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MUNDIAL
NA MAZURACH

Reporta¿ i wyniki Mundialu na s. 6.

Projekt uchwa³y...

w sprawie godzin pracy w handlu detalicznym wniós³ pod obrady najbli¿szej
sesji Rady Burmistrz. Przewiduje on,
¿e sklepy bêd¹ pracowa³y od 6.00 rano
do 22.00. Uchwa³a wyklucza z tego ograniczenia apteki i stacje benzynowe.

12. Przystanek
Olecko
PROGRAM
zamieszczamy na str. 7.
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Z³o¿ono wnioski
do Programów
Strukturalnych...

na dofinansowanie inwestycji. Wp³ynê³y one
ju¿ do Urzêdu Marsza³kowskiego. Dotycz¹ one budowê sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej Olecko  Mo¿nie. Bêdzie to oparte o budowan¹ obecnie sieæ
kanalizacyjn¹ do Imionek. Realizacja przewidziana jest w 2006 roku.
Nastêpny wniosek dotyczy budowy sali
gimnastycznej w G¹skach.
Inny wniosek dotyczy budowy sieci
wodoci¹gowej relacji G¹ski  lepie  ZajdyFolwark.
Budowy drogi, tzw. obwodnicy na
osiedlu Siejnik, dotyczy czwarty z projektów. Jest to inwestycja polegaj¹ca na na³o¿eniu asfaltu na obecn¹ piaszczyst¹ drogê
obiegaj¹c¹ osiedle od zachodu.
Burmistrz z³o¿y³ równie¿ wniosek na
dofinansowanie przebudowy budynku po
przedszkolu przy ulicy Kopernika (obecna
siedziba Warsztatów Terapii Zajêciowej).
Olecka dotyczy równie¿ projekt remontu
kapitalnego budynku w parku centralnym,
dawny budynek Starostwa oraz przedszkola.
Wszystkie te wnioski mog¹ byæ sfinansowane przez Fundusz w wysokoci 75%
kosztów.

OLECKO-WIELICZKI-WIÊTAJNO-KOWALE OLECKIE

POLICJA OSTRZEGA

K R O N I K A
PO¯ARNICZA

 13 czerwca o 13.52 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar linii energetycznej.
 14 czerwca o 8.25 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar dzikiego wysypiska
mieci w okolicach Krupina.
 14 czerwca o 13.00 trzy zastêpy JRG
PSP gasi³y po¿ar piwnicy bloku mieszkalnego przy placu Wolnoci.
 14 czerwca o 16.43 cztery zastêpy JRG
PSP dwa OSP Wieliczki oraz po jednym OSP G¹ski, OSO wiêtajno, OSP
Szczecinki gasi³y po¿ar budynku inwentarskiego przeznaczonego do rozbiórki.

Pijani kierowcy
 13 czerwca o 16.50 w Bia³ej Oleckiej
zatrzymano samochód ¯uk, który prowadzi³ czterdziestoczteroletni Miros³aw W. , mieszkaniec gminy Olecko. Mia³ on we krwi 2 promile alkoholu i nie mia³ w ogóle dokumentu
upowa¿niaj¹cego do prowadzenia
pojazdu.
 15 czerwca o 22.30 policjanci zatrzymali na ul. Kociuszki piêædziesiêciodwuletniego mieszkañca Olecka Edwarda M. Jecha³ on samochodem nissan
maj¹c we krwi 2,1 promila alkoholu.
 16 czerwca o 0.10 zatrzymano w Imionkach pegueta. Kierowca piêædziesiêcioomioletni mieszkaniec Olecka

Wypadek

13 czerwca oko³o 17.15 dosz³o do
wypadku na ul. Kolejowej. Pod nadje¿d¿aj¹cego nissana dosta³a siê szecioletnia dziewczynka. Wtargnê³a ona
nagle na jezdniê.
Dziewczynka z ogólnymi obra¿eniami
zosta³a umieszczona w szpitalu w Olecku.

Witold T. Mia³ we krwi 1,3 promila
alkoholu.
 17 czerwca o 11.00 policjanci zatrzymali rowerzystê. Dwudziestoletni mieszkaniec gm. Olecko Arkadiusz C. jad¹c ul. Jeziorn¹ mia³ we krwi 1,2 promila
alkoholu.
 17 czerwca o 16.30 policjanci zatrzymali w Niemstach czterdziestopiêcioletni
S³awomira K. Mieszkaniec gm. wiêtajno kieruj¹c fiatem 125p mia³ we

Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego

Szybko posuwaj¹ siê prace przy budowie bloku mieszkalnego TBS przy ulicy
Kociuszki. Prace id¹ nawet z nieznacznym wyprzedzeniem.
Do kierownictwa wp³ynê³o 60 wniosków o mieszkania. Rozdysponowano wiêc
z góry 24 lokale bior¹c za klucz wysokoæ poborów sk³adaj¹cych wnioski. Mieszkania przydzielono wszystkim tym, którzy spe³niali warunek, ¿e sp³acanie zaci¹gniêtego kredytu bêdzie siê odbywaæ regularnie. Fundusze odzyskane w ten sposób bêdzie mo¿na
sfinansowaæ budoSpó³ka z o.o., E³cka 1
wê drugiego bloku,
która okazuje siê
Olej opa³owy EKOTERM PLUS, olej napêdowy PB95
niezbêdna.
Wysokoæ czynszu za 1 m.kw. wyTel. (0*87) 523-04-50; 0501-669-667
niesie oko³o 5,05 z³.

SUPER CENY!

Reprinty
pocztówek z Olecka

KUPON NA OG£OSZENIE
 0,37 z³ za s³owo

Trzecia edycja reprintów pocztówek z przedwojennego Olecka do
nabycia w ksiêgarniach.
Iloæ egzemplarzy ograniczona!

W tygodniku Teletydzieñ ukaza³a
siê reporta¿ z planu audycji Kawa czy
herbata emitowanej 25 maja br. Autorami reporta¿u s¹: Tomasz Kosiorowski (zdjêcia) i Bogus³aw Marek Borawski (tekst).

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

#

Reporta¿
w Teletygodniu

krwi 2,1 promila alkoholu.
 18 czerwca o 19.05 zatrzymano na ul.
Go³dapskiej piêædziesiêcioletniego Ireneusza S. mieszkañca gm. Olecko. jecha³
on rowerem maj¹c we krwi 2,1 promila alkoholu.
 19 czerwca o 14.30 w Golubkach policjanci zatrzymali dwudziestodziewiêcioletniego Jacka D. mieszkañca gm.
Kowale Oleckie. Jecha³ on rowerem
maj¹c we krwi 3,2.
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XXXV Sesja Rady Miejskiej
Zapraszam do udzia³u w XXXV Sesji Rady Miejskiej w Olecku, która odbêdzie siê w dniu 23 czerwca 2005r. (czwartek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Olecku.
Proponowany porz¹dek sesji:
projektów uchwa³.
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku 9. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
obrad.
a) powo³ania zespo³u opiniuj¹cego kan2. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji
dydatów na ³awników.
Rady.
b) czasu pracy placówek handlowych
3. Informacja Burmistrza o dzia³alnona terenie gminy Olecko,
ci w okresie miêdzysesyjnym.
c) zatwierdzenia Planu Rozwoju wsi
4. Odpowiedzi na wnioski i interpelaBorawskie,
cje radnych.
d) zaci¹gniêcia po¿yczki d³ugotermi5. Informacje Biura Rady.
nowej na finansowanie wydatków
6. Debata nad protestem mieszkañców
nie znajduj¹cych pokrycia w plaprzeciwko przyzwoleniu na budowê
nowanych dochodach gminy.
obiektów wielkopowierzchniowych
e) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê.
zagranicznych sieci handlowych.
7. Wnioski i interpelacje radnych.
f) wyboru ³awników.
8. Uwagi i wnioski So³tysów i Prze- 10. Wnioski Komisji Rady.
wodnicz¹cych Rad Osiedli dotycz¹ce 11. G³os wolny, wolnoæ ubezpiecza-

Do tego programu, którego siedzib¹ jest Wilno Burmistrz olecka z³o¿y
wniosek na budowê pola biwakowego
przy stadionie miejskim (pomiêdzy stadionem a Skoczni¹) oraz budowê cie¿ki
rowerowej od tzw. Z³otówki, obwodówk¹
(nasyp dawnej kolejki w¹skotorowej)
a¿ do ul. Go³adpskiej.
Do tego programu zg³oszono równie¿ wniosek na przebudowê budynku
po przedszkolu przy ul. Kopernika.

Lustracja

Radny powiatowy Józef Skrodzki przys³a³ do redakcji list, do którego za³¹czy³ kserokopiê zawiadczenia wydanego
przez Instytut Pamiêci Narodowej.
Dokument stwierdza fakt, ¿e dane
radnego nie znajduj¹ siê w katalogu funkcjonariuszy, wspó³pracowników, kandydatów na wspó³pracowników organów
bezpieczeñstwa pañstwa.

Wymiana s³upów
owietleniowych

Rozpoczê³a siê wymiana s³upów owietlenia
przy placu Wolnoci.
Zakoñczenie prac zaplanowane jest na pocz¹tek lipca. Oprócz owietlenia ulic i chodników przewidziana jest równie¿ wymiana latarni
w parku. Zostan¹ te¿ wymienione wszystkie kable ³¹cz¹ce.

Brak oznakowania ulic

Olecko prawie nie posiada oznakowania poziomego reguluj¹cego ruch uliczny. Przyk³adem
takiego rozwi¹zania s¹ okoliczne miasta: E³k, Suwa³ki
oraz ostatnio Gi¿ycko. Nawet w s¹siedniej Go³dapi uporano siê sprawnie z tym problemem a u
nas tylko maluje siê zebry. Jest to przyk³ad braku troski zarówno o mieszkañców, jak i odwiedzaj¹cych nasze miasto turystów.

OLEJ OPA£OWY

KONKURENCYJNE CENY !!!

Tel. (0*87) 520-41-91

(V27301)

INTEREG III

Dy¿ury aptek

j¹cy .
12. Wspólne posiedzenie Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Rad Gmin Powiatu Oleckiego o godz. 13.00 we
Wszechnicy Mazurskiej w Olecku w
sprawie roli samorz¹du terytorialnego jako podstawowego filaru polskiej
demokracji w okresie 15-lecia.
13. Zamkniêcie obrad sesji.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Leszek Ga³czyk

Obwodnica

9 czerwca przebywa³ w Olecku na
zaproszenie Burmistrza Wac³awa Olszewskiego dyrektor Generalnej Dyrekcji
Dróg Publicznych i Autostrad oddzia³u
w Olsztynie Waldemar Królikowski.
Rozmowy dotyczy³y budowy obwodnicy. Bardzo prawdopodobnym jest, ¿e
w 2007 roku ruszy jej budowa.
W chwili obecnej koñczy siê etap
wykupu gruntów, a Generalna Dyrekcja zleci³a ju¿ wykonanie projektu budowlanego.

