przez trzech rozbójników! Konstytucja 3 Maja oraz powstanie Kociuszki ocali³y honor
pañstwa, narodu i imienia polskiego.
Ignacy Chrzanowski

SUPER TAXI
szybko, tanio, bezpiecznie

(K7301)

Uroczystoci
obchodów
3 Maja

(087) 520 20 00
(087) 520 18 18

30 kwietnia o godz. 13 00 w Regionalnym Orodku Kultury Mazury Garbate
odbêdzie siê uroczysta akademia powiêcona Konstytucji 3 Maja. Przygotuj¹ j¹
uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Jana Kochanowskiego w Olecku.
3 Maja o godz. 1300 w Kociele NMP
Królowej Polski odprawiona zostanie Uroczysta Msza w. za Ojczyznê. Tego dnia
zostan¹ równie¿ uroczycie z³o¿one wi¹zanki kwiatów: w kruchcie kocio³a pod
tablicami ¿o³nierzy AK oraz Sybiraków,
Krzy¿em Misyjnym, pomnikiem Papie¿a.
Uroczystoæ zakoñczy siê pod Pomnikiem Miejskim, gdzie Burmistrz Wac³aw
Olszewski wyg³osi okolicznociow¹
mowê.
Organizatorzy zapraszaj¹ wszystkich
olecczan na uroczystoæ.

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

ISO 9001

w Starostwie
i Urzêdzie Miejskim
Gmina Olecko przyst¹pi³a do realizacji projektu ISO 9001 W Administracji
Samorz¹dowej Polski Wschodniej. Zadanie jest realizowane przez Euroregion
Niemen. Projekt ma na celu poprawienie
i usprawnienie zarz¹dzania w administracji
samorz¹dowej. Realizacja tego przedsiêwziêcia to okres od 1 kwietnia 2009 do
30 wrzenia 2010.
Partnerem projektu jest Stowarzyszenie
Samorz¹dów Euroregionu Bug oraz Stowarzyszenie Euroregionu KarpackiegoPolska. Zadanie jest realizowane w samorz¹dach województw: warmiñsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego.
Dokoñczenie na s. 3.

CENTRUM HANDLOWE
Plac Wolnoci 20
tel. (087) 520 36 92

NOWY SKLEP

(V18504)

Dziêki wionie wraz ze wzrostem temperatury
w Majstrze spadaj¹ ceny.
Z nami na nowo ozdobisz swoje okno:
- nowa kolekcja karnisz
- nowa kolekcja rolet rzymskich i zas³on.
Serdecznie zapraszamy na zakupy a 30 kwietnia na
pokaz maszyn i narzêdzi do obróbki rur firmy REMS
Tel. (87) 520 44 46

Cena 1,40 z³

Atrakcyjna oferta sportowo-wêdkarska
Nowe kolekcje art. papierniczych
ZAPRASZAMY

(V22301)
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KRONIKA
PO¯ARNICZA
 28 marca o 21.25 dwa zastêpy JRG PSP
oraz jeden OSP Kowale Oleckie ratowa³y w Sokó³kach mê¿czyznê przygniecionego ciê¿k¹ betonow¹ cian¹ w
budynku przeznaczonym do rozbiórki.
 29 marca o 0.13 trzy zastêpy JRG PSP
oraz po jednym OSP Kowale Oleckie,
OSP Lenarty i OSP Szczecinki gasi³y
w Borkowinie po¿ar budynku mieszkalnego.
 29 marca o 14.10 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy przy ulicy
Zamostowej.
 29 marca o 14.19 jeden zastêp OSP Lenarty wydobywa³ szczeniaki z opuszczonego domu w Lenartach.
 29 marca o 14.22 jeden zastêp JRG PSP
pomaga³ w okolicach ulicy Sembrzyckiego wydostaæ siê z jeziora mê¿czynie, który do niego wpad³.
 29 marca o 14.32 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy przy ulicy
Tartacznej.
 29 marca o 17.30 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy przy alei
Zwyciêstwa.
 29 marca o 18.30 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy przy alei
Zwyciêstwa.
 29 marca o 18.54 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar sadzy w kominie budynku
mieszkalnego w Olecku Ma³ym.
 30 marca o 10.35 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ przy ulicy Park l¹dowanie mig³owca (przylot premiera Donalda Tuska).
 30 marca o 17.20 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy przy szosie
wiêtajno.
 30 marca o 19.57 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy przy alei
Wojska Polskiego.
 30 marca o 20.10 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy przy alei
Kasprowicza.
 31 marca o 10.05 jeden zastêp OSP
Szczecinki zabezpiecza³ uszkodzony
dach budynku mieszkalnego w Szczecinkach.
 31 marca o 11.07 jeden zastêp OSP
Wieliczki gasi³ w Wieliczkach po¿ar
suchej trawy.
 31 marca o 13.42 jeden zastêp OSP
Wieliczki gasi³ w Sobolach po¿ar suchej trawy.
 31 marca o 17.10 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy przy alei S³owackiego.
 31 marca o 19.50 jeden zastêp OSP G¹ski
gasi³ w G¹skach po¿ar suchej trawy.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
Dokoñczenie ze s. 1.

ISO 9001

W warmiñsko-mazurskim realizuje je
5 samorz¹dów: 2 powiaty olecki i wêgorzewski, miast-gmin: Olecko i Wêgorzewo oraz gmina Pozezdrze. Z województwa podlaskiego podnosi jakoæ w ramach ISO 20 samorz¹dów, z lubelskiego
 7 oraz podkarpackiego  12.
£¹czny bud¿et projektu to ponad 2
miliony 353 tysi¹ce z³otych. Za to wk³ad
w³asny beneficjentów to zaledwie 2,5%.
Praktycznie jest to symboliczna kwota.
W wypadku Olecka jest ponad 1500 z³otych.
W rodê 22 kwietnia w Wêgorzewie
mia³o miejsce pierwsze spotkanie realizatorów projektu.
(M)

Redakcja

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

w godzinach 1200-17 00

(13808)

Umowa partnerska

Jedna z gmin okrêgu Ihvi w Estonii
podpisa³a 14 kwietnia umowê partnersk¹ z gmin¹ Wieliczki. Umowê zawarli
wójtowie zainteresowanych gmin. Popisaniu umowy towarzyszyli równie¿ mer
i wicemer Ihvi oraz Burmistrz Olecka
Wac³aw Olszewski.
Burmistrz i wójt przyjêli zaproszenie
strony estoñskiej do wziêcia udzia³u w
uroczystociach wiêta narodowego, które
bêd¹ mia³y miejsce 4 lipca.
(M)

MARKET
BUDOWLANY

KRAM
Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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NASZ 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:

 Julia Aleksandrowska
 Adam Chajêcki
 Józefina D¹bek
 Jerzy Makal
 Adam Nalazko
 Jaros³aw Sofiñski
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul.
Kolejowa 32,
√ KORZYCIK, ul. Kolejowa 31
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna
1A
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.

DY¯URY APTEK

 27.04.- 03.05.2009r., ul. Kolejowa 15
 04-10.05.2009r., pl. Wolnoci 25

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

!
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XXVIII

Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam do udzia³u w XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Olecku, która odbêdzie siê w dniu 30 kwietnia 2009 r. (czwartek) o
godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Olecku.
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej o dzia³aniach
podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Wnioski radnych i Komisji Rady.
7. Uwagi i wnioski So³tysów oraz Przewodnicz¹cych Rad Osiedli
dotycz¹ce projektów uchwa³.
8. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) wyra¿enia zgody na u¿ycie herbu Gminy Olecko;
b) wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzeda¿y
lokali mieszkalnych na rzecz najemców;
c) przyjêcia projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obejmuj¹cego teren miasta Olecko jako szansy na
poprawê ¿ycia w Olecku;
d) przejêcia do realizacji przez Gminê Olecko spraw z zakresu
administracji rz¹dowej dotycz¹cych utrzymania grobów i
cmentarzy wojennych;
e) gospodarowania rodkami Gminnego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej;
f) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych;
g) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzenie cieków;
h) zmiany bud¿etu gminy na 2009 rok;
i) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka:
1) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej,
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,
3) debata nad sprawozdaniem z wykonania bud¿etu gminy za
2008 rok.
9. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy .
10. Zamkniêcie obrad sesji.
Karol Sobczak, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
(V15307)

19-400 Olecko, Kopernika 10, tel. 0-665-095-424

MEBLE STYLOWE HOLENDERSKIE
KIERMASZ MARKOWEJ PORCELANY
(komplety obiadowe szecioosobowe ju¿ od 85 z³)

RENOWACJA MEBLI

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac Wolnoci 24
 Rysunki satyryczne Marka Pacyñskiego, Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
 Staroobrzêdowcy z Wojnowa  fotografie Ewy Koz³owskiej
 galeria JazzClub w Gi¿ycku
27 kwietnia (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
14.00  rozgrywki pi³karskie Dzikich dru¿yn, stadion MOSiR
28 kwietnia (wtorek)
14.00  rozgrywki pi³karskie Dzikich dru¿yn, stadion MOSiR
29 kwietnia (roda)
14.00  rozgrywki pi³karskie Dzikich dru¿yn, stadion MOSiR
19.00 - spektakl ...ale jest jeszcze prawda... Teatru Tañca i
Muzyki Kino Variatino z Gdañska (Miêdzynarodowy Dzieñ
Tañca), sala Teatru AGT
30 kwietnia (czwartek)
mija termin sk³adania rozliczeñ podatkowych za 2008 rok
rozgrywki pi³karskie Dzikich dru¿yn, stadion MOSiR
10.00  Sesja Rady Miejskiej
13.00  Akademia obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
sala widowiskowa ROK MG
1 maja (pi¹tek)
* otwarty turniej tenisa ziemnego, korty MOSiR
12.00  Fina³ Konkursu Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej
Gratka dla nastolatka, sala kina Mazur
12.00  otwarcie Chaty Mazurskiej
18.00  zabawa ludowa w Chacie Mazurskiej
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
2 maja (sobota)
10.00  msza w. w intencji stra¿aków, koció³ parafialny w
Szczecinkach
12.00  zawody sportowo-po¿arnicze oraz festyn ludowy z
konkursami i nagrodami, boisko przy stra¿nicy w Borawskich
16:00-21.00  malowanie grafitti przez m³odzie¿, wystêpy did¿ejów, zaplecze orodka kultury
18.00  zabawa ludowa w Chacie Mazurskiej
22:00  koncert zespo³u Dla siebie i dla swoich z okazji 10lecia istnienia zespo³u, klub Cooltura
* turniej streetbola, plac Wolnoci
* nocny turniej tenisa ziemnego, korty MOSiR
3 maja (niedziela)
* Otwarty turniej tenisa ziemnego, korty MOSiR
* Turniej siatkówki pla¿owej, boisko MOSiR
13.00  uroczysta Msza wiêta za Ojczyznê, koció³ MNP
Królowej Polski
C.d. na s. 4.
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91
O N............................ 3,69 z³
Pb95 ........................ 3,88 z³
PB98 ........................ 3,99 z³
LPG .......................... 1,61 z³
Olej opa³owy........... 2,22 z³ (powy¿ej 1000 litrów)
St

(V15107)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(V14907)

"
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Wizyta Prezydenta
Rzeczypospolitej

... Lecha Kaczyñskiego w Olecku zosta³a prze³o¿ona z 4 na 7
lub nawet 11 maja.
Podczas wizyty Prezydent wyg³osi wyk³ad na Wszechnicy Mazurskiej, spotka siê z mieszkañcami Olecka oraz zje obiad
w jednym z gospodarstw agroturystycznych w Gi¿ach. (M)

wiêto Floriana

2 maja br. stra¿acy z gminnych jednostek uroczycie obchodziæ bêd¹ swoje wiêto.
O godzinie 10.00 w kociele parafialnym w Szczecinkach
modliæ siê bêd¹ na mszy celebrowanej przez swojego kapelana ksiêdza Mariana Salamona.
Zarz¹d Miejsko-Gminny Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Olecku
zaprosi³ wszystkie jednostki OSP z terenu gminy. Po mszy
stra¿acy przejad¹ do Borawskich. Tam na stadionie wiejskim
odbêd¹ siê mistrzostwa gminy Olecko w sporcie po¿arniczym.
Po zawodach odbêdzie siê uroczyste spotkanie w wietlicy
wiejskiej.
Prezes OSP w Olecku Wac³aw Olszewski serdecznie zaprasza wszystkich stra¿aków do wziêcia udzia³u w uroczystociach.
Organizator przewidzia³ szereg atrakcji. Bryczki, konie pod
siod³o, gry i zabawy z nagrodami maj¹ uatrakcyjniæ festyn
ludowy przygotowany z myl¹ o spo³ecznoci wiejskiej.
Porz¹dek obchodów:
* 10.00  msza wiêta w kociele parafialnym w Szczecinkach
(odbêdzie siê w intencji stra¿aków).
* 12.00  zawody sportowo-po¿arnicze w Borawskich (boisko przy stra¿nicy) oraz festyn ludowy z konkursami i
nagrodami.

Promocja Olecka
na targach turystycznych w stolicy

W dniach 24 do 26 kwietnia br. w Centrum Targowo-Kongresowym przy ul. Marsa 56c w Warszawie odbywa³y siê
targi turystyczne LATO 2009.
Olecko promowa³o swoj¹ ofertê na stoisku Warmii i Mazur. Prezentowano szereg publikacji. Poza profesjonalnym
przewodnikiem turystycznym, opisuj¹cym lokalne i regionalne atrakcje przygotowano broszurowe publikacje, które w zwiêz³ej
formie prezentuj¹ poszczególne atrakcje naszej gminy. Zachêcano do spaceru Wiewiórcz¹ cie¿k¹. Dowiadczenie z minionych targów uczy, ¿e rodziny chêtnie siêgaj¹ w³anie po
tê publikacjê. Amatorom aktywnego wypoczynku proponowano szeæ tras turystycznych wyznaczonych po najpiêkniejszych krajobrazowo, przyrodniczo i kulturowo terenach.
Zachêcano równie¿ do udzia³u w imprezach przygotowywanych z myl¹ o ofercie wakacyjnej, m.in. w Przystanku Olecko
i Mazurskich Spotkaniach z Folklorem. W tym sezonie pakiety materia³ów promocyjnych uzupe³niono o kolejne wydawnictwa  kalendarz imprez (oferta wakacyjna), bazê noclegow¹
i gastronomiczn¹, nowe edycje widokówek z Olecka, m. in. ze
zdjêciem parku miejskiego. Uzupe³nieniem s¹ mapy i gad¿ety
promocyjne z logo turystycznym Olecka. Na oleckim stoisku
czêstowano cukierkami Krówka z lokalnej spó³dzielni mleczarskiej opakowane w etykiety z logo promuj¹cym 450. rocznicê za³o¿enia Olecka.

OLECKI TERMINARZ
14:00  bajka Don Chichot, kino Mazur
14.00  oficjalne Otwarcie Sezonu Turystycznego przez LOT
Ziemi Oleckiej, Chata Mazurska
14.30-18.00  kiermasz twórców ludowch, Chata Mazurska
16:00  bajka Król Maciu I, kino Mazur
18.00  18.00  zabawa ludowa w Chacie Mazurskiej
4 maja (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
5 maja (wtorek)
16.00  spotkanie organizacyjne dot. projektu dla kobiet Byæ
kobiet¹ to brzmi dumnie, sala AGT (wejcie od ul. Partyzantów)
6 maja (roda)
17.00  Czarni  MKS Mielnik, mecz pi³karski III ligi, stadion
MOSiR

12 maja nast¹pi og³oszenie naboru wniosków do Programu Litwa-Polska  Ma³e Granty.

Uwaga!!!

Nabór wniosków bêdzie prowadziæ Euroregion Niemen
biuro w Suwa³kach. Wygranie konkursu przez zakwalifikowanie do realizacji wniosku gwarantuje dofinansowanie w wysokoci do 100 tysiêcy euro. Jednym z warunków jest to, by
mieæ partnera po stronie litewskiej.
Wnioski mog¹ sk³adaæ zarówno organizacje rz¹dowe jak i
pozarz¹dowe. Wnioski mog¹ dotyczyæ zarówno wniosków tzw.
miêkkich, jak i twardych. Zadanie do realizacji musi dotyczyæ
wspó³pracy transgranicznej pomiêdzy stron¹ litewsk¹, a polsk¹. Mo¿e to wiêc byæ wspólna organizacja imprez sportowych, kulturalnych, turystycznych, w zakresie ochrony rodowiska, jak te¿ ma³ych inwestycji w infrastrukturê.
Bardzo istotn¹ stron¹ projektu jest to, ¿e do czerwca 2010
roku jest do zakontraktowania 7 milionów euro, czyli bud¿et
Programu mo¿e obs³u¿yæ co najmniej 70 beneficjentów. Wk³ad
w³asny beneficjenta to zaledwie 5% wartoci projektu.
Jest to bardzo dobra zachêta dla szkó³, ró¿nego rodzaju
jednostek administracyjnych, sportowych, organizacji samorz¹dowych, harcerzy ¿eby pozyskaæ pieni¹dze na swoj¹ dzia³alnoæ  stwierdzi³ Burmistrz Wac³aw Olszewski.  Jestem
wiceprzewodnicz¹cym Euroregionu Niemen i w imieniu Euroregionu zapraszam do udzia³u w konkursie. Jestem po spotkaniu organizacyjnym i oficjalnie informujê o tym wydarzeniu olecczan.
Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski

#
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WSZECHNICA
MAZURSKA
W OLECKU
Plac Zamkowy 3,
19-400 Olecko
tel./fax (87) 5203133
www.wm.olecko.pl

V2260

_
_
_
_

zaprasza na 2  semestralne
STUDIA PODYPLOMOWE

Powstanie klasa
mundurowa

W pi¹tek 24 kwietnia o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej
Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku uroczycie po¿egnano tegorocznych absolwentów. W spotkaniu
uczestniczy³ Komendant Powiatowy Policji w Olecku m³. insp.
Rafa³ Klauza. Wród zaproszonych goci byli równie¿ Burmistrz i Starosta Olecka oraz Komendant Powiatowej Stra¿y
Po¿arnej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEÑSTWO I HIGIENA PRACY
OCHRONA RODOWISKA
ORGANIZACJA POMOCY SPO£ECZNEJ
I PRACY SOCJALNEJ
_ ZARZ¥DZANIE KRYZYSOWE
_ ZARZ¥DZANIE OWIAT¥
_ ZARZ¥DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Bli¿szych informacji udzieli
koordynator ds. studiów podyplomowych
 tel. kom. 662165493
Zg³oszenia na formularzu
dostêpnym na stronie www.wm.olecko.pl
(V18404)

Obecnoæ obu komendantów nie by³a przypadkowa. W
trakcie spotkania oficjalnie zosta³o podpisane porozumienie
pomiêdzy Starost¹ Oleckim oraz Komendantami Oleckiej Policji i Sta¿y Po¿arnej. Porozumienie zawarto w zwi¹zku z powstaniem od nowego roku szkolnego klasy mundurowej o
profilu po¿arniczo-policyjnym.

Pani Dyrektor szko³y podziêkowa³a wszystkim stronom za
zaanga¿owanie i wspó³pracê. Wyrazi³a nadziejê, i¿ znajdzie siê
du¿o kandydatów, którzy zechc¹ kontynuowaæ naukê w klasie mundurowej.
m³. asp. Tomasz Jeglinski, KPP Olecko
Fot. Archiwum KPP Olecko

$
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Aktywizacja zawodowa kobiet
Zak³ad Doskonalenia Zawodowego
w Bia³ymstoku Orodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku od listopada 2008r.
realizuje szkolenia zawodowe dla 48 kobiet bezrobotnych z terenu powiatu oleckiego w ramach projektu  Równe na
rynku pracy  aktywizacja zawodowa
kobiet. Tematyka szkoleñ jest ciekawa
i zró¿nicowana, a przede wszystkim adekwatna do potrzeb lokalnego rynku pracy. Najwiêkszym zainteresowaniem uczestniczek cieszy³y siê szkolenia podstawowe z zakresu: Europejski Certyfikat Umiejêtnoci Komputerowych; Organizacja
przyjêæ i us³ug gastronomicznych; Pra-

cownik administracyjno-biurowy; Rachunkowoæ uproszczona. Na obecnym
etapie realizujemy tzw. szkolenia uzupe³niaj¹ce o tematyce: Masa¿ sportowo 
leczniczy; Jêzyk angielski; Ksiêgowoæ komputerowa; Przedsiêbiorczoæ
 ABC w³asnego biznesu; Obs³uga
przegl¹darki internetowej Internet Explorer; Pos³ugiwanie siê poczt¹ elektroniczn¹ na podstawie programu Outlook
Express i Microsoft Outlook; Obs³uga edytora tekstu Microsoft Word. O
wyborze iloci i tematyce szkoleñ s³uchaczki osobicie decydowa³y na pocz¹tku realizacji projektu lub po konsultacji

z doradc¹ zawodowym. Wsparcie doradcy
zawodowego i zdobyte umiejêtnoci zawodowe spowodowa³y, ¿e 9 kobiet znalaz³o zatrudnienie u lokalnych przedsiêbiorców w bran¿y administracyjno-biurowej, gastronomicznej. Jedna z uczestniczek obecnie jest w trakcie uruchamiania
dzia³alnoci gospodarczej w bran¿y kosmetycznej. Beneficjentki z pe³nym zaanga¿owaniem przyswajaj¹ wiedzê i umiejêtnoci, gdy¿ tak jak twierdz¹, z ka¿dym miesi¹cem czuj¹ siê bogatsze intelektualnie i silniejsze emocjonalnie do
realizacji swoich planów zawodowych.