Przebudowa
wiaduktu

Jest du¿a szansa, ¿e w przysz³ym
roku zostanie przebudowany wiadukt
kolejowy  stwierdza Burmistrz Wac³aw Olszewski.
Przebudowa dotyczyc bêdzie obni¿enia jezdni tak, aby mog³y pod wiaduktem przeje¿d¿aæ wysokie ciê¿arówki komunikacji miêdzynarodowej. Zostanie wyprostowany ostry zakrêt jezdni od strony Siejnika.
Przejcie dla pieszych wed³ug tego
projektu zostanie przeniesione z dala
od jezdni i bêdzie przebiega³o nowym
tunelem wydr¹¿onym pod nasypem kolejowym.

Remont zjazdu na
dworzec PKP i PKS

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku
zostanie wyremontowana jezdnia w okolicach dworca kolejowego i autobusowego. Remont dotyczyæ bêdzie zarówno
jezdni jak i chodnika. Istnieje równie¿
koncepcja rozwi¹zania komunikacji miejskiej na skrzy¿owaniu ulic Wojska Polskiego i Kolejowej. Projekt nie zosta³
jeszcze uzgodniony ale rozwi¹zania s¹
dwa: rondo podobne do tych ju¿ istniej¹cych lub skrzy¿owanie ze wiat³ami.

 21.06.2005r. - 30.06.2005r. Apteka Prywatna K. Je¿ewska,
M. Je¿ewska sp. j., Pl. Wolnoci 7B, 19-400 Olecko

"
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W dniu 1 czerwca 2005r. wp³yn¹³ do Urzêdu Miejskiego
w Olecku protest przeciwko otwieraniu nowych obiektów
wielkopowierzchniowych zagranicznych sieci handlowych,
podpisany przez ponad 2 500 mieszkañców Olecka i okolic.

Odpowied Burmistrza
na protest

Odpowiadaj¹c na protest mieszkañców Olecka i okolicznych miejscowoci wniesiony w dniu 01-06-2005r. w sprawie przyzwolenia na budowê wielkopowierzchniowych sklepów zagranicznych sieci handlowych informujê, ¿e na teren
miasta i gminy Olecko nie zosta³a wydana ¿adna decyzja o
warunkach zabudowy na obiekty handlowe o powierzchni
sprzeda¿y powy¿ej 2000 m 2. Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt 8
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. nr 80, poz.717 z pón. zm.)
w przypadku wniesienia wniosku na lokalizacjê obiektu handlowego o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m 2 wymagane jest sporz¹dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlegaj¹cego wy³o¿eniu do wgl¹du publicznego i dyskusji publicznej. Dopiero po akceptacji spo³ecznej i uwzglêdnieniu w planach miejscowych takich obiektów
handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2 jako
sklepów wielkopowierzchniowych mo¿liwa jest ich budowa.

Ka¿dy podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna ma prawo wnieæ do Burmistrza wniosek o ustalenie warunków zabudowy na planowane zamierzenie inwestycyjne, bez wzglêdu na jego przeznaczenie i urz¹d w oparciu o kodeks postêpowania administracyjnego oraz obowi¹zuj¹ce przepisy prawne
zobligowany jest do przeprowadzenia postêpowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. W przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
wniesione wnioski dotycz¹ce zamierzeñ inwestycyjnych w
zakresie obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y do
2000 m2, urz¹d w oparciu o kpa i art.59, 60 i 61 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prowadzi
postêpowanie i po uzyskaniu uzgodnieñ lub decyzji wymaganych przepisami odrêbnymi, Burmistrz wydaje decyzjê o
warunkach zabudowy zgodnie z wniesionym wnioskiem. W
wypadku niespe³nienia okrelonych przepisami warunków wydaje
decyzjê odmown¹.
Wiem jak trudne i bolesne dla lokalnej spo³ecznoci sprawy
porusza wniesione pismo - protest i dlatego do³o¿ê wszelkich starañ, aby moje dzia³ania i podleg³ych mi s³u¿b by³y
zgodne z potrzebami i oczekiwaniami mieszkañców miasta i
gminy, jednak nie mog¹ one byæ sprzeczne z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Z powa¿aniem Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski
www.olecko.pl

¯EBY KUPIÆ, TRZEBA NAJPIERW ZAROBIÆ
Kilkanacie dni temu w programie
Summa zdarzeñ pewien wa¿ny Amerykanin powiedzia³, ¿e bogactwo buduje
siê od do³u, a nie od góry, ¿e dobrobyt
powstaje dziêki systematycznej pracy w
ma³ych firmach, a dostatek powinien byæ
dostêpny dla ka¿dego pracowitego obywatela.
Pojawi³o siê ostatnio w Olecku dla
tego procesu istotne zagro¿enie, które sta³o
siê powodem masowego (ponad 2000
podpisów) protestu mieszkañców. Chodzi o otwieranie sklepów zagranicznych
sieci handlowych. Poniewa¿ nasza gospodarka krêci siê dziêki aktywnoci
ma³ych i rednich przedsiêbiorców, mo¿e
tego przeszczepu nie prze¿yæ. Dlaczego? Odpowied da³ ju¿ dawno jaki zachodni ekonomista: Nie róbcie rzeczy,
które robi teraz bogaty Zachód, róbcie
to, co Zachód robi³ wtedy, kiedy by³ tak
biedny jak wy obecnie.
Przed 60 laty gospodarka polska i
zachodnie gospodarki rynkowe zaczê³y
siê rozwijaæ w ró¿nym tempie i, co gorsza, w ró¿nych kierunkach. Powsta³a ró¿nica
potencja³ów ekonomicznych, a wy³adowanie nie nastêpowa³o tylko dziêki szczelnej
kurtynie, która choæ ¿elazna okaza³a
siê dobrym ekonomicznym izolatorem
Na Zachodzie w wyniku stopniowego rozwoju powsta³y firmy handlowe prowadz¹ce sprzeda¿ w du¿ych sklepach
zwanych super- czy nawet hipermarketami. By³ to naturalny proces do którego
dorastali zarówno sprzedawcy, jak i konsumenci. Dorasta³a tak¿e gospodarka 
iloæ pieni¹dza na rynku, poziom ¿ycia,

urbanistyka poprzez odpowiednie drogi
i parkingi. Podmioty gospodarcze po tamtej
stronie ¿elaznej kurtyny mia³y równe
szanse rozwoju, równy dostêp do rynku,
oparcie we w³asnoci, a przede wszystkim konkurowa³y z równymi sobie.
W tym samym czasie nasza gospodarka rozwija³a siê w kierunku wytyczonym przez chore wizje centralnych planistów, w rezultacie zosta³a pozbawiona
pieniêdzy, technologii, rynkowej równowagi
i aktywnoci. Na szczêcie od piêtnastu
lat trwa przywracanie naturalnych procesów ekonomicznych w oparciu o aktywnoæ przedsiêbiorców  ludzi którzy
zaryzykowali prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej na w³asny rachunek. W naszym miecie jest ich kilkuset  mamy
w Olecku oko³o 500 funkcjonuj¹cych firm.
W ci¹gu kilkunastu lat osi¹gnêli oni naprawdê wiele. To ich inwestycjom miasto zawdziêcza obecny wizerunek, mieszkañcy wiêkszoæ miejsc pracy, a gmina
Olecko lwi¹ czêæ podatków.
Poprzez otwieranie kolejnych sklepów zachodnich sieci proces naturalnego rozwoju gospodarczego, proces budowania silnej gospodarki w oparciu o
pracê i stopniowo powiêkszan¹ w³asnoæ
zostanie zak³ócony, pojawi siê granica,
której polski przedsiêbiorca nie przekroczy,
a co najgorsze zniknie motywacja do dalszego rozwoju, bo pula klientów i ich
gotówki zostanie podzielona pomiêdzy
kolejne zachodnie giganty.
Jaki jest ratunek dla lokalnej przedsiêbiorczoci? Wystarczy³oby nie przeszkadzaæ i nie utrudniaæ  nie zak³ócaæ

delikatnej rynkowej równowagi. Pieni¹dze pozostawione w lokalnym sklepie bêd¹
na naszym rynku funkcjonowaæ w postaci p³ac, podatków, inwestycji. A pieni¹dze s¹ jak krew w organizmie  musz¹ kr¹¿yæ, pieni¹dz robi pieni¹dz. Pieni¹dze pozostawione w zachodnim markecie pojad¹ na zachód, a nasze miasto
zacznie podupadaæ.
By³bym spokojny o los oleckich przedsiêbiorców, gdyby na ka¿dy zachodni
supermarket przypada³y dwie du¿e fabryki lub przetwórnie wybudowane pod
Oleckiem przez zachodnich inwestorów,
gdybymy mieli takie jak na Zachodzie
drogi, a iloæ litrów benzyny kupionej
za redni¹ pensjê by³aby taka jak u naszych bardziej rozwiniêtych s¹siadów.
Dopóki tak nie jest, w³adza samorz¹dowa powinna skorzystaæ z mo¿liwoci, które
posiada, aby poprzez m¹dre decyzje chroniæ
lokalne miejsca pracy, szanowaæ i doceniaæ ka¿dy wysi³ek i ryzyko podjête przez
ludzi aktywnych i odwa¿nych w naszym
miecie. Mo¿liwoci istniej¹, wa¿ne ¿eby
by³y tak¿e dobre chêci.
Aktywnoæ i odwaga ekonomiczna
lokalnych przedsiêbiorców to wartoci,
którym nasze miasto niezwykle du¿o zawdziêcza. Nie mo¿emy dopuciæ, aby
aktywni przedsiêbiorczy ludzie dorabiali
siê gdzie indziej, bo wszyscy na tym stracimy! Chyba, ¿e zale¿y nam na likwidacji lokalnego biznesu, ale kto wtedy
bêdzie siê sk³ada³ na p³ace i diety?
Grzegorz K³oczko
(Autor jest przedsiêbiorc¹ i radnym
Rady Miejskiej w Olecku)
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Bo¿ena Bielska-wie¿yñska
zam. Olecko
ul. Kociuszki 16A/13
Odwo³ujê siê do ZPCZ od Uchwa³y
RN nr 12/2005 z dnia 10.06.2005 dotycz¹cej odwo³ania mnie z funkcji Prezesa Zarz¹du (na ustny wniosek cz³onka
RN P. Czyczy). Traktujê to w kategoriach zamachu na demokracjê spó³dzielcz¹ i dzia³anie niektórych cz³onków Rady
na szkodê Spó³dzielni. Wnoszê o jej
uniewa¿nienie i uchylenie celem przywrócenie mi dobrego imienia jako Prezesowi Spó³dzielni Mieszkaniowej w
Olecku. Do dnia dzisiejszego, tj. 14 czerwca, mimo moich nalegañ nikt z Rady Nadzorczej nie przedstawi³ mi zarzutów. Zgodnie z prawem, w trakcie obrad Rady Nadzorczej, a przed podjêciem g³osowania
nad odwo³aniem, winny byæ odczytane i
podane do wiadomoci zarzuty i przyjête moje wyjanienie w sprawie. Dopiero
wówczas nastêpuje g³osowanie nad uchwa³¹. Termin 7 dni dotyczy dostarczenia
zarzutów na pimie, celem umo¿liwienia mi z³o¿enia odwo³ania siê do s¹du.
Rada Nadzorcza odwo³a³a mnie i odebra³a mo¿liwoæ wykazania w dokumentach, do których ju¿ nie mam dostêpu, i¿
ewentualne zarzuty RN w ca³ej swej treci s¹ jedynie pomówieniem lub fa³szem,
zarzuty które utworz¹ bêd¹ nieprawdziwe. S¹dzê, i¿ tak desperacki akt Rady