WARTO PRZECZYTAÆ  PROPOZYCJA

kurentów, zostawali tajnymi wspó³pracownikami, opowiadaj¹c siê po stronie silniejszego  totalitarnego pañstwa.
Ksi¹¿ki Joanny Siedleckiej powinien przeczytaæ ka¿dy, kto
choæ trochê interesuje siê histori¹ najnowsz¹. Ka¿dy, kto chcia³by
poznaæ mroczny, nadal skrywany rozdzia³ naszej literatury drugiej
po³owy XX w.
Agnieszka Makarewicz
Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
Filia w Olecku, ul. Armii Krajowej 30 (tel.0 87 523 93 53;
e-mail: wmbp-olecko@neostrada.pl) zaprasza od wtorku do pi¹tku
w godzinach 900-1800, w poniedzia³ek i sobotê  900-1500.

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V16227)

Siedlecka Joanna : Kryptonim Liryka. Bezpieka wobec literatów. Warszawa :
Prószyñski i S-ka, 2008 r.
Joanna Siedlecka (ur.
1949). Autorka g³onych i
wci¹¿ wznawianych ksi¹¿ek
biograficznych m.in. : Janie
panicz - o W Gombrowiczu,
Mahatma Witkac - o Witkacym, Czarny ptasior - o
J. Kosiñskim, Pan od poezji
- o Z. Herbercie, laureatka kilku
presti¿owych nagród literackich. Za wydan¹ w 2005r.
Ob³awa: losy pisarzy represjonowanych otrzyma³a wyró¿nienie w pi¹tej edycji Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza.
Kryptonim Liryka. Bezpieka wobec literatów, tak jak
Ob³awa, opisuje w oparciu o archiwa, wstrz¹saj¹ce losy
represjonowanych za sw¹ twórczoæ pisarzy, którzy latami
byli przez s³u¿bê bezpieczeñstwa rozpracowywani, zastraszani ca³ym repertuarem rodków nêkaj¹cych: agentur¹, kontrol¹ korespondencji, pods³uchami. Jest to równie¿ ksi¹¿ka o
pisarzach, którzy ze s³aboci, a czêciej chêci niszczenia kon-

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TO¯SAMOCI

Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane,
ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowanie, sprzêt, integracja z P³atnikiem, wdro¿enia, wszystko
w siedzibie klienta. NOWOÆ: WYDAJEMY CERTYFIKAT
W JEDEN DZIEÑ ROBOCZY
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
(K26701)

%
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Zakoñczenie roku szkolnego
klas maturalnych
W pi¹tek, 24 kwietnia 2009 r. w szko³ach ponadgminazjalnych powiatu oleckiego odby³o siê uroczyste po¿egnanie
maturzystów. W tym roku szko³y rednie ukoñczy³o 357 uczniów.
W ka¿dej ze szkó³ w niezwyk³ej atmosferze nast¹pi³o wyró¿nienie najlepszych uczniów oraz wrêczenie wiadectw ukoñczenia szko³y.
Na uroczyste po¿egnanie do Zespo³u Szkó³ Licealnych i
Zawodowych w Olecku przyby³ Starosta Olecki Stanis³aw Ramotowski, Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski, Ks. Infu³at
Edmund £agód, Komendant Powiatowy Policji Rafa³ Klauza
oraz Komendant Powiatowy PSP w Olecku Jan Mróz. Maturzystów ¿egna³a równie¿ dyrekcja szko³y, nauczyciele oraz
pozostali uczniowie.
Podczas uroczystoci Starosta Olecki wrêczy³ list gratulacyjny oraz nagrodê Ma³gorzacie Szpunar za zdobycie z³otego
medalu podczas Mistrzostw Województwa Warmiñsko-Mazurskiego w Indywidualnych Biegach Prze³ajowych. W tym samym dniu w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. J. Kochanowskiego w Olecku Wicestarosta Maria Dzienisiewicz nagrodzi³a Karolinê Domañsk¹ kolejn¹ z³ot¹ medalistkê z tych zawodów.
Po¿egnaniu towarzyszy³a mi³a, lecz chwilami nostalgiczna,

Wejd na
www.egoturystyka.pl

Redaktorzy www.egoturystyka.pl

W pi¹tek, 17 kwietnia 2009 r., w Starostwie Powiatowym w
Olecku odby³o siê szkolenie redaktorów strony www.egoturystyka.pl. By³o ono prowadzone przez przedstawicieli firmy
Concept Intermedia z Torunia.
W sk³ad zespo³u redaktorów wchodz¹ przedstawiciele samorz¹dów powiatowych subregionu EGO (E³k  Go³dap  Olecko).
Bêd¹ oni odpowiedzialni za informacje na stronie www.egoturystyka.pl.
A. Turowska, www.powiat.olecko.pl

Fot. W. Snarski, ZSLiZ
atmosfera zakoñczenia przez tegorocznych maturzystów tego
etapu nauki i ¿ycia. Du¿ymi krokami zbli¿a siê tak¿e rozstanie
z kolegami ze szkolnej ³awy i wkroczenie w doros³y wiat.
Przed absolwentami szko³y redniej matury pisemne, a póniej egzaminy zawodowe.
Wszystkim tegorocznym maturzystom ¿yczymy po³amania
piór i samych dobrych wyborów w przysz³oci!
H. Bogdañska
Z radoci¹ informujemy, ¿e 23 kwietnia 2009 r. interaktywny portal turystyczny funkcjonuje pod adresem www.egoturystyka.pl. Portal powsta³ w ramach projektu Wirtualny przewodnik po krainie EGO dofinansowanego ze rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Obecnie do portalu wprowadzonych zosta³o ponad 1100
obiektów. Ponadto w celu u³atwienia uzupe³nienia i gromadzenia nowych informacji o obiektach zaprojektowane zosta³o narzêdzie Dodaj punkt. Ka¿dy mo¿e zaproponowaæ wprowadzenie ciekawego obiektu turystycznego, ciekawostki przyrodniczej, itp.
Zosta³ tak¿e powo³any zespó³ redaktorów z³o¿ony z przedstawicieli samorz¹dów powiatowych subregionu EGO, którzy
bêd¹ sukcesywnie dodawaæ informacje.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do
wspó³tworzenia portalu www.egoturystyka.pl, który promuje
nasz¹ piêkn¹ Krainê EGO  powiaty e³cki, go³dapski i olecki.

&
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Dzieñ m³odych
przedsiêbiorczych

W efekcie realizacji w projektu I Ty mo¿esz zrobiæ karierê! Zrealizuj swoje marzenia! w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. J. Kochanowskiego w Olecku 2 kwietnia br. by³ nad wyraz
interesuj¹cy. Uczniowie klas I i II poznali pracê w interesuj¹cych ich zawodach, a maturzyci pojechali na Dni Otwartych Drzwi Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Ofertê kszta³cenia Uniwersytetu pozna³o 128 maturzystów
oraz 8 nauczycieli. Przedstawiono zasady rekrutacji na I rok
studiów oraz oferty wymian edukacyjnych w kraju i za granic¹. Ponadto studenci prezentowali w³asne wydzia³y. M³odzie¿
zwiedzi³a Bibliotekê Uniwersyteck¹, campus, laboratoria, aule,
obiekty sportowe.
Wyjazd na Dni Otwarte pozwoli³ mi upewniæ siê w wyborze mojej dalszej drogi kszta³cenia  powiedzia³a Natalia Krawczuk z II C. - Mia³am mo¿liwoæ odwiedziæ wydzia³y, które
szczególnie mnie interesuj¹, porozmawiaæ ze studentami oraz
zasiêgn¹æ opinii doradców ze studenckiego biura kariery.
W Dniu Przedsiêbiorczoci uczestniczy³o prawie 280
uczniów oraz 29 zak³adów pracy z powiatu oleckiego oraz
Jednostka Wojskowa z Go³dapi. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³ siê olecki szpital, do którego zg³osi³y siê a¿ 32
osoby. Grup¹ zaopiekowa³a siê Pani Ewa Dudek. M³odzie¿
pozna³a specyfikê pracy rehabilitanta, fizjoterapeuty, po³o¿-

Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Olecku

nika, ratownika medycznego, choæ by³y i osoby zainteresowane prac¹ w prosektorium.
Wizyta w Regionalnym Orodku Kultury dostarczy³a mi
pozytywnych emocji  mówi Przemys³aw Ryszkiewicz z klasy II A. - Mia³em okazjê zobaczyæ projektorniê i profesjonalny sprzêt audio s³u¿¹cy do pracy. Pozna³em zaplecze techniczne ROK MG. Poleci³bym wziêcie udzia³u w podobnym przedsiêwziêciu wszystkim uczniom.
Jak co roku, du¿¹ grupê przyjê³a KP Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej oraz KP Policji. Cieszy nas fakt, ¿e w tym roku po raz
pierwszy m³odzie¿ przyj¹³ tak¿e S¹d Rejonowy w Olecku. Serdecznie dziêkujemy wszystkim przedsiêbiorcom i instytucjom
za w³¹czenie siê w akcjê.
H. Bogdañska
Projekt wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Spotkania z histori¹

W ramach obchodów 10-lecia powiatu oleckiego w dniach
28-30 kwietnia 2009 r. odbêd¹ siê kolejne wydarzenia. Tym
razem bêd¹ to III Oleckie Spotkania z Histori¹, Powiatowe Targi
Edukacyjne oraz uroczysta akademia z okazji wiêta Konstytucji 3-Maja oraz 20. Rocznicy Odrodzenia III RP.
Organizatorami wydarzeñ s¹ Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych Zamek, Zespó³ Szkó³ Technicznych oraz Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. J. Kochanowskiego w Olecku.
W programach wydarzeñ zaplanowana jest prezentacja
fotokopii dokumentów administracji powiatowej w Olecku, wyk³ad
dotycz¹cy 20. Rocznicy Odrodzenia III RP od 1989 r. do 2009r.,
fragmenty Odprawy pos³ów greckich w wykonaniu uczniów
LO.
Zapraszamy:
 28 kwietnia 2009 r., godz. 1630  III Oleckie Spotkania z Histori¹, Zespó³ Szkó³ Technicznych w Olecku,
 29 kwietnia 2009 r., godz. 1000  Targi Edukacyjne, Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Olecku,
 30 kwietnia 2009 r., godz. 1300  Akademia wi¹t majowych,
Regionalny Orodek Kultury Mazury Garbate w Olecku.
A. Turowska, www.powiat.olecko.pl

w samorz¹dzie powiatowym
Od kwietnia 2009 r. do wrzenia 2010 r. Powiat Olecki,
jako jeden z piêciu samorz¹dów województwa warmiñskomazurskiego, bêdzie uczestniczyæ w projekcie ISO 9001 w
administracji samorz¹dowej. Projekt jest realizowany przez
Euroregion Niemen w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Ponadto w projekcie uczestnicz¹ urzêdy gmin, starostwa
powiatowe i urzêdy marsza³kowskie z województwa podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego.
W rodê, 22 kwietnia 2009 r. w Wêgorzewie, odby³o siê
spotkanie informacyjne pt. Zarz¹dzanie jakoci¹ w samorz¹dach ród³em satysfakcji klienta. Podczas wydarzenia zosta³y omówione szczegó³y realizacji projektu, tematyka i zakres planowanych szkoleñ oraz inne dzia³ania przygotowuj¹ce urzêdy administracji samorz¹dowej uczestnicz¹ce w projekcie do uzyskania certyfikatu ISO 9001.
A. Turowska, www.powiat.olecko.pl

STAROSTWO POWIATOWE w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
Tel.: centrala (087) 520-21-47, 520-22-94, 520-24-75, fax (087) 520-32-19
e-mail: promocja@powiat.olecko.pl; www.powiat.olecko.pl, www.spolecko.bip.doc.pl
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Olecko  miastem rowerowym
 miastem z przysz³oci¹
W Unii Europejskiej transport
odpowiada za 28% emisji CO2, z
czego 84% to emisja powodowana przez transport drogowy. Najwiêcej CO2 emituj¹ samochody osobowe. Autobus dziêki korzyci
skali emituje mniej w stosunku do
wykonywanych zadañ przewozowych, lecz tak¿e posiada silnik spalinowy, wiêc nie jest obojêtny dla
rodowiska. Rower podczas eksploatacji w ogóle nie emituje gazów cieplarnianych.
Zanieczyszczenia powodowane
nadu¿ywaniem samochodów odpowiadaj¹ za wiele dolegliwoci,
np. choroby dróg oddechowych,
nowotwory, a tak¿e zdenerwowanie,
k³opoty ze snem, negatywn¹ pracê
uk³adu kr¹¿enia.

Fot. Uczniowie klasy 2c montuj¹ stojaki
na rowery przed budynkiem szko³y.
ankietowanych jedzi na rowerze rekreacyjnie. 5% badanych
dociera na rowerze do pracy i 8% na zakupy.
Rower jest rzadko wykorzystywany jako rodek transportu miejskiego w Olecku. Przeszkody w poruszaniu siê rowerem w naszym miecie ilustruje przedstawiony wykres.
Olecczanie oczekuj¹ zwiêkszenia iloci stojaków na rowery  przede wszystkim obok ma³ych sklepów, na terenach
rekreacyjnych, w szko³ach i obok urzêdów.

Warto zatem wybieraæ zawsze, kiedy to mo¿liwe, rower.
Je¿d¿¹c rowerem mo¿emy odczuæ wiele korzyci zdrowotnych:
poprawê wydolnoci organizmu, rozwój uk³adu miêniowego
i kostnego.
Uczniowie kl. IIc Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana
Kochanowskiego w Olecku zbadali opinie 100 olecczan na
temat transportu rowerowego. Okaza³o siê, ¿e ponad 80%

Na pocz¹tku kwietnia nowe stojaki na rowery zosta³y zamontowane na naszym placu szkolnym. Sta³o siê to mo¿liwe
dziêki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Olecku
realizowanego w naszej szkole projektu Olecko  miastem
rowerowym  miastem z przysz³oci¹.
Opracowanie:
Joanna Motulewicz, J. Kalejta,
A. Winiewska, M. Sowulewska
 kl. IIc LO w Olecku
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Uroczyste po¿egnanie maturzystów
w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych
W pi¹tek we wszystkich szko³ach rednich w Olecku odby³y siê uroczyste po¿egnania klas maturalnych. W tym tygodniu zamieszczamy fotoreporta¿ z tej imprezy autorstwa
Waldemara Snarskiego. W nastêpnych tygodniach zamiecimy fotoreporta¿e z pozosta³ych szkó³.
Podczas uroczystoci w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych zosta³o podpisane porozumienie o wspó³pracy
i objêciu patronatem przez Policjê i Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹
klasy o profilu policyjno-po¿arniczym.

Wyst¹pienie Ewy Rekuæ

Szanowna Dyrekcjo! Drodzy wychowawcy i nauczyciele!
Kole¿anki i koledzy!
Nadesz³a w³anie chwila, kiedy przysz³o nam siê po¿egnaæ.
Dla nas, absolwentów, jest to moment szczególny, bo kiedy
w nowym roku szkolnym zadzwoni pierwszy dzwonek, nas
ju¿ tutaj nie bêdzie...

Nasza kilkuletnia podró¿ dobiega koñca, dlatego sk³adamy podziêkowania za to, ¿e nauczylicie nas jak ¿yæ i wykorzystywaæ w³asne zdolnoci. Jednoczenie przepraszamy za
przykroci, których bylimy przyczyn¹. Dziêkuj¹c, ¿yczymy
Dyrekcji oraz Gronu Pedagogicznemu kolejnych owocnych
lat pracy, sukcesów w ¿yciu zawodowym i prywatnym.
Dziêkujê tak¿e Wam, Kole¿anki i Koledzy, za ka¿d¹ mi³o
spêdzon¹ chwilê, oraz zrozumienie w chwilach s³aboci.

Dzisiaj zaczynamy kolejny etap swojego ¿ycia, a ka¿dy z
nas wybiera w³asn¹ drogê.
Szanowna Dyrekcjo! Drogie Grono Pedagogiczne! Na Wasze
rêce pragnê z³o¿yæ w imieniu wszystkich absolwentów p³yn¹ce z serca podziêkowania za kilkuletni¹ wspó³pracê. By³y
dni lepsze i gorsze, jedynki, czy nieodrobione zadania domowe. Pierwsze pora¿ki, ale i sukcesy. Dziêkujemy za chwile wsparcia, podtrzymania na duchu, a przede wszystkim za
mobilizacjê, która czêsto gdzie zanika³a w nieznanych nikomu okolicznociach.
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Mylê, ¿e czêsto nasze dzia³ania mo¿na by³oby odnieæ
do s³ów Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego: ...jestemy
cz¹stk¹ w zespole, z niego p³ynie nasza si³a.
Po podziêkowaniach nadszed³ czas na po¿egnanie Dyrekcji, nauczycieli oraz m³odszych przyjació³ i kolegów. Opuszczamy szkolne mury, ale wszystkie chwile tutaj spêdzone bêdziemy chcieli ocaliæ od zapomnienia. Zabieramy ze sob¹
baga¿ dowiadczeñ oraz wspomnieñ i wyruszamy w dalsz¹
drogê. Teraz moglibymy powtórzyæ s³owa Winstona Churchilla: To nie jest koniec, to nawet nie jest pocz¹tek koñca,
to dopiero koniec pocz¹tku.
Ewa Rekuæ
kl. III Liceum Administracyjnego  Zarz¹dzanie Administracj¹

Fot. Waldemar Snarski
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Komentarze i refleksje
Ordynacjê wyborcz¹
trzeba zmieniæ!
Niedawno jedna z sonda¿owni poda³a, ¿e w czerwcowych eurowyborach
zamierza wzi¹æ udzia³ tylko 13% polskich
wyborców. Zastanawiaj¹ca informacja.
Tym bardziej, ¿e eurowybory odbywaj¹
siê niemal w 20. Rocznicê (4.06.2009 r.)
pierwszych po wojnie demokratycznych
(czêciowo) wyborach krajowych, koñcz¹cych socjalizm, a rozpoczynaj¹cych
demokracjê oraz w 5. Rocznicê cz³onkostwa w Unii Europejskiej  cz³onkostwa
raczej korzystnego, co przyznaj¹ nie tylko rolnicy.
Frekwencje wyborcze do Sejmu i Senatu
by³y nieco wy¿sze ni¿ ostatnie eurosonda¿e, ale te¿ nie s¹ zadawalaj¹ce. Dlaczego nasi politycy  z prawa i z lewa 
nie szukaj¹ przyczyn biernoci spo³eczeñstwa i nie wyci¹gaj¹ wniosków z praktyk wyborczych?
Ja i grono moich znajomych win¹ za
tak¹ sytuacjê obci¹¿amy aktualn¹ ordynacjê wyborcz¹ oraz jej rezultat  demokracjê fasadow¹! Obecna ordynacja wyborcza, zwana proporcjonaln¹, w okrêgach
wielomandatowych  gdzie wygrywa
zwykle ten, kto zajmuje pierwsze miejsce na licie wyborczej, a kolejnoæ tych
miejsc zale¿y od szefa partii  jest bardzo podobna do ordynacji PRL-owskiej.
Dzisiaj wyborca demokratyczny chce mieæ
realny wp³yw na wybór pos³a, a nie tylko uczestniczyæ w wyborach, jak za PRLu. Chce mieæ demokracjê rzeczywist¹, a
nie fasadow¹.
W obietnicach przedwyborczych 2007,
2005 i wczeniej pojawia³y siê has³a zmiany
ordynacji wyborczej na wiêkszociow¹
w okrêgach jednomandatowych. Tyle, ¿e
po wyborach szybko zapomniano o wczeniejszych obietnicach. Sk¹d te obawy
polityków? Czy szefowie partii nie potrafi¹ rozstaæ siê z super przywilejem, jakim
jest uk³adanie list wyborczych, a tym samym
w³aciwie uk³adanie przysz³ego Sejmu?
Czy partyjni szefowie uwa¿aj¹, ¿e ciemny
lud w ¿ywio³owych wyborach wybierze pospolite ruszenie, a nie zdyscyplinowane wojsko, spe³niaj¹ce rozkazy
genera³a (tu  szefa partii)? Albo te¿ bogaci
kandydaci-biznesmeni bêd¹ kupowaæ
g³osy wyborców?
Wszystkie te obawy uwa¿am za mocno
przesadzone. Ludzie w g³osowaniach
wolnych i tajnych zachowuj¹ siê racjonalnie i wybieraj¹ kandydatów wg swojego