Olecko, 2005-06-14
Do Zebrania Przedstawicieli Cz³onków
Spó³dzielni Mieszkaniowej w Olecku
Nadzorczej, w trakcie trwania Grup Cz³onkowskich, podyktowany by³ ich lêkiem,
¿e m¹drzy spó³dzielcy doceni¹ wk³ad pracy
Zarz¹du w rozwój Spó³dzielni Mieszkaniowej i ZPCZ udzieli absolutorium dla
Zarz¹du. W dniu 13.06.2005 by³am obecna
na zebraniu Grupy Cz³onków zamieszka³ych na ul. Wodnej, Nocznickiego,
osiedle Nad Leg¹, rodkowej. Na pytanie cz³onków obecnych na sali osoba oddelegowana przez RN do pe³nienia funkcji
Cz³onka Zarz¹du powiedzia³a, i¿ nie zosta³a
upowa¿niona przez Przewodnicz¹cego
Rady aby podawaæ do publicznej wiadomoci powody odwo³ania i zarzuty.
Nasuwa siê wniosek, ¿e najpierw nast¹pi³a zmowa, a teraz szukaj¹ uzasadnienia i dowodów, aby w ten sposób oczerniæ
mnie w oczach spó³dzielców.
Czêæ II a Przepisy Karne Ustawy z
dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych mówi:
Art. 267a. Kto, bior¹c udzia³ w tworzeniu spó³dzielni lub bêd¹c cz³onkiem
zarz¹du lub rady albo likwidatorem, dzia³a
na jej szkodê, podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 5 i grzywnie.
Art. 267d. § 1. Kto, bêd¹c cz³onkiem
organu spó³dzielni albo likwidatorem,
og³asza dane nieprawdziwe albo przed-

Wystawa
numizmatyczna

W sobotê 18 czerwca w budynku g³ównym Wszechnicy
Mazurskiej wystawiono w gablotach wspania³e okazy numizmatyczne. Autorem wystawy i jednoczenie w³acicielem
wszystkich eksponatów by³a prezes Polskiego Towarzystwa
Numizmatycznego Ko³a w Augustowie Eugeniusz Simson.
Wystawa sk³ada³a siê z kilku ekspozycji tematycznych:
insygnia noszone przez wójtów i so³tysów, medale rolnicze
wydane do 1939 roku, pieni¹dze zastêpcze z okresu pierwszych lat po I wojnie wiatowej wydawane na terenie miast
Mazurskich w Rzeszy Niemieckiej oraz monety pañstw europejskich.

stawia je organom spó³dzielni, w³adzom
pañstwowym, cz³onkom spó³dzielni lub
lustratorowi, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia
wolnoci do lat 2.
Art. 58 otrzyma³ brzmienie:
Cz³onek zarz¹du, rady, oraz likwidator odpowiada wobec spó³dzielni za szkodê
wyrz¹dzon¹ dzia³aniem lub zaniechaniem
sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spó³dzielni, chyba ¿e nie
ponosi winy.
Ze swej strony do³o¿y³am nale¿ytej
starannoci maj¹c na celu zabezpieczenie dokumentów znajduj¹cych siê w spó³dzielni a mog¹cych byæ dowodem w
sprawie ewentualnych pomówieñ ze strony
RN (klucze do biura zdeponowa³am wraz
z owiadczeniem na komendzie policji
w dniu 11.06.2005.) Z chwil¹ otwarcia
biura spó³dzielni w dniu 13.06.2005 z³o¿y³am owiadczenie w Prokuraturze w
Olecku, i¿ w zwi¹zku z uniemo¿liwieniem mi zabezpieczenia dokumentów oraz
przygotowaniem wyjanieñ w kwestii
ewentualnych zarzutów, nie ponoszê ju¿
¿adnej odpowiedzialnoci z tytu³u strat
poniesionych przez spó³dzielniê w wyniku odsuniêcia mnie od pracy.
Wobec powy¿szych faktów wnoszê
jak na wstêpie.
Z powa¿aniem
Bo¿ena Bielska-wie¿yñska

Ekspozycja by³a bardzo ciekawa... i bardzo pouczaj¹ca.
Wród ciekawostek mo¿na by³o zobaczyæ insygnia so³tysów
z okresu Królestwa Polskiego, insygnia pomocników so³tysów, wójtów i sêdziów.
Ekspozycjê zdobi³ srebrny medal, na którym rytownik
pope³ni³ b³¹d ortograficzny. Wyraz hodowlany zosta³ napisany przez ch.
Do ekspozycji autor w³¹czy³ równie¿ zakoñczenie sztandaru rolniczego pochodz¹cego z dóbr Moczulskich (okolice
Warszawy).
Co szczególnie uderza przy ogl¹daniu eksponatów sprzed
II wojny wiatowej? Rzetelnoæ rytowania, prawdziwoæ rysunku oraz lakonicznoæ i celnoæ napisów na medalach. Np.;
Szczêæ Bo¿e czy Za zas³ugi dla rolnictwa.
Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski

$
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Mundial na Mazurach
 M³odzie¿owe Spotkania ze Sportem
W dniach 17-19 czerwca br. odby³y siê miêdzynarodowe
zawody sportowe pod has³em Mundial na Mazurach  M³odzie¿owe Spotkania ze Sportem. Wziê³y w nich udzia³ 24
dru¿yny z Polski, Bia³orusi, Litwy i Rosji. W sumie rozegrano 84 meczów, a w których gra³o 364 zawodników.
Oto dru¿yny, które startowa³y w zawodach i miejsce, jakie zajê³y w rozgrywkach: 1. TUR Bielsk Podlaski, 2. Szczuczyn
(Bia³oru), 3. Mazur E³k, 4. Vilkaviskis (Litwa), 5. Kibartai
I (Litwa), 6. Mamry MOSiR Gi¿ycko, 7. Mariampol (Litwa),
8. ¯algiris I (Litwa), 9. SP 1 Olecko, 10. Kavarija (Litwa),
11. Sparta I Augustów, 12. niardwy Orzysz, 13. Plunge
(Litwa), 14., Sparta II Augustów, 15. Kowaliki Kowale Oleckie,
16. SP 4 Olecko, 17. SP3 E³k, 18. Polonia Raczki, 19. SP3
Olecko, 20. Plunge II (Litwa), 21. Kibartai II (Litwa), 22.
Guriewsk (Rosja), 23. ¯algiris II Wilno (Litwa), 24. SP3-II
Olecko.
Najlepszym strzelcem rozgrywek zosta³ £ukasz Czy¿ewski
(Sparta II), który strzeli³ 8 bramek, a najlepszym bramkarzem Jan Bajczuk ze Szczuczyna (Bia³oru).
Organizator: Oleckie Towarzystwo Sportu Szkolnego.
Partnerzy: MOSiR Olecko i Centrum Dzieci i M³odzie¿y
w Vilkaviskis

Fot. Marek Pacyñski i Józef Kunicki

%
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12. Przystanek Olecko
PROGRAM

15-21 lipca  PRZYSTANEK KINO
(amfiteatr nad jeziorem Oleckie Wielkie)

15.07., godz. 20:30 inauguracja
- Wesele  prod. PL, re¿. Wojciech Smarzowski (laureat
Polskich Or³ów); muzyka Ryszard Tymon Tymañski
- Koncert: Tymon Tymañski & Transistors
22-24 lipca
FIESTA BOREALIS  WIÊTO M£ODEJ MUZYKI
NA PÓ£NOCY (kamienna pó³rotunda w Parku Sportu
i Rekreacji)
22 lipca
Od godz. 18:00  przes³uchania konkursowe
21:00  Gwiazda wieczoru  Armia
23 lipca
Od godz. 18:00  przes³uchania konkursowe
21:00  Gwiazda wieczoru  Lipali
24 lipca
20:00  koncert muzyki hip-hop (pó³rotunda w parku)
Prowadzenie koncertów: Robert Leszczyñski
22-30 lipca  PRZYSTANEK TEATR
Prezentacja grup teatralnych Sopockiej Sceny Off de Bicz
22.07., godz. 17:00  Teatr Wiatrak - BRh+ wg tekstu
Marka Branda; re¿yseria: Ewa Ignaczak; wykonanie: Marek
Brand (sala Teatru agt, ul. Partyzantów 2)
24.07., godz. 17:00 - Teatr Stajnia Pegaza - A teraz Ja!
na motywach Pamiêtnika Stefana Czarnieckiego i lubu
Witolda Gombrowicza; scenariusz i re¿yseria: Ewa Ignaczak;
wykonanie: Grzegorz Sierzputowski (sala Teatru agt)
27.07., godz. 17:00 - Teatr Okazjonalny - »Viva la vida!«
koncept i re¿yseria: Joanna Czajkowska, Jacek Krawczyk, choreografia i wykonanie: Joanna Czajkowska, Iwona
Strupiechowska, Jacek Krawczyk, scenografia i kostiumy: Teatr Okazjonalny, wspó³czesne wersje obrazów Fridy
Kahlo: Mateusz Skutnik, opracowanie muzyczne: Andrzej Paw³owski, re¿yseria wiate³: Bartosz Cybowski
(sala Teatru agt)
30.07., godz. 16:00 - Spektakl uliczny Carpet show (plac
Wolnoci)
WARSZTATY TWÓRCZE
17-25 lipca
- warsztaty piosenki; prowadzenie Jan Kondrak i Piotr Selim
+ muzycy z LFB
22-30 lipca
- warsztaty dziennikarskie; prowadzenie Jerzy Kisielewski

i Karol Ma³cu¿yñski
25-30 lipca
- warsztaty plastyczne; prowadzenie Zbigniew Mieruñski
25-27 lipca - PRZYSTANEK LITERACKI (patio szko³y
muzycznej)
godz. 17:00-20:00 - cykl spotkañ autorskich poetów i pisarzy oraz pieniarzy z regionu Warmii i Mazur
PRZYSTANEK FAMILIJNY (kamienna pó³rotunda w Parku
Sportu i Rekreacji)
25 lipca
18:00  Przystanek Familijny  gry i zabawy dla dzieci
20:00 - koncert warsztatów piosenki  prowadzenie: Lubelska Federacja Bardów (kamienna pó³rotunda)
26lipca
18:00 - Przystanek Familijny: grupa Fantazja - Bajkowa Dyskoteczka  koncert (kamienna pó³rotunda)
27 lipca
18:00 British Shool w Olecku  w tym koncert zespo³u
O.K. z muzyk¹ K. Klenczona, Jaros³aw Chojnacki (piosenka autorska), gry, zabawy, konkursy (kamienna pó³rotunda)
28 lipca 2005 - PRZYSTANEK BURMISTRZA
godz. 16:00 (kamienna pó³rotunda)
· Duet Bahamas  popularny duet dla dzieci
· Los Bahamas Desperados  gor¹ce rytmy latino
godz. 20:00 (polana nad jeziorem)
· Princess (Czechy)  muzyka zespo³u Queen
· Pid¿ama Porno
29-30 lipca 2005r. - PRZYSTANEK KONCERTOWY
(polana nad jeziorem Oleckie Wielkie)
29 lipca (pi¹tek), godz. 19:00
· Noexit (rock)
· Wniebowciêci

· IRA
· KASIA KOWALSKA

30 lipca (sobota), godz. 18:00
(polana nad jeziorem Oleckie Wielkie)
· Faya, Positive, Serenghetti (reggae)

· PTAKY
· KOMBII

Prowadzenie koncertów: Pawe³ Konjo Konnak

&
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Olecczanin najlepszy w E³ku

Andrzej Grzyb  uczeñ II klasy Spo³ecznego Gimnazjum w Olecku zwyciê¿y³ w V Miêdzygimnazjalnym Turnieju Fizycznym w E³ku, zdobywaj¹c Puchar Prezydenta
E³ku. Zawody organizowane corocznie przez E³cki Orodek Doskonalenia Nauczycieli i maj¹ce zasiêg regionalny
rozegrano 11 czerwca 2005 r. w E³ku. Konkurs obejmowa³
dwa etapy: szkolny rozegrano 24 maja 2005 r.  Andrzej
uzyskuj¹c 78% mo¿liwych do uzyskania punktów przeszed³ do fina³u, w którym uczestnicy rozwi¹zywali test oraz
cztery zadania. Wygrana olecczanina by³a sensacj¹, gdy¿
zawsze wygrywali uczniowie z E³ku, przygotowywani specjalnie do tego konkursu. Jak twierdzi Wies³awa Stankonowicz  nauczycielka fizyki w Spo³ecznym Gimnazjum w
Olecku przygotowuj¹ca Andrzeja do konkursu  pomog³a
mu doskona³a znajomoæ matematyki i koncentracja szachisty (uczeñ trenuje szachy w klubie Czarni Olecko).

Powiatowy Konkurs Literacki Mistrz Pióra

tegorie  poezjê i prozê, za tematyka
utworów jest dowolna. W bie¿¹cym roku
komisja konkursowa w sk³adzie: Agnieszka Makarewicz  przewodnicz¹ca oraz
Wac³aw Klejmont i Roman Karsztun
 cz³onkowie, postanowi³a nagrodziæ prace nastêpuj¹cych
znaczy taniey !
osób:
a) w kategorii
Olecko, ul. Go³dapska 22
poezja:
tel./fax
(087) 520 22 33
I miejsce  Paulina
Kot³y, bojlery, armatura
Sawicka z Gimnazjum nr 2 w Olecku sanitarna, pompy, przydomowe
(opiekun

oczyszczalnie cieków
Agnieszka KowaSPRZEDA¯ NA RATY
lewska);

KEY

(V23309)

Powiatowy Konkurs Literacki Mistrz
Pióra pod patronatem Burmistrza Olecka
organizowany jest ju¿ od piêciu lat przez
Gimnazjum nr 1 w Olecku.
Celem konkursu jest m.in. rozwijanie zainteresowañ literackich m³odzie¿y, wyszukiwanie m³odych talentów oraz
integracja rodowisk m³odzie¿owych.
Oprócz tego jest to wietna okazja do
prezentacji osi¹gniêæ gimnazjalistów 
gdy¿ to do nich adresowany jest konkurs  w regionie. Wszystkie nagrodzone
i wyró¿nione prace przesy³ane s¹ bowiem do Miejskiego Domu Kultury w
Olsztynie na Regionalny Konkurs Literacki O Ró¿ê Ma³ego Ksiêcia, gdzie
równie¿ zajmuj¹ czo³owe lokaty. Konkurs Mistrz Pióra obejmuje dwie ka-

II miejsce  Paulina Jachimska z Gimnazjum nr 2 w Olecku (opiekun 
El¿bieta Borys);
III miejsce  Karolina Duchnowska z
Gimnazjum nr 1 w Olecku (opiekun
 Anna Klimasara)
oraz wyró¿nienia: Joanna Wysocka z
Gimnazjum nr 2 w Olecku (opiekun 
El¿bieta Borys) i Martyna Krzesicka
z Gimnazjum nr 1 w Olecku (opiekun 
Agnieszka Kopycka);
b) w kategorii proza:  wyró¿nienie
dla Malwiny Bañkowskiej z Gimnazjum nr 2 w Olecku (opiekun  Renata
Jurewicz).
Rozstrzygniêcie konkursu mia³o miejsce 10.06.2005r. w czasie Dni Olecka.
Wówczas laureatki zaprezentowa³y swoje
utwory, które równie¿ odczytane zosta³y 16 czerwca na antenie Radia Bia³ystok w Poczcie Literackiej.
Agnieszka Kopycka

'
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II Powiatowy Przegl¹d Szkolnych
Zespo³ów Teatralnych Zielona Gê

ZIELONE GÊSI ZOSTA£Y ROZDANE
Zakoñczy³ siê II Powiatowy Przegl¹d Szkolnych Zespo³ów Teatralnych Zielona Gê, zorganizowany przez Gimnazjum nr 1 w Olecku, Zespó³ Szkó³ w Babkach Oleckich
przy wspó³pracy z ROK w Olecku Mazury Garbate. Przegl¹d cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem. W wype³nionej do
granic mo¿liwoci sali AGT wyst¹pi³o dwanacie zespo³ów.
Poziom wystêpuj¹cych zespo³ów by³ wyrównany.
Organizatorzy: Zespó³ Szkó³ w Babkach Oleckich; Gimnazjum nr l w Olecku; wspó³praca - ROK w Olecku Mazury
Garbate.
Rada Artystyczna w sk³adzie:
 Pan Jan Orlik  przewodnicz¹cy;
 Pani Janina Szczêsna;
 Pani Maria Dzienisiewicz;
 Pani Maja £angowska
postanowi³a przyznaæ statuetkê Zielona Gê nastêpuj¹cym zespo³om:
 Weso³e Krasnale ze Szko³y podstawowej z Kowali
Oleckich w spektaklu pt. Czerwony Kapturek - za scenografiê, kostiumy, dekoracje i grê aktorsk¹; opiekun zespo³u pani Ma³gorzata Koloszewska
 Akolada z Gimnazjum nr l w Olecku w spektaklu pt.
Kopciuszek - za muzykê, re¿yseriê, dynamikê spektaklu,
spontanicznoæ i dobry humor; opiekun zespo³u pani El¿bieta Smokowska-Grzanka przy wspó³pracy pani Agnieszki
Kopyckiej;
 Teatrzyk Pod Krzakiem Dzikiej Ró¿y z Zespo³u Szkó³
w Babkach Oleckich w spektaklu pt.  Szkolny horrorek za ciekawe rozwi¹zanie sceniczne, funkcjonalnoæ, dobrze
wykorzystan¹ muzykê w poszczególnych scenach i grê aktorsk¹ wykonawców; opiekun zespo³u pani Ma³gorzata Lejmel;
 SNAC przy Regionalnym Orodku Kultury w Olecku
w spektaklu pt. Przygody niebieskiego pieska - za re¿yseriê, dekoracje, charakteryzacjê i kostiumy; opiekun zespo³u

pani Ranata Dunaj;
 Judlen z Zespo³u Szkó³ w Judzikach w spektaklu pt.
Dziewczynka z zapa³kami - za wyj¹tkowy klimat przedstawienia, grê aktorsk¹, narracjê, dekoracje, efekty akustyczne;
opiekun zespo³u: panie Ma³gorzata Skrocka, Teresa Sulima i
Dorota Radzewicz
 Zespó³ bez nazwy ze Szko³y Podstawowej nr 3 w spektaklu pt. Ch³opcy z ¿elaza za grê aktorsk¹ g³ównych bohaterów; opiekun zespo³u pani Halina Jaroc;
 S³oneczka ze Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi w G¹skach w spektaklu pt.  Kopciuszek - za
tradycyjny spektakl w dobrym gucie; opiekun zespo³u pani
El¿bieta Karczewska. Muzykê przygotowa³ pan Jacek Malinowski.
 Czwóreczka ze Szko³y Podstawowej nr 4 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku w spektaklu pt. Nie ma tego
z³ego - za mêskie role i narracjê chóru; opiekun zespo³u:
panie Joanna Cichanowicz i Alicja Czemiecka
Ponadto Rada przyzna³a wyró¿nienia i dyplomy:
 Zespo³owi Luzaki ze Szko³y Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w wiêtajnie w spektaklu Historia polskiego szkolnictwa  za pokaz mody; opiekun zespo³u pani
Gra¿yna Hertel Chlebus
 Zespo³owi uczniów klasy IIa ze Szko³y Podstawowej