 nie tylko polityczne

mniemania najlepszych, a obietnice, pochwa³y i pogró¿ki puszczaj¹ mimo uszu.
Poza tym wyborca chêtniej wemie udzia³
w wyborach rzeczywistych i demokracji
rzeczywistej, a nie w wyborach ustawionych i demokracji fasadowej.
Afera Rywina pogr¹¿y³a postkomunistyczn¹ lewicê i jej ¿elaznego kanclerza Millera, ale nie wyci¹gniêto z niej
¿adnych wniosków naprawczych. Nie
potrafiono znaleæ Grupy Trzymaj¹cej
W³adzê (GTW) i ukarano samego Rywina. PiS i jego prezes Jaros³aw Kaczyñski
te¿ tropi¹ Uk³ad  jak dot¹d bez rezultatu.
Ja za przychylam siê do zdania by³ego premiera Kazimierza Marcinkiewicza,
¿e nie chodzi tu o UK£AD, ale o uk³ady
i uk³adziki wystêpuj¹ce lokalnie, w gminach i miasteczkach, które rz¹dz¹ i dziel¹.
Kiedy spo³ecznoæ lokalna jest ma³o
aktywna, a jej zainteresowania dzia³alnoci¹ w³adzy ma³e, w³adza ta mo¿e prawie wszystko. Wystarczy zebraæ grupê
tzw. GTW, grupê wzajemnego wsparcia
i wzajemnych korzyci i mo¿na rz¹dziæ i
dzieliæ. Niepokornych mo¿na przestraszyæ,
nawet zniszczyæ (pomocnicy siê znajd¹),
innych mo¿na kupiæ: pochlebstwem, stanowiskiem, kontraktem i umorzeniem
podatkowym itp.
Tak wiêc i ordynacja  przypominaj¹ca PRL-owsk¹ i praktyka rz¹dzenia 
powielaj¹ca wiele starych nawyków PRLowskich powoduj¹, ¿e przeciêtny obywatel dalej nie uwa¿a w³adzy za swoj¹,
a jak dawniej mówi: MY i ONI. MY, czyli obywatele, mieszkañcy, petenci, zwykli zjadacze chleba. ONI, czyli w³adza,
urzêdnicy, biurokraci, uprzywilejowana
grupa, GTW, zwykle nie ponosz¹ca ¿adnych konsekwencji za swoje b³êdy i przekrêty.
Amerykanie uporali siê ze zmor¹ mafii
z lat 20-tych i 30-tych ubieg³ego wieku
tworz¹c proste i przejrzyste prawo oraz
rozwijaj¹c spo³eczeñstwo obywatelskie.
U nas o tym siê tylko mówi, zw³aszcza
tu¿ przed wyborami, po czym wszystko
wraca w stare koleiny.
Jest jeszcze czas na zmianê ordynacji wyborczej do Sejmu na wybory 2011.
Trzeba daæ obywatelom realny wp³yw
na wybór swoich przedstawicieli. Obywatel chce wybieraæ konkretnego cz³owieka, a nie listê partyjn¹. Tak mo¿e byæ
przy ordynacji wiêkszociowej w okrêgach jednomandatowych. Zwiêkszy to
zainteresowanie obywatela wyborami

Grzegorz Kudrzycki

(zwiêkszenie frekwencji wyborczej) oraz
zwiêkszy zainteresowanie i kontrolê dzia³alnoci w³adzy, szczególnie w³adzy lokalnej  gminnej i powiatowej.

Jeszcze raz do PACa

Pisa³em ju¿ niedawno, ¿e ominê³a mnie
w¹tpliwa przyjemnoæ osobistej dyskusji z PACem, wiêc sugerowanie komu
podnoszenia g³osu, zaciskania piêci i
wypieków na twarzy jest zwyk³¹ konfabulacj¹ PACa, a w nastêpnym numerze TO PAC dalej zarzuca mi zacietrzewienie, krzykliwoæ i klapki na oczach
oraz poziom wiedzy i erudycji porównywalny z czytelnikami Naszego Dziennika, Radia Maryja albo te¿ Trybuny
Ludu i Prawdy. PAC kryguje siê, ¿e
nie ma ochoty odpowiadaæ na moje zmanipulowane jakoby teksty, ale nie odmawia sobie trochê przyjemnoci, ¿eby
bryzn¹æ b³otem i jadem na adwersarza.
Rzetelna odpowied wymaga³aby argumentów, a tak wystarcz¹ ogólniki, insynuacje, zwyk³e b³oto, tak chêtnie u¿ywane przez pisowskie oszo³omstwo.
Ulubiony przez PACa PiS, po krótkiej, acz kosztownej kampanii pokoju,
ostatnio wraca w stare koleiny i zwyczaje  znów rzuca b³otem i insynuacjami. Moje jakoby zacietrzewienie PAC widzi
oczami wyobrani, chorej wyobrani, chorej
tak, jak wiêkszoæ wywodów politycznych PACa. I niech¿e PAC nie wywraca
kota ogonem, bo Nasz Dziennik czy
Radio Maryja to patroni medialni nie
moi, ale PiS-u i Kaczyñskich, nieustannie wielbionych przez PACa.
Co za siê tyczy nieznajomoci przeze mnie nazwisk dwóch profesorskich
specjalistów, to przyznajê, fakt  nie znam
tych¿e panów, mo¿e i wybitnych specjalistów, tylko czy PAC zna wszystkich
profesorów? Mo¿e zna obu specjalistów
z tego tytu³u, ¿e ich opinie brzmi¹ tak
jak pisowska melodia  mi³a uchu PACa.
Jeszcze raz przypominam fakt oczywisty  Gazeta Wyborcza jest najwiêkszym dziennikiem opiniotwórczym w Polsce.
Jest to wiêc dobre ród³o informacji, choæ
nie jedyne. Zarzucenie jej k³amstw czy
manipulacji ad hoc, nie podaj¹c konkretów, jest nadu¿yciem, wiñstwem, za które
niektórzy plwacze odpowiadaj¹ przed
s¹dem. Póniej wyrokami s¹dów musz¹
przepraszaæ i zamieszczaæ sprostowania
(Kurski, Krasnodêbski, Macierewicz,
Kaczyñski) i przy okazji podnosz¹ kolejn¹ wrzawê na brak wolnoci s³owa i krytyki.

!
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(42)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

W drodze z Chengdu do Szanghaju, Chiny, 09.08.2007 r.
Podwijaj¹ nogawki za kolano
W nocy co jaki czas w³¹czano wiat³o. Jedni wsiadali,
drudzy wysiadali. Ca³y dzieñ w poci¹gu. Obserwowa³em zachowania Chiñczyków i ogl¹da³em pejza¿e za oknem.
W naszym wagonie p³aka³y niemowlêta. Bra³a mnie z³oæ.
Starsze dzieci biega³y tam i z powrotem. By³y szalone. W WC
nie mo¿na normalnie postawiæ nogi, pe³no nieczystoci. Co
jaki czas wagonowy zamiata³ pod³ogê. Jeden taki m³odzieniaszek pi³ wódkê i ka¿dego ni¹ czêstowa³. Inny z kolei Chiñczyk namiêtnie pali³ papierosy, nawet wagonowy nie potrafi³
zakazaæ mu palenia i wygnaæ go na koniec wagonu.
Lasy bambusowe

Co roku do Chin nap³ywaj¹ miliony skarg z ca³ego wiata
na prostackie zachowanie Chiñczyków. Najczêciej skargi dotycz¹ palenia w miejscach niedozwolonych, wpychania siê do
kolejek i pozostawiaj¹ca wiele do ¿yczenia higiena osobista.
Sonda¿, który wykaza³ brak manier u Chiñczyków, jest czêci¹
projektu rz¹dowego, który ma na celu poprawê wizerunku
turystów z Chin. W nied³ugim czasie Chiñczycy bêd¹ otrzymywaæ podrêcznik savoir-vivreu przy zakupie biletów lotniczych, który podpowie im czego nie nale¿y robiæ. Oczywicie
nie ka¿dy Chiñczyk potrzebuje reprymendy.
Oto najczêciej spotykane niekulturalne zachowania obywateli
chiñskich przebywaj¹cych za granic¹ i u siebie w Chinach te¿:
- miecenie i wyrzucanie odpadków byle gdzie; plucie, smarkanie i wypluwanie gumy do ¿ycia gdzie popadnie; nie spuszczanie wody w toalecie; nie uwa¿anie na higienê, zostawianie po sobie brudnych ladów;
- palenie gdy siê tylko zachce, nie zwa¿aj¹c na znak zakazu
palenia; dymienie w miejscach publicznych, szkodzenie zdrowiu
osób trzecich;
- pchanie siê i t³oczenie w pojazdach komunikacji miejskiej;
wpychanie siê i blokowanie kolejki podczas zakupów i zwieKrajobrazy rodkowych Chin

dzania; przekraczanie ¿ó³tej linii podczas stania w kolejce i
czekania;
- g³one rozmawianie przez telefon, wo³anie przyjació³, granie
w ró¿ne gry w pojazdach, na statkach, w samolotach, restauracjach, hotelach, miejscach widokowych i innych miejscach
publicznych, robienie rabanu;
- g³one mianie i wyg³upianie siê w kocio³ach, kaplicach i
innych miejscach religijnych; nieszanowanie miejscowych
zwyczajów;
- ci¹ganie butów i skarpetek w miejscach publicznych, chodzenie do pasa go³ym; podwijanie nogawek za kolano, trzymanie nogi za³o¿onej na nogê; po najedzeniu siê i zaspokojeniu pragnienia grzebanie w zêbach nie przejmuj¹c siê niczym; chodzenie w pi¿amie lub niedbale ubranym poza sypialni¹; powodowanie niesmaku;
- mówienie u¿ywaj¹c wulgaryzmów; w³adcza i arogancka postawa; tracenie panowania nad sob¹ napotkawszy problem
lub niezadowalaj¹c¹ sprawê; stosowanie obel¿ywego jêzyka wobec innych; brak podstawowej umiejêtnoci obcowania z innymi;
- targowanie siê w sklepach ze sta³ymi cenami; ci¹ganie na si³ê
obcokrajowców do zrobienia zdjêcia, równie¿ wspólnego;
- wkraczanie do miejsc zwi¹zanych z pornografi¹; udzia³ w
hazardzie;
- d³ugie przesiadywanie w jad³odajniach nie spo¿ywaj¹c je-

Chiñscy turyci.
dzenia; branie za du¿o jedzenia w ten sposób je marnuj¹c;
zabieranie darmowych dodatków wyje¿d¿aj¹c z hotelu; nie
dawanie napiwków po otrzymaniu dobrej obs³ugi; wykorzystywanie innych przez w³asn¹ chciwoæ i sknerstwo.
O Chiñczykach, jak i o ka¿dym narodzie, istniej¹ stereotypy. Mówi siê, ¿e Chiñczycy s¹ bardzo pracowici, inteligentni
i wysportowani. Potrafi¹ pracowaæ za bardzo niewielkie pensje, ciesz¹c siê jeszcze z tego. Ich ulubion¹ potraw¹ jest ry¿ 
i k³ótnie z Japoñczykami, kto zacz¹³ pierwszy go uprawiaæ.
Chiñczycy s¹ szczególnie nie lubiani przez dzieci, bo podczas
ka¿dego obiadu wys³uchuj¹ utartego frazesu: Ty tego nie jesz,
a tam dzieci w Chinach z g³odu umieraj¹. Wspó³czenie Chiñczycy znani s¹ z taniej si³y roboczej, tandetnych butów, koszulek i komputerów.
Koci mnie bola³y od le¿enia. Dzisiaj wiat³o wy³¹czono o
godz. 22.

C.d.n.

"
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* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V17105
V20803

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V3709)

* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88

Krupin 14A

tel. 0-503 804 741; 0 512 217 654

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

V13508

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

(V19504)

* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K7211
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V17115
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-0111
V13518
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V20813
* VW Golf III, 1,4, 1995, tel. 0-507-048-558
K5704
* VW Multivan, 2,5TDI, 2006, pe³na opcja, 85 tysiêcy z³otych, tel. 886-304-221
V14837

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16
* agroturystyka, wiêta na wsi, weekendy, pokoje, tel. 0-502710-196, www.zchmielewska.olecko.pl V17015

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

(V22401)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
K7101

L1903

V1717

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
V20704
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V11410
* BHP us³ugi: kompleksowa obs³uga firm, szkolenia, protoko³y powypadkowe, tel. 0-508-328-776
K5505
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L1803
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (087) 520-22-07.