nr l imienia Henryka Sienkiewicza w Olecku w spektaklu
Je¿yki - za pierwsze bardzo udane kroki sceniczne odtwórcy roli g³ównej Je¿yka (Magdalena Burzyñska); opiekun
zespo³u: panie Bo¿ena Jegliñska i Teresa Grzymkowska
 Teatrzyk pod Krzakiem Dzikiej Ró¿y z Zespo³u Szkó³
w Babkach Oleckich w spektaklu Szkolny horrorek za rolê
wiedm (Angelika Basa³aj, Klaudia Gajewska, Ilona Oleksa); opiekun zespo³u pani Ma³gorzata Lejmel;
 S³oneczka ze Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi w G¹skach w spektaklu pt.  Kopciuszek - za
piêkny piew i bardzo ³adnie, profesjonalnie wykonan¹ piosenkê (Natalia Zdancewicz); opiekun zespo³u pani El¿bieta
Karczewska. Muzykê przygotowa³ pan Jacek Malinowski.
 Czwóreczka ze Szko³y Podstawowej nr 4 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku w spektaklu pt. Nie ma tego
z³ego  za oszczêdne ale bardzo wymowne sceny zbiorowe;
opiekun zespo³u: panie Joanna Cichanowicz i Alicja Czemiecka.
SERDECZNIE DZIÊKUJEMY
Warsztatom Terapii Zajêciowej w Go³dapi za wykonanie Zielonych Gêsi, konserwatorowi z Zespo³u Szkó³ w
Babkach Oleckich za oprawê Gêsi, uczniom Gimnazjum
nr 1 w Olecku za sprawne prowadzenie imprezy.
Jadwiga Wasilewska
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Zielono nam by³o ...
Tegoroczna Zielona Szko³a Szko³y
Spo³ecznej STO w Olecku by³a inna ni¿
wczeniejsze, chocia¿ siêgnêlimy do
korzeni... Jedne z pierwszych Zielonych
Szkó³ odbywa³y siê przecie¿ w Kukowie, Lakielach, Babkach Oleckich.
Dopiero póniej wyruszylimy dalej: w
Bieszczady, Tatry, Beskidy, do Pragi,
czy te¿ do miejscowoci nadmorskich:
do Ko³obrzegu, Jastrzêbiej Góry, itd.
W tym roku Zielona Szko³a, wol¹
wiêkszoci rodziców, odbywa³a siê w
Serwach k/Augustowa. Okaza³o siê, ¿e
wybór miejsca i organizatora wyjazdu
by³ s³uszny. Malowniczo po³o¿ony orodek
sportów wodnych w sercu Puszczy
Augustowskiej nad jeziorem Serwy zapewni³ nam moc atrakcji, rozwijaj¹cych
nasze zainteresowania, umiejêtnoci,
potrzebê poznawania nowego, a tak¿e
niew¹tpliwie rozkosz dla podniebienia
i naszych ¿o³¹dków doskona³¹ kuchni¹.
Program Zielonej Szko³y by³ pro-

gramem sportowo-przyrodniczym. W czêci przyrodniczej poznawalimy gatunki ptaków zamieszkuj¹cych Puszczê
Augustowsk¹. Przez lornetki, teleskopy,
lunety obserwowalimy kormorany, perkozy, kaczki, mewy, dziêcio³y, soko³y.
W pracowni przyrodniczej pracowalimy z mikroskopami poznaj¹c florê i
faunê jeziora. Rozmawialimy o parkach
krajobrazowych, narodowych i ich znaczeniu dla rodowiska. W czêci sportowej poznawalimy tajniki p³ywania w
canu, kajakach, ³odziach, ¿aglówkach.
Wspinalimy siê na linach rozwieszonych wród drzew, na cianê wspinaczkow¹, strzelalimy z ³uków sportowych.
By³y te¿ wycieczki rowerowe i rozgrywki
sportowe. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ by³a nocna
gra terenowa. Emocji nie brakowa³o!
- W Serwach mielimy ró¿ne zajêcia
z instruktorami. Nauczylimy siê wielu
nowych rzeczy. Uwa¿amy, ¿e by³a to
najciekawsza Zielona Szko³a.  Maciej,

Papie¿ na topie

ska w Olecku podjê³a
uchwa³ê o budowie pomnika papie¿a.
Komitet Powiatowy PiS-u wnioskowa³
do samorz¹du o to, aby
powsta³ spo³eczny komitet organizacyjny, a
sam pomnik by³ wykonany za fundusze pochodz¹ce jedynie ze
zbiórki publicznej.
- Kolejne wnioski
w sprawie uczczenia
pamiêci papie¿a zaczynaj¹ przypominaæ licytacjê. Powinno siê

Radny powiatu oleckiego Józef Skrocki, zg³osi³ wniosek o umieszczenie na
cianie budynku Starostwa Powiatowego w Olecku tablicy z Dekalogiem. Proponuje te¿, aby z takim wnioskiem zwróciæ
siê do Rady Miejskiej w Olecku.
- Mój pomys³ wynika z tego, ¿e
gdybymy dzia³ali zgodnie z Dekalogiem,
wype³nialibymy najlepiej naukê Wielkiego Polaka, papie¿a Jana Paw³a II 
argumentuje swój projekt radny J. Skrocki.
Dwie komisje Rady Powiatu g³osami J. Skrockiego i Andrzeja Dunaja, bez
g³osu sprzeciwu, przyjê³y ten wniosek.
Przypomnijmy, ¿e w kwietniu Rada Miej-

Piotr, Jêdrzej i Mateusz kl. IV SSP STO
- Na Zielonej Szkole nauczy³em siê
jedziæ na rowerze górskim, strzelaæ z
³uku,wspinaæ na ciankê wspinaczkow¹
i p³ywaæ ³ódk¹.  Piotrek, kl.II SSP STO
- Mieszkalimy w ma³ych domkach.
By³y weso³e zabawy i konkursy. Czas
szybko mija³. Chcia³bym pojechaæ tam
jeszcze raz.  Micha³, kl.II SSP STO
- Ostatnia Zielona Szko³a bardzo mi
siê podoba³a. By³o wiele ciekawych zajêæ.
 Asia, kl.V SSP STO.
- Zdobylimy wiele dowiadczeñ
sportowych i przyrodniczych.  Mateusz kl.V SSP STO
- Czas by³ bardzo dobrze zorganizowany. Ka¿dego dnia mielimy zajêcia sportowe i edukacyjne. By³o super.
 Paulina, kl.V SSP STO.
- Na Zielonej Szkole by³o super, szkoda
¿e tak krótko.  Filip, kl.II SG STO.
- Najbardziej podoba³ mi siê ping
pong.  Marcin, kl.II SG STO.
- Na Zielonej Szkole by³o super. 
Patryk kl.II SG STO
- To by³a najlepsza ze wszystkich
Zielonych Szkó³.  Andrzej, kl.II SG STO.

to konsultowaæ z inicjatorem budowy
pomnika  Rad¹ Miejsk¹  komentuje
radny Marian wierszcz.
PiS zadeklarowa³ tak¿e pomoc przy
sfinansowaniu tablicy papieskiej w Szkole
Podstawowej nr 3 w Olecku, na co wczeniej ponad 5 tys. z³ zebra³a Rada Rodziców.
Jak informuje Starosta Olecki Stanis³aw Ramotowski, obecnie trwaj¹ zabiegi Samodzielnego Publicznego Zespo³u Zak³adów Opieki D³ugoterminowej w Jakach ko³o Olecka i Zespo³u
Szkó³ Technicznych w Olecku, o nadanie im imienia patrona Jana Paw³a II.
- Najpierw musimy uzyskaæ na to
zgodê miejscowych w³adz kocielnych
oraz Kurii Biskupiej w E³ku  koñczy
Starosta.
(jod)
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Trzeba by³o wielu lat od zakoñczenia II wojny wiatowej, by wreszcie wolnoæ
dotar³a do zniewolonej Polski  najpierw przez szeæ lat przez faszystowskie Niemcy,
a póniej przez oko³o 45 lat przez ZSRR. Ale nie wszyscy pogodzili siê z chwil¹
zakoñczenia wojny z takim stanem rzeczy. Rozpoczêli walkê zbrojn¹ z kolejnym
okupantem, p³ac¹c za to jak¿e wysok¹ cenê, czêsto cenê ¿ycia.
Aby nie byæ go³os³ownym, przedstawiê wspomnienia by³ego partyzanta Armii
Krajowej Piotra Krysiuka, o którym pisa³em w TO nr 18(332) z dnia 28 kwietnia 2004 r.
Wspomnienia z s¹du PRL oraz transportu wiêniów z Bia³egostoku przez Warszawê do wiêzienia we Wronkach i pobyt w wiêzieniu do 18 czerwca 1950 roku
spisa³ Piotr Krysiuk w Olecku w dniu 30 marca 1993 r.
Jan Torebko
Opowiedzia³em mu wszystko, a on by³a tylko ze strony wspó³wiêniów i
zapyta³ czemu nie poszed³em do leka- lekarza wiêziennego, który nie bardzo
Fot. z 1995 r.
rza. Stwierdzi³em, ¿e zg³asza³em siê, ale móg³ pomóc, gdy¿ brak by³o leków. Tam
nie zosta³em przyjêty. Powiedzia³, ¿e zachorowa³em na zapalenie p³uc i pierwszy
po spacerze zabierze mnie do lekarza. raz lekarz postawi³ mi bañki. To by³ ska oraz straszenie, ¿e co na danym terenie
Nie wierzy³em, a jednak sta³ siê cud  najlepszy lek. Rana nie goi³a siê. Po- siê stanie, to bêdê pierwszy aresztowazaprowadzi³ mnie na centralê do gabi- mog³o prawdopodobnie s³oñce. W maju ny.
We wrzeniu 1950 r. wyjecha³em do
netu lekarskiego. Przysz³o dwóch wiê- poszlimy do pracy na dziedziñcu, gdzie
niów-lekarzy, jeden o nazwisku wiszcz, robilimy ³ó¿ka polowe. By³a piêkna s³o- szko³y zawodowej w Olecku i tu w ada drugiego nie pamiêtam. Zbadali mnie neczna pogoda i to spowodowa³o, ¿e ministracji przepracowa³em 40 lat. Obecnie
jestem na emeryturze i ledwie wi¹¿ê koniec
i powiedzieli oddzia³owemu, ¿e trzeba rana wreszcie zagoi³a siê.
z koñcem. Czy o to walmnie przewietliæ, a to robi lekarz
czylimy, aby na staroæ
wiêzienny z Wronek P. Sobecki. Odnie staæ nas by³o na lekadzia³owy zadzwoni³. Lekarz, o dzirza czy leki, które s¹ z dnia
wo, przyjecha³, zrobiono przewie(czêæ IV)
na dzieñ dro¿sze? Trzeba
tlenie. S³yszê rozmowê, ¿e grulicy
p³aciæ za nie 100%, a nas
nie ma, tylko ogólne wyczerpanie
Wspomnienia z s¹du PRL oraz transportu z Biana to nie staæ. A mo¿e
organizmu, który w taki uk³adzie
³egostoku przez Warszawê do wiêzienia we Wronulecz¹ nas has³a pochwalne
przestaje pracowaæ. Dano mi zastrzyk
kach i pobyt w wiêzieniu do 18 czerwca 1950 roku.
dla AK, wypowiadane
domiêniowy i do¿ylny, po których
Olecko, 30 marca 1993r.
przez wspó³czesnych pozemdla³em. Po przebudzeniu rozpoW czerwcu 1950 r., przed wyjciem, lityków? Jest takie bardzo na czasie
zna³em tego samego oddzia³owego z wigilii 1946 r. Nie znam jego nazwiska, zosta³em odizolowany od reszty wiê- przys³owie: kiedy to syty wspó³czu³ g³odale to ¿e ¿yjê, zawdziêczam Bogu i jemu. niów. Przyniesiono w worku listy, któ- nemu... Taki uwa¿a, ¿e jak jemu jest
Niestety, nawet nie wiem komu mam re by³y zatrzymane oraz ubranie. Na dzieñ dobrze, bo ma pobory 15 czy 20 milioprzed wyjciem wezwa³ mnie do siebie nów, to reszta go nie obchodzi. Zapopodziêkowaæ.
W celi dostawa³em zwiêkszon¹ por- przodownik Goldman i zacz¹³ uwiada- minaj¹ o tym, ¿e dziêki takim jak my
cjê kawy oraz  na polecenie lekarza  miaæ mnie jak to jest dobrze gdzie rz¹- oni maj¹ dzi miêkkie fotele i dobre
tran i cebulê. Na drugi dzieñ wi¹t by- dzi komuna i ¿e ja chyba nareszcie to pobory. A co my otrzymalimy za swój
³em badany przez lekarza z Poznania. zrozumia³em i przestanê byæ wrogiem trud i nêdzê? I nie ma co siê dziwiæ, ¿e
Zastrzyki dostawa³em codziennie przez ludu. Jeli nie zmieniê swoich pogl¹- by³a komuna z nas wymiewa siê. Oni
dziesiêæ dni i dopiero wtedy zacz¹³em dów, to znowu tu trafiê, ale potem ju¿ swoich zabezpieczyli, dali im wysokie
wracaæ do zdrowia, odzyska³em apetyt wyjcia st¹d nie bêdzie  zostanie tylko emerytury i dodatkowo 100% zarobki.
i zacz¹³em ¿yæ. Uwa¿am, ¿e opatrznoæ otwarta droga na wiêzienny cmentarz. Maj¹ obsadzone stanowiska pañstwoBoska nie pozwoli³a abym zosta³ tam Stwierdzi³ oczywicie, ¿e co widzia³em we i nadal korzystaj¹ z przywilejów.
na zawsze i tak stopniowo zbli¿a³em siê w wiêzieniu mam zachowaæ dla siebie i ZBOWiD nadal nie jest rozliczony, rz¹d
do koñca wyroku, do którego jednak nikomu o tym nie opowiadaæ, gdy¿ bêdê martwi siê o pieni¹dze. Oprawcom za
to, ¿e nas katowali i mordowali, miemóg³ mieæ przykroci.
by³o jeszcze doæ daleko.
Po wyjciu z wiêzienia wa¿y³em 47 siêcznie wyp³aca siê miliardy. Czy tak
Po chorobie zacz¹³ na szyi tworzyæ
siê guz, w miejscu, gdzie kiedy by³em kg. Pierwsze godziny by³y trudne do to mia³o byæ? Czy o to walczylimy,
ranny. Urós³ do rozmiarów kurzego jajka, opanowania siê, ¿e cz³owiek jest wol- aby dalej os³aniaæ morderców? Pytam
przy czym stale trwa³ stan podgor¹cz- ny. Przed wyjciem tkwi³ we mnie nie-  komu na tym zale¿y? Chyba tylko tym,
kowy. Robiono mi punkcjê, ale niestety pokój, czy czasem na bramie nie czeka którzy jeszcze z nimi wspó³pracuj¹. Uwastale przybiera³, a¿ wreszcie pêk³ i utwo- UB i nie zabierze ponownie na ledz- ¿am, ¿e ¿aden PZPR-owiec w obecnej
Polsce nie powinien zajmowaæ stanorzy³a siê rana, któr¹ mia³em a¿ do pó- two. Niestety, to siê zdarzy³o.
Na stacji kupi³em bilet do Bia³ego- wisk pañstwowych, pocz¹wszy od kienej jesieni 1949 r. Wówczas przeniesiono mnie do szpitala wiêziennego, gdzie stoku, a nastêpnie przez D¹browê do rownika a¿ do ministra i innych stanoprzebywa³em ponad miesi¹c. Tam do- domu. Niestety, spokój by³ pozorny. wisk pañstwowych. To s¹ moje osobipiero zobaczy³em tych, którzy odcho- Meldunek na stra¿y granicznej, uwia- ste spostrze¿enia.
Piotr Krysiuk
damianie, szyderstwo, meldunek na MO
dzili na zawsze.
Puszcza Augustowska,
Szpital tym ró¿ni³ siê od wiêzienia, oraz do UB w Augustowie. Wszêdzie
oddzia³ Zaj¹ca
¿e mo¿na tu by³o le¿eæ ca³y dzieñ. Opieka to samo  wyszydzanie, kpina i wyzwi-

Gorzki smak wolnoci
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Regaty
Oldboyów
Po raz kolejny, na pocz¹tku czerwca (05.06.05r.) Olecki Klub Wodny
zorganizowa³ regaty oldboyów, gdzie
wymagany wiek trzyosobowej za³ogi
wynosi³ min. 120 lat. Wieloletni mi³onicy ¿eglarstwa ¿eglowali na siedmiu
ników nieco gorszych ³odzi. Wszystkie
za³ogi wykaza³y siê wysokim kunsztem
¿eglarskim, a zawody przebiega³y w duchu
radosnego ¿eglowania z zaciêciem sportowym, co da³o wszystkim sporo satysfakcji. Po kilku godzinach zmagañ sêdzia zawodów og³osi³ wyniki. W klasie
omega sportowa zwyciê¿y³a za³oga:
Boles³aw S³omkowski  sternik,Waldemar Byczkowski i Pawe³ Ga³kowski
przed za³og¹: Andrzej Knociñski  sternik
, Kazimierz Blaut i Pawe³ Barwiñski.
W klasie omega turystyczna:
I  miejsce: Leszek Kaszuba  sternik,
Marcin Kaszuba i Henryk Kupcewicz
II  miejsce Cezary Pojawa  sternik
III  miejsce Jan Okinczyc  sternik
Na wszelki wypadek regaty zabez-

omegach w klasie sportowej i turystycznej.
Najstarsza za³oga w sk³adzie Krystian
Gajewski, Ryszard Kumicki, Ireneusz
Wysocki liczy³a ponad 150 lat. Przy
dobrych warunkach ¿eglarskich, s³oñcu
i wietrze 2-3°B sêdzia g³ówny Ryszard
Jurkiewicz wystartowa³ regaty. ¯eglowania by³o du¿o, rozegrano po 6 biegów w obu klasach, a za³ogi p³ynê³y w
przygotowanych przez siebie omegach
bez przesiadek w klasie turystycznej, co
powodowa³o pewne kontrowersje u ster-

piecza³ zespó³ ratowników WOPR pod komend¹
Jerzego Sulimy z pla¿y miejskiej.
Po regatach odby³o siê ognisko ¿eglarskie,
przy którym dyskutowano i oceniano regaty, rozwa¿aj¹c sytuacjê na starcie i bojach zwrotnych.
Niektórzy zapowiadali rewan¿ za rok. Oldboye
nale¿¹ do ¿eglarzy p³ywaj¹cych ambitnie, dobrze
technicznie i bezpiecznie, co mo¿e byæ przyk³adem dla m³odzie¿y
Do spotkania za rok.
B. S³omkowski

!
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OLECKO, Armii Krajowej 6, tel. 520-37-20
OFERUJEMY:
 najwiêkszy w regionie wybór kaset (ponad 6500 tytu³ów do Twojej dyspozycji),
 hity w kilku egzemplarzach, sprzeda¿ czystych kaset video,
 sta³ym klientom rabat  20% (rednio 5 wypo¿yczeñ miesiêcznie),
 sprzeda¿ kaset nagranych (równie¿ znane bajki W. Disneya),
 telefoniczna rezerwacja filmów, komputerowa obs³uga klientów.
HITY WYPO¯YCZALNI (DVD)  maj 2005
Lp.

Nr
kat.

Gatunek

Lp.

Nr
kat.

1

581

Wesele

kom.

16

596

Zatoichi

2

595

Komórka

thriller

17

606

Kl¹twa piercienia

3

574

Cz³owiek w ogniu

sens.

18

555

Terminal

kom.

4

594

Anakondy. Polowanie...

horror

19

604

Szpiedzy tacy jak oni

kom.

5

614

Skarb narodów

przyg.

20

532

Kroniki Riddicka

6

588

Lilia 4-Ever

obycz.

21

605

Wimbledon

kom.

7

563

Pan od muzyki

obycz.

22

587

W stronê s³oñca

sens.

8

607

New York Taxi

kom.sens.

23

598

Porz¹dek musi byæ

kom.

9

602

Mciciel

akcja

24

553

Osada

10

615

Ocean`s Tvelve

sens.

25

544

Dziewczyna z s¹siedztwa

11

593

Sky kapitan i wiat

s.f.

26

557

Zak³adnik

12

562

Obcy kontra Predator

s.f.

27

554

Rybki z ferajny

anim.

13

603

Dom z piasku i mg³y

dramat

28

545

W 80 dni dooko³a wiata

przyg.

14

531

50 pierwszych randek

kom.

29

612

Bestia

akcja

15

570

Sztuka rozstania

kom.

30

591

Pamiêtnik ksiê¿niczki 2

kom.

Tytu³

Tytu³

Gatunek
akcja
s.f.

s,f,

thriller
kom.
thriller

JU¯ W WYPO¯YCZALNI  DVD
Lp.