V2516

* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250

K3607

D@RKOMP

Przemys³aw Atkielski

KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
SERWIS GSM, KASY FISKALNE

(V15207)

AUTO-MOTO

Plac Wolnoci 15A, tel. (087) 520-10-89

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

V20403

* fundusze inwestycyjne OFE, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa
Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V16605
* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V17313
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V10910
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V20503
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L2507
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K1115
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47

V20603

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V16705
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L2102

* DART  turnieje (pi¹tki), Bar Pod ABC

V16905

* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (087) 520 15 78

V21702

KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 0-602-117-509. ZAPRASZAMY

US£UGI

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V19804
ul. Kolejowa 31
Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,
chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

tel. (087) 520-01-89

(V15907)

Agencja Kredytowa KORZYCIK

V19604

* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
V21402

MEBLE

biurowe, kuchenne,
garderoby, dzieciêce

(V3210)

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 1000-0 00, pt-so  od 1000 do 200

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.

NA ZAMÓWIENIE
Dariusz Wasilewski, tel. 0-503-125-236

* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17

V17005

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91

V15117

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

Ka¿da sobota od 1000 do 1500
Rejestracja: 0-501-267-347

(V21802)

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

(V11509)

(V11010)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

(V19704)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. K13908

US£UGI

#
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* PRZEPROWADZKI, REMONTY, WYKOÑCZENIA
WNÊTRZ, TANIO. Tel. 0-888-956-204

K4508

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V15007)

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t dotel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V22311

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K715)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V22501
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V21502
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L2326
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00, 0-87-520-18-18 K27234
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K4208
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L1606

(V14807)

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.

Firma rekomendowana przez Polsk¹ Izbê
Przedsiêbiorców Bran¿y Pogrzebowej (PIPBP)

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

(V11310)

 przewóz krajowy i zagraniczny
 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe

(K30410)

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

Tel. 0-601-094-364

* wywóz mieci, sprzeda¿ koszy niemieckich, TUH Kret,
tel. 0-509-805-008
V13408
INNE
* oddam psa w dobre rêce, pudel czarny, tel. 0-87-520-30-73
L2003
* odst¹piê termin przyjêcia weselnego w restauracji Coloseum, 21 czerwca, tel. 0-608-319-503
K6003
* przyjmê ziemiê z wykopów w obrze¿ach Olecka, tel. 0-502264-901
K6302
* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 0-609720-913 po 18.00
L2414
KUPIÊ
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182

V15137

PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 V11020
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
V15917
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L2230
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V11030
* zatrudniê pracownika do traka tamowego z okolic Olecka
znaj¹cego siê na ciesielce, tel. 0-509-640-027
K7001
SPRZEDAM
* brama gara¿owa uchylna + automatyka + piloty, tel. 0-509746-264
V17125
* dawna szko³a, Markowskie, WGN Nieruchomoci, tel.
0-510-189-301
V19404
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V22321
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 0-692-141-426
V19714
* dzia³kê na Ruczaju z murowan¹ altan¹, ogrodzon¹ odsprzedam, tel. 0-502-264-901
V7013
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V21512
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 0-502-088-402
K4607
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Mo¿ne, Jaki, WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
V19414
* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem, Zabielno, tel. 0-510-189301
V19444
* gara¿ murowany, Siejnik, tel. 0-513-012-319
K6802
Notebooki od 1299z³, w zestawie
torba i mysz. Komputer od 899z³,
w zestawie mysz+klawiatura, monitor FULL HD 24" za
899z³. SPRAWD NAS! Tel. (087) 520 05 15.
(V17205)
* kuchenkê ceramiczn¹ Amica, stan bardzo dobry, 500
z³otych, tel. 0-664-966-469
K6103
* Lenarty, mieszkanie 60,80 m.kw., 2 gara¿e, dzia³ka, 100 tysiêcy z³otych, tel. 0-500-308-689
K5903
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, tel. 0-608-146-978 L2607
* mieszkania: Olecko, Kolejowa, Armii Krajowej, wiêtajno,
WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
V19424
* mieszkanie 36 m.kw., Siejnik, I piêtro, tel. 0-692-141-426 V19724
* mieszkanie 54 m.kw., urz¹dzone, aleja Zwyciêstwa, tel. 0509-909-945
L1207
* mieszkanie 60 m.kw., parter, ksiêga wieczysta, Olecko,
Nocznickiego, tel. 0-889-612-361
K6902
* mieszkanie 60 m.kw., Siejnik, tel. 0-87-520-43-22 po 20.00,
tel. 0-508-266-715
K6502
* mieszkanie 72 m.kw., tel. 0-513-728-804
V14857
* mieszkanie dwupokojowe 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V17025
* mieszkanie w szeregówce 64 m.kw., 2 pokoje, kuchnia, 65.000
z³otych, 94 m.kw., 3 pokoje, kuchnia, ogródek, 125.000 z³otych,
Kowale Oleckie, ul. Kociuszki 6, tel. 0-87-523-81-80
K6402
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V15127
* pianino, 200 z³otych, tel. 0-664-966-469
K6203
* porcelana markowa, tanio, meble, sklep TOCADA, ul. Kopernika 10
V15317
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 V15017
* sprzedam mieszkania jedno- i dwupokojowe.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732

(V21602)

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. K13608

* sprzeda¿ wiêb dachowych, ró¿nego rodzaju k¹tówki, tel.
0-502-256-651
K5804
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K815
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V18414
WYNAJEM
* lokal us³ugowy, centrum, tel. 0-885-441-703
K5604

C.d. WYNAJEM

na s. 16.
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WYNAJEM
* mieszkanie 36 m.kw., IV pietro, Olecko, centrum, do wynajêcia, tel. 0-502-862-992
L2202
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V21522
* wynajmê lub kupiê pomieszczenie gospodarcze lub gara¿,
Olecko, tel. 0-608-822-476
K6702
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT

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

(V16006)

(V20704)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

(K3509)

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

18

Orodek
Galeria Wies³awa B. Bo³tryka.
czynny
maja
00
codziennie
godz. 16
00
00
w godz. 8 -16
tel. 520-23-36

MEDYCYNA ALTERNATYWNA
Krew z nosa

... dobrze tamuje mocno rozcieñczony ocet,
jeli wci¹gniemy go odrobinê do nosa.

Herbaty na poty

Kwiaty i owoce czarnego bzu nale¿¹ do bardzo popularnych leków domowej medycyny stosowanych przy chorobach przeziêbieniowych. Mo¿na pijaæ
napary z kwiatów jako rodki napotne i moczopêdne.
£y¿kê kwiatów zalaæ szklank¹ wrz¹tku. Pozostawiæ na
kilkanacie minut. Pijaæ trzy razy dziennie po szklance.
Bardzo czêsto kwiaty ³¹cz¹ siê z innymi zio³ami:
zalaæ szklank¹ wrz¹tku 2 ³y¿ki kwiatów bzu zmieszanych w równej proporcji z lip¹. Trzymaæ pod przykryciem oko³o 15 minut. Piæ po pó³ szklanki co 2 godziny.

Gdy przytyjemy nieco

W naszych bardzo rozbieganych, nerwowych czasach
najwygodniejsz¹ form¹ za¿ywania zió³ek s¹ proszki. Spo-

rz¹dza siê je miel¹c dok³adnie wszystkie zió³ka w m³ynku do
kawy, ale koniecznie z wirnikiem w formie wiatraczka. Proszki potem przesypujemy do s³oików i zu¿ywamy w ci¹gu 14
dni. W razie potrzeby mo¿na je nosiæ ze sob¹ przy ka¿dej
okazji. £atwo je te¿ mo¿na przyjmowaæ regularnie w pracy,
podró¿y, nawet w trakcie wizyt towarzyskich i balów.
Có¿ wiêcej radz¹ zielarze tym, którzy walcz¹ z oty³oci¹,
chc¹ schudn¹æ lub boj¹ siê utyæ.
Jedna z recept jest nastêpuj¹ca. Owoców kopru w³oskiego, kory kruszyny, kory berberysu, kwiatu rumianku, ziela
piêciornika gêsiego (srebrnika), ziela morszczynu, cebuli morskiej
(urginia morska, Scilla marilima), ziela krwawnika, korzenia
lukrecji, ziela konwalii po 10 gram. Sproszkowaæ wszystkie
sk³adniki. Za¿ywaæ dwa razy dziennie po ³y¿eczce po jedzeniu. Je¿eli bêd¹ k³opoty z uzyskaniem cebuli morskiej, choæ
kiedy na po³udniu Polski by³a to bardzo popularna rolina
medycyny domowej, to mo¿na j¹ opuciæ w mieszance bez
wiêkszej szkody.

%
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Kalendarz imion
28 kwietnia - wiatowy Dzieñ Pamiêci
Ofiar Wypadków przy Pracy
Bogny, Ludmi³y, Ludomi³y, Ludy, Marii,
Teodory, Walerii
Bogdana, Bogus³awa, Ludwika, Marka,
Paw³a, Piotra, Przybyczesta, Witalisa, ¯ywis³awa
29 kwietnia (wiatowy Dzieñ Miast Bliniaczych)
Angeliny, Katarzyny, Margerity, Rity, Roberty, Ryty
Augustyna, Bogus³awa, Hugona, Jakuba, Mylimira, Piotra, Roberta, Sewera
30 kwietnia
Balbiny, Balladyny, Chwalis³awy, Donaty, Hildegardy, Kai, Katarzyny , Lilii, Lilisny, Marianny, Marii, Tamary
Bart³omieja, Bartosza, Donata, Filomena,
Igora, Jakuba, Ludwika, Mariana, Piusa
1 maja (wiêto Pracy)
Anieli, Filipy, Filippy, Mai, Ramony
Filipa, Freda, Jakuba, Jeremiasza, Jeremiego,
Józefa, Lubomierza, Lubomira, Romana
2 maja (Dzieñ Flagi RP)
Atanazji, Celestyny, Elizy, Irminy, Lon-

Rozmaryn

Marian

Imiê pochodzenia ³aciñskiego od Marius albo Marianus. Oznacza nale¿¹cy do Mariusza, przyjêty do rodu Mariuszów. W krêgu kultury chrzecijañskiej i w Polsce od XVI wieku traktowane jest jako mêska forma imienia Maria.
Zdrobnienia: Marianek, ludowe Maryjanek, Mary.
Marian bywa staranny, pracowity,
sprawiedliwy i kole¿eñski. Niezale¿ny, sam
troszczy siê o swoje sprawy. Samodzielny,
ceni i zdobywa wykszta³cenie. Lubi sztukê.
Tradycjonalista. Wra¿liwy na krzywdy
innych. Spo³ecznik i patriota. Niekiedy
ma³o elastyczny i za pewny siebie.


F kupiê

giny, Toli
Anastazego, Anatola, Antoniego, Atanazego, Borysa, Czêstowoja, Eugeniusza,
Longina, Walentego, Waltera, Witomierza, Witymira, Zygmunta
3 maja (wiêto Konstytucji 3 Maja, wiêto
NMP Króleowej Polski)
Aleksandry, Aniki, Antoniny, Broniwoi,
Marii, Marioli, Niny, wiatos³awy, wiêtos³awy, ¯akliny
Aleksandra, Broniwoja, Jarope³ka, Stanis³awa, wiatos³awa, teodozjusza, Teodozego
4 maja (Dzieñ Stra¿aka)
Amelii, Antoniny, Flory, Ireny, Malwiny, Moniki, Poli
Floriana, Gocis³awa, Gostarda, Grzegorza, Januarego, £azarza, Micha³a, Polikarpa,
Roberta, W³adys³awa
5 maja
Ireny, Irydy, Ity, Tamary, Wincenty
Chociemira, Hilarego, Lubos³awa, Piusa,
Teodora, Waldemara, Wincentego, Zdzibora

Licie rozmarynu w minimalnych ilociach stosuje siê do przyprawienia pieczeni baraniej i wo³owej, niektórych potraw
z warzyw (zupy jarzynowej, grochowej,
purée z grochu, szpinaku), do past z
serów i sosu pomidorowego.

Elektryczna szczoteczka
... do zêbów zosta³a wynaleziona w 1939
roku.

Bawe³na

... jest ciê¿sza ni¿ woda.

Indyki

... umieraj¹ na zawa³ serca.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne

Treæ: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

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

Cytat na ten tydzieñ

Nie mieræ rozdziela
ludzi, lecz brak mi³oci.
Jim Morrison
PRZYS£OWIA

 Gdy w koñcu kwietnia deszcz rosi,
b³ogos³awieñstwo polom przynosi.
 Z kwietniem ciep³ym, idzie maj ch³odny.
 Na pierwszy maj szron obiecuje dobry plon.
 Jeli pierwszy maj p³acze bêd¹ chude klacze.
 Bo¿e daj, Bo¿e daj, aby wiecznie trwa³
ten maj.
 Obfitoæ zbó¿ przynosz¹, ptactwa sk¹poæ  grzmoty, lecz gospodarz z
robactwem ma doæ roboty. (Powy¿szy prognostyk staropolski znajduje w pe³ni potwierdzenie w bogatej
tradycji ludowej, która grzmoty, ch³ody
majowe uznawa³a za dobr¹ prognozê dla urodzajów w polu i sadzie).
 Na w. Floriana (4 maja) deszczyk
rzêsisty, bêdzie plon obfity, dobry i
czysty.
 Kiedy w marcu plucha, to w maju
posucha.

Victor Arriagada Rios
... stworzy³ ponad 10 tysiêcy stron komiksów z przygodami kaczora Donalda
i innych mieszkañców Kaczogrodu.

Nasz przepis
Zupa pomidorowa
po sycylijsku

25 dag ugotowanego wczeniej
kurczaka, 10 dag ugotowanego ozora wo³owego, 5 dag oliwy, cebula,
z¹bek czosnku, 1/2 kg pomidorów,
posiekana natka pietruszki, posiekane
licie miêty, 15 dag ³amanego spaghetti, 2 litry bulionu, tarty parmezan.
Zaczynamy od pokrojenia miêsa
kurczaka w paski, a ozora wo³owego
w kostkê. Cebulê i czosnek drobno
siekamy i wraz z pomidorami dusimy
na oliwie. Pod koniec dodajemy miêtê
i natkê pietruszki i zalewamy bulionem.
Gotujemy oko³o pó³ godziny.
Po tym czasie dodajemy spaghetti
oraz pokrojone wczeniej miêsa. Przyprawiamy do smaku sol¹, pieprzem i
posypujemy parmezanem. Do zupy
mo¿na podaæ posiekan¹ zieleninê.
Zupê podajemy jako danie obiadowe.

&
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Otwarcie Sezonu Turystycznego
Ziemi Oleckiej 2009
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi
Oleckiej serdecznie zaprasza wszystkich
na oficjalne Otwarcie Sezonu Turystycznego, które nast¹pi 3 maja 2009 r. o godzinie 14.00 w Chacie Mazurskiej. W ramach imprezy odbêdzie siê Kiermasz Twórców Ludowych, miêdzy innymi pieczenie sêkacza, prezentacja wyrobów ze s³omy,
z gliny, ciekawa metaloplastyka. Spotkanie
jest pierwszym takim wydarzeniem na Ziemi
Oleckiej. Pomys³ powsta³ na Walnym
Zebraniu Cz³onków Stowarzyszenia. Liczymy na piêkn¹ majow¹ pogodê i liczne uczestnictwo mieszkañców oraz goci powiatu oleckiego. Chata Mazurska
i LOT Ziemi Oleckiej zapraszaj¹ do wspólnej zabawy!
K. Sawicka, www.lot.olecko.pl

Przestrzeganie zasad higieny
kluczowym elementem walki
z chorobami odzwierzêcymi
Zwierzêta domowe
takie jak psy i koty to
wierni towarzysze ludzi
w ¿yciu codziennym. W
niektórych przypadkach
mog¹ siê one staæ ród³em potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia chorób odzwierzêcych. Stwierdzono na przyk³ad ,
¿e odchody psów zawieraj¹ wiele drobnoustrojów mog¹cych spowodowaæ toksokarozê i tasiemczyce, a tak¿e szereg
bakteryjnych czynników chorobotwórczych, m.in. Campylobacter, Salmonella
i Yersinia.

Twórcy ludowi,
rêkodzielnicy,
rzemielnicy
13 czerwca 2009 roku (sobota) w
Jezioranach odbêdzie siê XXV, jubileuszowy Wojewódzki Przegl¹d Kapel
i Zespo³ów piewaczych. Celem Przegl¹du
jest prezentacja i popularyzacja najcenniejszych wartoci polskiej kultury ludowej z dziedziny folkloru muzycznego
i piewaczego.
Jarmark Twórców Ludowych, organizowany równolegle podczas przegl¹du, wspaniale ubarwia nasze folklorystyczne spotkania, a tak¿e nadaje imprezie
szczególny charakter. W roku jubileuszu

Wa¿nym elementem walki z chorobami odzwierzêcymi jest zachowywanie
podstawowych zasad higieny, a tak¿e
dba³oæ o nale¿yty stan sanitarny rodowiska. Pamiêtajmy o dok³adnym myciu r¹k przed jedzeniem, przygotowywaniem ¿ywnoci, po zabawie na placu zabaw lub w piaskownicy oraz po kontakcie z psem lub kotem.
Wiêcej informacji o wybranych chorobach zakanych i paso¿ytniczych
oraz porady w jaki sposób zmniejszyæ
ryzyko zaka¿enia nimi znaleæ mo¿na na
stronie internetowej www.wsse.olsztyn.pl.
Emilia Naruszewicz  Promocja
Zdrowia i Owiata Zdrowotna,
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

tym bardziej chcielibymy zaprosiæ do
naszego amfiteatru szerokie grono rêkodzielników. Bêdzie to wspania³a okazja
do spotkañ, wymienienia dowiadczeñ
oraz prezentacji swojego rzemios³a. W
zwi¹zku z powy¿szym chcielibymy serdecznie zaprosiæ wszystkich twórców, rzemielników i rêkodzielników na nasz¹
imprezê.
W kwestiach organizacyjnych prosimy o kontakt do dnia 31 maja pod nr
tel. (089) 718-12-16. Informacji udziela
Magdalena Pó³torak  instruktor MOK.
Serdecznie zapraszamy!
Miejski Orodek Kultury, ul. Konopnickiej 4 , 11-320 Jeziorany, tel./fax. (089)
71 81 216.

IMPREZOWNIA
29 kwietnia
- Miêdzynarodowy Dzieñ Tañca
godz. 19.00, sala Teatru AGT przy ul.
Partyzantów
W ramach Miêdzynarodowego Dnia
Tañca zostanie zaprezentowanyspektakl
...ale jest jeszcze prawda... Teatru Tañca
i Muzyki Kino Variatino z Gdañska
1-3 maja - Olecka Majówka
1 maja
godz. 12:00, sala kina Mazur  Fina³
Konkursu Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej Gratka dla nastolatka.
2 maja
godz. 16:00-21.00, zaplecze orodka kultury  malowanie grafitti przez m³odzie¿, wystêpy did¿ejów.
godz. 22:00, klub Cooltura  koncert
zespo³u Dla siebie i dla swoich z okazji
10-lecia istnienia zespo³u.
3 maja
godz. 14:00, sala kina Mazur  bajka
Don Chichot (bilety - 3 z³)
godz. 16:00, sala kina Mazur  bajka
Król Maciu I (bilety - 3 z³)
9 maja - Brel raz jeszcze
godz. 20.00, sala kina Mazur
- koncert piosenek i listów do ¿ony J.Brela
Wykonawca: YAN ZBIEGIEM
Re¿yseria: KRYSTYNA JANDA
Koncert otrzyma³ GRAND PRIX DU
FESTIVAL INTERNATIONALE de Colombe  Francja oraz G³ówn¹ Nagrodê
Festiwalu Aktorskiego w teatrze Rampa w Warszawie.
19 maja, koncert Czes³aw piewa
godz. 20:00, sala kina Mazur
Czes³aw piewa w dniu 20 kwietnia br. zosta³ jednym z najwiêkszych zwyciêzców tegorocznej gali wrêczenia Fryderyków. Czes³aw Mozil, wystêpuj¹cy jako
Czes³aw piewa, otrzyma³ trzy Fryderyki. Kapitu³a uzna³a, ¿e muzyk jest
najlepsz¹ now¹ twarz¹ fonografii, a jego
p³yta Debiut najlepszym albumem pop.
Jego Maszynka do wierkania zosta³a
wybrana przez Polaków najlepsz¹ piosenk¹ roku.
29 maja  spektakl Osiem kobiet
godz. 19:00, sala AGT
Grupa teatralna 6 i pó³ zaprezentuje sztukê Osiem kobiet. Jest to pogodna
komedia kryminalna. Jej g³ównym w¹tkiem jest dochodzenie w sprawie mierci g³owy rodziny  poczciwego Marcela. Podejrzanych jest a¿ osiem kobiet,
zamkniêtych w wykwintnej rezydencji. O
tym kto zabi³, dowiemy siê uczestnicz¹c
w premierze spektaklu.