Nr kat.

Tytu³

1

613

Marzyciel

2

616

Lucky Lucke

3

611

Lawendowe wzgórze

Gatunek

Lp.

Nr kat.

Tytu³

Gatunek

obycz.

4

617

Criminal. Wielki przekrêt

kom.

5

618

Odnaleæ przeznaczenie

obycz.

6

609

Dziwka

sens.
dramat
obycz.

Niektóre premiery czerwca 2005 r.
2

Ray

Poznaj moich rodziców

Lemony Snicket

6

Vera. Drake

Misja w czasie

Dwaj bracia

9

Królowa sceny

16
27

Po zachodzie s³oñca
Most przeznaczenia

Zapraszamy: pon.sob.  1000-1900,

Tajemnica Golandeza
Wersja ostateczna
Gwiezdne jaja

niedziela  1200-1700

"
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Opowieci równikowe (39)
Dziennik z dwumiesiêcznej podró¿y po Malezji,
Indonezji i Singapurze. Andrzej Malinowski.

Droga do Bajawy
O godzinie 430 otworzy³em oczy i
ju¿ nie zasn¹³em, poniewa¿ zbudzi³ mnie
monotonny, ale bardzo dobitny g³os
imama, który nawo³ywa³ wiernych do
modlitwy. Po chwili okaza³o siê, ¿e jest
to nagranie magnetofonowe, bo co jaki czas kto przewija³ tamê i puszcza³
j¹ od pocz¹tku. W dodatku nagranie siê
zacina³o. Jacek te¿ siê zbudzi³ i praktycznie w tym samym czasie zaczêlimy siê g³ono miaæ.
O szóstej mia³o czekaæ na nas niadanie, ale w recepcji pod odkrytym
niebem niczego i nikogo nie by³o. To
dopiero by³a radoæ, a przecie¿ o godz.
6.30 mielimy autobus do Bajawy.
Nieoczekiwanie po 15 minutach
pojawi³a siê na wpó³senna dama. By³a
zdziwiona, ¿e mia³o byæ niadanie. Zd¹¿y³a
podaæ tylko kawê.
Autobus przyjecha³ praktycznie o
czasie, ale jak¿e inny od naszych oczekiwañ. Na 21 wszystkich miejsc siedz¹cych
tylko 12 by³o do dyspozycji pasa¿erów.
Na pozosta³ych le¿a³y worki pe³ne ry¿u,
suchych ryb, orzeszków ziemnych i Bóg
wie czego jeszcze. A¿ po sufit! ciniêci
bylimy wiêc jak ledzie w beczce. W
ca³ym autobusie mierdzia³o.
Jedni wysiadali, drudzy wsiadali 
byle gdzie, bo przystanków jako takich
nie by³o. W jakiej wsi za³adowano do
baga¿nika 9 wiñ. Jedna z nich, przy
wrzucaniu jej do rodka, upad³a na asfalt i chyba z³ama³a sobie nogê. Podczas jazdy ¿adna ze wiñ nawet nie pisnê³a. Kiedy je wy³adowano by³y bardzo spocone i przestraszone.
Po pewnym czasie wrzucono do rodka
7 worków ry¿u. I wtedy ju¿ naprawdê
nie by³o miejsca. Na jednym z worków

Dosta³ obrzydzenia, bo powiedzia³em
mu, ¿e jego miêso siê rusza. On tego
nie zauwa¿y³, ale ja tak. To jedno moje
stwierdzenie wystarczy³o mu w zupe³noci.
Po 10,5 godzinnej podró¿y w morderczych warunkach dotarlimy do Ba-

siedzia³a Gra¿yna. ¯eby w ogóle mo¿na by³o siedzieæ dwaj
mê¿czyni usadowili
siê na pakunkach pod
sufitem. Jazda jak na
wariackich papierach.
Jechalimy przez
góry i d¿unglê. Droga
sk³ada³a siê z samych
zakrêtów, w prawo
i lewo naprzemianlegle. Dwóch pomocników kierowcy rozdawa³o pasa¿erom
torebki plastikowe,
poniewa¿ wszyscy
Dom w d¿ungli.

Dzieci z plemienia
Ngada na Flores.

wymiotowali. To norma! Smród zrobi³
siê zdecydowanie nie do wytrzymania.
Od tego wszystkiego o ma³y w³os sam
bym nie zwymiotowa³.
W jakiej chacie  miejscowi nazywaj¹ to restauracj¹  bez okien, w której chodzi³y po stoPole ry¿owe w drodze do Bajawy.
³ach kury i siê za³atwia³y, podano
nam jedzenie. Ja
wzi¹³em miskê
ry¿u i jedno zielone jajko  ugotowane na twardo
i le¿¹ce na s³oñcu. Jacek zdecydowa³ siê na miêso, ale szybko, prawie natychmiast je
zwróci³ w toalecie
(dziura w ziemi w
obskurnej szopie).

jawy. Zakwaterowalimy siê w obskurnym hoteliku Angryk po 5 dolarów za
pokój dwuosobowy. Jestemy na wysokoci 1000 metrów n.p.m. Zimno. Kiedy wieczorem wracalimy z rynku, solidnie zmarz³em. Przez dwie godziny
szukalimy na jutro transportu. Po solidnym i upartym targowaniu siê za³atwilimy niez³ego busika.
Odwiedzilimy te¿ miejscowy bazar.
Sporo stoisk, tzn. roz³o¿onych na ziemi
szmat, na których le¿a³y owoce i warzywa. Kupi³em 20 bananów za 2 tysi¹ce rupii. Nawet marchew tu by³a i szczypior. Ceny niskie, ruch niewielki  powolny i leniwy. Po godzinie 18 by³o
ju¿ bardzo ciemno i handlarze zapalili
wiece, bo na elektrycznoæ nie ka¿dy
mo¿e sobie tu pozwoliæ. Widok niezwyk³y.
C.d.n.

#
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Kalendarz imion

21 czerwca
Alicji, Alojzy, Demetrii, Marii, Marty,
Rudolfiny
Alojzego, Dynamierza, Ikarusa, Rudolfa, Teodora
22 czerwca
Innocenty, Pauliny, Sabiny, Saby
Agenora, Broniwoja, Flawiusza, Hilarego, Innocentego, Inocentego, Jana,
Kiry³a, Paulina, Tomasza
23 czerwca
Agrypiny, Albiny, Trudy, Wandy, Zenobii
Albina, Arystoklesa, Bazylego, Dobrowies³awa, Józefa, Piotra, Prospera, Zenona
24 czerwca
Danuty, Emilii, Giny, Janiny
Bart³omieja, Bartosza, Benigny, Fausta,

Jana, Janis³awa, Mierogniewa, Wilhelma, Wiliama
25 czerwca
Doroty, Dory, Lucji, £ucji, Tolis³awy,
Wilhelminy
Albrechta, Jana, Maksyma, Olbrachta,
Prospera, Tolis³awa, Wilhelma, Witolda, W³astymila
26 czerwca
Armandy, Beaty, Pauliny, Rudolfiny,
Tulis³awy
Jana, Jeremiego, Jeremiasz, Miromira,
Paw³a, Rudolfa, Tulis³awa, Wirgiliusza
27 czerwca
Emanueli, Franciszki, Heloizy, Magdaleny, Marii, Marii Magdaleny, Maryli,
Pelagii, Teresy, W³adys³awy
Cypriana, Cyryla, Jerzego, W³adys³awa,
W³odzimierza

Boso po rosie

CO ZABRAÆ NA SAMOTN¥ WYPRAWÊ

Ksi¹dz Kneipp znany by³ z tego, ¿e
poleca³ dla zdrowia bieganie po rannej
rosie... I ta rada pozostaje aktualna. Jest
to nadal wspania³y sposób hartowania
organizmu. Inne proste zabiegi, mo¿liwe do zastosowania na wakacjach, to
brodzenie w strumieniach, jeziorach,
chodzenie po mokrym piasku na pla¿y,
p³ywanie. W domu namiastk¹ takich
kuracji mo¿e byæ chodzenie boso po
pod³odze, dywanie, posadzce w ³azience, albo kamieniach u³o¿onych w skrzynce
z piaskiem.

wie¿a ryba...

zawiniêta w nas¹czon¹ octem winnym,
albo nawet spirytusowym, ciereczkê,
pozostanie d³u¿ej wie¿a.

1. Zestaw do rozpalania ognia: szczelnie zapakowane zapa³ki, wieczkê (bezcenna przy zapalaniu ogniska), krzemieñ (mo¿e byæ u¿ywany nawet gdy
Jest mokro), szk³o powiêkszaj¹ce
(mo¿na przy jego pomocy rozpaliæ
ogieñ).
2. Ig³y (w tym jedna bardzo gruba), nitka,
haczyki, (du¿e i ma³e), ¿y³ka, metr
mocnego sznurka.
3. Kompas (przed wyjazdem sprawdzamy
czy nie jest uszkodzony).
4. Giêtka pi³ka (nie zabieramy uchwytów które zawsze mo¿na dorobiæ).
5. Niezbêdne lekarstwa i rodki opatrunkowe, skalpel, spinacz do banda¿y,
wodoodporne plastry.

UCZ SIÊ RAZEM Z NAMI

Zespó³ Szkó³ Spo³ecznego Towarzystwa Owiatowego
w Olecku
ul. M³ynowa 8, 19-400 Olecko, tel. (087) 520-24-18
og³asza zapisy na rok szkolny 2005/2006:
 do klasy I Spo³ecznej Szko³y Podstawowej STO,
 do klasy I Spo³ecznego Gimnazjum STO,
 dysponujemy wolnymi miejscami w innych klasach.
Gwarantujemy naszym uczniom:
- wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami sprawdzianów i egzaminów zewnêtrznych,
- bezpieczeñstwo,
- ma³¹ liczebnoæ klas  indywidual-

-

ny kontakt ucznia z nauczycielem podczas wszystkich zajêæ  relacja mistrzuczeñ,
obowi¹zkowy jêzyk angielski od klasy I szko³y podstawowej,
od klasy IV do VI mo¿liwoæ nauki
drugiego jêzyka obcego (jêzyk niemiecki),
w gimnazjum obowi¹zkowe dwa jêzyki obce (j. angielski i j. niemiecki),
obowi¹zkowe przedmioty wed³ug autorskich programów (np. gry i rozryw-

RAK (21 Vl-22 VII)
Osoby urodzone pod
znakiem Raka s¹ wra¿liwe i ³atwo ulegaj¹ wzruszeniom. Najlepiej czuj¹ siê we w³asnym domu,
gdzie s¹ bezpieczne, gdzie
nic im nie zagra¿a. Nadmierna wra¿liwoæ i
sk³onnoæ do zamykania siê w wiecie
w³asnych marzeñ sprawia, ¿e nie maj¹
zbyt wielu przyjació³. £atwo ich zraniæ, a wówczas definitywnie siê zra¿aj¹. Czasem s¹ zbyt niemiali, by wyjæ
innym naprzeciw. Zarówno w przyjani, jak i w mi³oci wiêkszoæ urodzonych pod znakiem Raka przybiera postawê biern¹, raczej oczekuj¹c, ni¿ zdobywaj¹c¹. Ma³¿eñstwo zawieraj¹ z mi³oci, o jeli trafi¹ na odpowiedniego
partnera, s¹ szczêliwi i wierni.
Ludzie urodzeni pod znakiem Raka
przejawiaj¹ zdolnoci poetyckie i muzyczne s¹ wra¿liwi na piêkno. Zafascynowani
przesz³oci¹, czêsto wybieraj¹ zawód np.
historyka.