'
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SZACHY
W sobotê i niedzielê 28-29 marca w Ostródzie pod patronatem
Marsza³ka Województwa Warmiñsko-Mazurskiego odby³ siê I Miêdzynarodowy Mecz Szachowy Juniorów WARMIA MAZURY OBWÓD KALINGRADZKI, w którym udzia³ wziê³o 55 zawodników
z województwa warmiñsko-mazurskiego i Obwodu Kalingradzkiego.
Ka¿dy zawodnik z okrêgu warmiñsko-mazurskiego rozegra³ 4 rundy
maj¹c za przeciwnika reprezentanta z Rosji. Mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem reprezentacji Warmii i Mazur, która pokona³a reprezentantów Obwodu Kalingradzkiego 4:0.
W rywalizacji z szachistami z Rosji udzia³ wziê³a dwójka zawodników z Olecka: Marta i Kamil Gryglas. Najlepiej spisa³a siê Marta
Gryglas, która wygra³a wszystkie pojedynki z szachistami z Rosji. Nieco gorszy wynik uzyska³ Kamil Gryglas  trzy zwyciêstwa i jedna
przegrana z juniorami Obwodu Kalingradzkiego.

SIATKÓWKA

PI£KA NO¯NA

19.04.2009 r w hali LO w Olecku rozegrano I rundê eliminacji wojewódzkiego turnieju WMZLZS w siatkówce mê¿czyzn. Organizatorem turnieju by³ MOSiR Olecko i SKS przy LO w Olecku, a
sêdzi¹ g³ównym Pawe³ Czajkowski. W
zawodach mia³y wyst¹piæ 3 dru¿yny: z
E³ku, Kalinowa i Olecka. Niestety, ekipa
z E³ku nie przyjecha³a i rozegrano tylko
1 mecz pomiêdzy Oleckiem i Kalinowem.
Dru¿yna gospodarzy nie mia³a wiêkszych
k³opotów z pokonaniem przyjezdnych i
zwyciê¿y³a 3:0 (25:18,25:21,25:20). Olecko tym samym awansowa³o do pó³fina³u tych rozgrywek. Nasz¹ dru¿ynê reprezentowali: Wojciech Pilichowski, Maciej
Mularczyk, Przemys³aw Rowiñski, Damian
Rowiñski, Hubert Mosiejko, Cezary Górski,
Przemys³aw Sura¿yñski i Daniel Plago.

16.04.2009 r. w Piszu rozegrano Pó³fina³ Mistrzostw Województwa w pi³ce
no¿nej ch³opców szkó³ gimnazjalnych Szkolnego Zwi¹zku Sportowego.
Turniej rozegrano z udzia³em dru¿yn:
Gim. Nidzica, Gim. Pisz i Gim.2 Olecko. Podopieczni Adama Wyszyñskiego wygrali obydwa mecze, pokonuj¹c Gim. Pisz 1:0 (bramkê
zdoby³ Jakub Koz³owski ) oraz Gim. Nidzica 2:0 (bramki: Jakub Koz³owski i Kamil
Masalski ). Tym samym dru¿yna Gim. 2 w

Olecku awansowa³a do Fina³ów Mistrzostw
Województwa. Olecczanie grali w nastêpuj¹cym sk³adzie: Marcin Grygo, Krzysztof Rytwiñski, Igor Sych, £ukasz Wir¿yñski (kapitan dru¿yny), Patryk U³anowski,
Tomasz Koz³owski, Krzysztof Marczuk,
Micha³ Grudziñski, Kamil Masalski, Kamil
Barszczewski, Sebastian Dra¿ba, Dawid Bielecki, Jakub Koz³owski, £ukasz Zieliñski,
£ukasz Harasim, Hubert Taraszkiewicz,
Krzysztof Koz³owski i Maciej G³ód. Trenerem i opiekunem m³odych pi³karzy jest
Adam Wyszyñski. Gratulujemy!!

MOSiR Olecko zaprasza wszystkie dzieci z Gminy Olecko
na ,,Otwarty Turniej Mini Pi³ki No¿nej - Wiosna 2009 r.
PROGRAM TURNIEJU
27.04. (poniedzia³ek), godz.14.00 - klasy I-II SP
28.04. (wtorek), godz.14.00 - klasy III-IV SP
29.04. (roda), godz. 14.00 - klasy V-VI SP
30.04. (czwartek), godz.14.00 - gimnazjum klasy I-II

Wszystkie mecze rozegrane zostan¹ na boisku
ORLIK 2012 (przy SP 1).
Dok³adne informacje MOSiR Olecko, ul. Park
1, tel 0-87 520 20 48.

Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 349

Dokoñczenie ze s. 20

po prostu stwierdzi³, ¿e nie mo¿e odpowiedzieæ jak chce us³yszeæ odpytuj¹cy,
bo sk³ada³ przysiêgê o mówieniu prawdy. Jeszcze zabawniejsza by³a konsternacja pytaj¹cych gdy wiadek zacz¹³ mówiæ
o naciskach, ale tych wywieranych zupe³nie niedawno by sk³adaæ zeznania
obci¹¿aj¹ce by³ych prze³o¿onych. Trzeba by³o zobaczyæ twarz przewodnicz¹cego komisji przywo³uj¹cego do porz¹dku,
¿e oni oczekuj¹ odpowiedzi na inne sprawy
i dotycz¹ce innego czasu. Mimo uporu
w jakim w komisjach tak bardzo staraj¹
siê udowodniæ z góry przyjête tezy, to
ju¿ nawet symatyzuj¹cy obserwatorzy
zaczynaj¹ dostrzegaæ absurdy jakie temu

towarzysz¹ i tylko najwytrwalsi dostrzegaj¹ dowody na ich wczeniejsze za³o¿enia. No có¿, ale mamy do czynienia z
osi¹gniêciem tego rz¹du! Powo³ano przecie¿ te komisjie i jest to na razie jedyna
obietnica, któr¹ dotrzymano. Po za t¹
spraw¹ may ju¿ do czynienia z propagand¹ sukcesu i sterowanym za pomoc¹ sonda¿y poparciem spo³ecznym, wynikaj¹cym z populistycznym systemem
dialogu rz¹du ze spo³eczeñstwem. To nie
mój wymys³, ¿e jak tylko jest jaka potrzeba to ze stronu rz¹du i Premiera pada
to, co lud chce us³yszeæ. WSPANIALE!
Ludzie siê ciesz¹, bo rz¹d ich s³ucha.
Tylko czy za s³owami posz³y czyny? Ostat-

nio jeden z dziennikarzy-publicystów,
który do tej pory by³ niemal tub¹ obecnego stylu rz¹dzenia, zada³ na wizji pytanie czy oprócz s³ów i obietnic w sprawie zapowiadanych ustaw i pomys³ów
ten rz¹d wreszcie co zrobi by s³owo
sta³o siê cia³em. Odpowied by³a standardowa, nr 7: Za kilka dygodni przelemy projekt ustawy do Sejmu. Móg³bym wymieniæ tu co najmniej kilkanacie takich ustaw, które mia³y byæ za kilka
tygodni i za ka¿dym razem maj¹ ten sam
kilkutygodniowy termin... I co? I nic!
Sonda¿e rosn¹. Bo nie nale¿y nara¿aæ
siê prac¹, aby nie zrobiæ czego, co bêdzie niepopularne i da z³e wyniki w sonach na przypadkowych respondentach.
Do poczytania za tydzieñ.
PAC
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dziej¹cych siê wokó³ nas.
Jednak do wyborów pozosta³ ponad
miesi¹c. Wokó³ nas dzieje siê tak wiele,
¿e czasem ciê¿ko jest siê skupiæ na jednej sprawie. Osobicie, w przeciwieñstwie
do innych, lubiê konflikty na linii Premier-Prezydent. Przynajmniej co siê
dzieje. Nie mam ostatnio mo¿liwoci
pochwalenia rz¹du za pracê i osi¹gniêcia. Przegl¹da³em niedawno moje stare
teksty. Chwali³em rz¹d SLD, jak uda³o
siê im co dobrego zrobiæ. Nawet zrobi³em to kilka razy. Sam sobie siê dziwiê,
¿e umiem napisaæ dobre s³owo na temat
innej opcji politycznej. Uwiadomi³o mi
to, ¿e nie jestem a¿ tak zapatrzony w moj¹
wizjê wiata. Od prawie dwóch lat nie
mam praktycznie okazji, by pochwaliæ
obecny rz¹d. Nawet ogl¹dam TVN24, by
tylko móc co wy³apaæ z tego co mówi¹

politycy i sympatycy obecnie rz¹dz¹cej
formacji. Powiêci³em siê, by pos³uchaæ
komisji do spraw nacisków i tzw. Sprawy Blidy. Przyznam, ¿e pytania typu: A
któr¹ rêk¹ poda³ Pan herbatê lub Czy
podczas przes³uchania zadawa³ Pan pytania ? s¹ bardzo motywuj¹ce. Najbardziej podobaj¹ mi siê wnioski cz³onków
komisji, z których ka¿dy t³umaczy przes³uchanie jako korzystne dla wersji, któr¹
bardzo chce udowodniæ. Wygl¹da na to,
¿e wiêksza czêæ komisji stara siê k³aæ
nacisk na udowadnianie na si³ê z góry
przyjêtych tez. Na przyk³ad na Komisji
ds. Nacisków bardzo czêsto naciska siê
przes³uchiwanych aby ich odpowiedzi by³y
zgodnie z intencj¹ pytaj¹cych. Zwróci³
na to uwagê jeden ze wiadków, który
Dokoñczenie na s. 19.

Rys. Waldemar Rukæ

Witam Pañstwa po kolejnych siedmiu dniach. Up³yn¹³ nam ten czas bardzo szybko. Tylko mign¹³. Jak siê Pañstwu podoba wiosna? Mnie bardzo. Po
przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw, to podsumowanie wysz³o na korzyæ
tej pory roku. Takie tam rozwa¿ania wiosenno-klimatyczne. W sumie wiosna to
przyjemna czêæ roku.
Przyznam siê, ¿e nie chce mi siê pisaæ co dzieje siê w kraju i na wiecie. W
zasadzie mo¿na stwierdziæ, ¿e nic nowego... Nihil novi sub sole... Nied³ugo mamy wybory do europarlamentu.
Zapowiada siê, ¿e frekwencja bêdzie
bardzo niska. Jako nie wierzymy, ¿e mamy
wp³yw na to, co dzieje siê w Unii Europejskiej. Trudno nam siê pogodziæ z myl¹,
¿e sprawy dziej¹ce siê poza granicami
naszego kraju maj¹ na nas jaki wp³yw.
Osobicie chcia³bym Pañstwa namówiæ
na pójcie w czerwcu do urn wyborczych.
Niewa¿ne, jakie bêd¹ nasze wybory i na
kogo zag³osujemy. Wa¿ne jest WIÊTO
DEMOKRACJI, w jakim bierzemy udzia³.
Nawet jeli wydaje siê nam, ¿e nasz kandydat ma s³abe szanse lub sens tych
wyborów jest minimalny, to wa¿ny jest
nasz g³os. Demokracja ma ju¿ to do siebie, ¿e jeden krzy¿yk przy nazwisku naszego kandydata mo¿e zmieniæ wszystko. Na tym polega sens demokracji. Kiedy
to pisa³em: brak naszego udzia³u w wyborach wiadczy tylko o nas samych i
o tym, ¿e sami sobie odbieramy prawo
do jakiejkolwiek dyskusji na temat spraw