Ziemia
poetów
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Noc letnia

Gwiazdy zdwoi³y pracê,
szepcz¹c ziemi:
Nie bój siê, nie bój...
I ziemia siê na wznak obraca
kwiatami
ku niebu.

ki umys³owe),
- bogat¹ ofertê zajêæ pozalekcyjnych
(ko³a przedmiotowe, zainteresowañ,
gimnastykê korekcyjn¹ i inne),
- wyjazdy i wycieczki turystycznokrajoznawcze do teatrów, muzeów,
galerii, zielone szko³y, wyjazdy na
basen,
- przyjazne kontakty uczniów starszych
z m³odszymi,
- mi³¹, serdeczn¹, wrêcz domow¹ atmosferê sprzyjaj¹c¹ nauce,
- obni¿kê czesnego dla uczniów klasy I
gimnazjum posiadaj¹cych redni¹ powy¿ej 5,0.
Szczegó³owe informacje w kancelarii
szko³y (telefonicznie lub osobicie).
ZAPRASZAMY!

$
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OG£OSZENIA DROBNE

(V23004)

/ INNE
* Kot bia³y do odebrania w Komendzie Stra¿y Po¿arnej.
Tel. (0-87) 520-30-44.
* Poszukujê ksi¹¿ki Ludwika S³omma: Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku. Tel. 0-601-152-454 (L1102)
* Zamieniê mieszkanie 63m2 w Suwa³kach na Olecko. Tel.
0-607-502-013.
(K25201)
/ SPRZEDAM
* Daewoo Matiz TOP, 1999. Tel. 0-601-733-514. (K24501)
* drewno do kominka, d¹b, jesion. Tel. 0-887-144-335. (K23402)
* Fiat 125p, tanio. Tel. (0-87) 520-29-24.
(K24801)
* Fiat Ducato 1995/96, 15000, T-4, 1994/95, 16000. Tel.
0-607-502-013.
(K25101)
* Mercedes 240D, 1978, lub na czêci. Tel. (087) 523-43-58. (V22405)
* mieszkanie 51,7m 2, Lenarty. Tel. 0-501-703-381; (087)
520-49-84.
(K23304)
* Polonez Caro, 1,9D, 1996. Tel. 0-507-837-054. (K24701)
* TEMPRA, 1992, gaz, 124000km. Tel. 0-608-596-933.(K24501)
/ US£UGI
* T³umacz jêzyka francuskiego. Tel. 0-604-232-562. (L510)
/ WYNAJEM
* mieszkanie 45m 2 do wynajêcia od wrzenia. Tel. 0-502284-901.
(K24102)
* poszukujê mieszkania. Tel. 0-504-069-709.
(K24601)
* poszukujê mieszkania do wynajêcia. Tel. 0-606-412-954. (K23503)
/ PRACA
* Do prac budowlanych. Kontakt: Norwida 8 (po 1800).(K24901)
* Zatrudniê przy zbiorze truskawek. Zapewniam transport na plantacjê. Tel. (087) 520-48-49; 0-605-357-525.(K24801)

(k23304)

ARTYKU£Y INSTALACYJNE
5% zni¿ki dla ka¿dego

Tel. (087) 520-22-33.
Ceny najni¿sze w regionie.!
KEY, Go³dapska 22.

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 800-1800

Tel.
520-23-36

W rankingu szkó³ nauki jazdy w woj. warmiñskomazurskim nasza szko³a zajê³a II miejsce!!

Rabaty dla sta³ych klientów.

(K23803)

OKULISTA lek. med. A. Gierczak B. Gierczak
Olecko, ul. Zielona 37
OPTYK Realizujemy
recepty z NFZ
Poniedzia³ki i czwartki, godz. 16-18

CENTRUM OGRODOWE
5 lat
gwarancji

GRÜNLAND

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

PPU Dobrzyñ
PRODUCENT MEBLI NA ZAMÓWIENIE
Olecko, Paderewskiego 9
Tel. (087) 520 44 81; 0-602-281-490

(K17109)

zaprasza
Tel. 0-889-612-639

(V26403)

(wejcie od ul. Sk³adowej, na piêtrze)

DROGERIA NATURA
ZAPRASZA

(V26503)

BILARD CLUB

ul. Sk³adowa 2

(V26303)

Nowo otwarty

8 $!

Tel. 0-603-064-189
KAWIARNIA RARYTAS ZAPRASZA
* imprezy okolicznociowe, wesela
* dancing  sobota
Tel. (087) 520-47-55

W czerwcu przy zakupach powy¿ej
40 z³otych otrzymasz 5% rabatu.
Dodatkowo mamy w ofercie:
- lakier TAFT ¿ó³ty - 9,99 z³
- FRUCTIS, szampony i od¿ywki - 5,99 z³
- TIMOTEY, szampony 500 ml+300ml - 10,99z³
PROMOCJA:
 ELSEVE, szampony przeciw³upie¿owe  8,89 z³
 NIVEA, szampony i od¿ywki  7,49 z³

Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520-11-03

Wspomnienia  po latach

%
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W³adys³aw ¯urowski

Rok 1985/86

Dziwna zima jest w tym sezonie.
Grudzieñ bez niegu, a styczeñ przez
dwie dekady równie¿ z ma³ymi przymrozkami, nie pozwalaj¹cymi na polewanie boisk przeznaczonych na lodowiska. Dopiero po 20 stycznia rozpoczyna siê minusowa temperatura dochodz¹ca do minus 8 stopni, przy której
mogê rozpocz¹æ intensywne polewanie.
Po trzech dniach warstwa lodu osi¹ga
gruboæ kilku centymetrów, wiêc mo¿na rozpocz¹æ próbn¹ jazdê, z której
korzystaj¹ moi pomocnicy.
24 lutego lekcje w-f odbywaj¹ siê
ju¿ na lodzie, a po lekcjach dziewczêta
i ch³opcy z SKS zaczynaj¹ treningi konkurencji ³y¿wiarskich.
Pónym wieczorem, kiedy lodowisko po ca³odziennej jedzie pustoszeje,
zaczynam z pomoc¹ swego najlepszego pomocnika odnawianie trzech tafli i
kiedy po dwóch polaniach s¹ one idealnie równe, zabieram siê z Krzykiem
Soko³owskim, moim dawnym uczniem
z klasy specjalnej, do wymierzania wszystkich odleg³oci, w jakich powinny znajdowaæ siê linie i ko³a do hokeja oraz
B³êkitnej sztafety i Z³otego Kr¹¿ka.
nastêpnie farb¹ niebiesk¹ i czerwon¹
malujemy wszystkie linie, ko³a oraz znaki
do wspomnianych konkurencji ³y¿wiarskich. Nastêpuje pierwsze polanie odmalowanych kó³, znaków i linii. Dokonujê tego sam, gdy¿ przy pierwszym
polaniu ³atwo jest zmyæ opryskuj¹c linie zbyt silnym strumieniem wody
Po pierwszym zlaniu wymalowanych
linii, kó³ i znaków, spo¿ywamy kolacjê, z³o¿on¹ z kawy, chleba i konserwy. Krzysiek rozpoczyna polewanie du¿ego a ja z pêdzlem i farb¹ wêdrujê na
rednie lodowisko, aby umieciæ na lodzie nazwê Zuch a nastêpnie na najmniejsze, po³o¿one obok kot³owni i tam
umieszczam napis Lodowisko Liliput.
Krzysiek, po polaniu du¿ego, spryskuje
delikatnie Zucha a potem Liliputa.
Nastêpuje piêtnastominutowa przerwa w
czasie której wys³uchujemy kilku ulubionych melodii i popijamy czarn¹ kawê
aby nie chcia³o nam siê spaæ. Prac¹
nastêpn¹ do wykonania jest wymierzenie oraz odmalowanie stylizowanej trzydziestodwumetrowej lilijki harcerskiej
oraz wymalowanie naszej firmy nad lilijk¹  Harcerska Spó³dzielnia Jutrzenka
a pod ni¹ has³a harcerskiego Czuwaj.
To nam zajmuje oko³o 2,5 godziny.

Umilamy sobie tê pracê melodiami p³yn¹cymi z jednego g³onika, ledwo uchwytnymi dla ucha, albowiem w nocy nie wolno
zak³ócaæ ciszy mieszkañcom Olecka.
Po odmalowaniu lilijki i wszystkich
napisów polewamy lodowisko jeszcze
trzykrotnie, ¿eby nazajutrz je¿d¿¹cy nie
mogli zedrzeæ ³y¿wami naszego malowania i udajemy siê do swoich. W domu
po wyparzeniu cia³a bardzo gor¹c¹ wod¹
(tak to czyni¹ Japoñczycy) uk³adam siê
do snu, ¿eby po piêciu godzinach wstaæ
i polaæ lodowisko jeszcze raz.
5 marca 1986 r. na naszym lodowisku odbywaj¹ centralne zawody o Puchar wiata M³odych w Z³otym Kr¹¿ku. Przygotowanie lodowiska do zawodów nie sprawi³o mi wiele k³opotu.
Kilkustopniowy mróz pozwoli³ na dobre wylanie tafli lodowej. Z ca³ej Polski przyby³o tylko 5 zespo³ów a szósty
z naszej szko³y, reprezentuj¹cy region
Mazursko-D¹browski, by³ na
miejscu.
Do zawodów
stanê³y zespo³yZ³otego Kr¹¿ka S.Sz. Nowy
Targ, SP nr 1 Sokó³ka, SP nr2 Gi¿ycko, SP Toruñ,
SP nr13 Poznañ,
SP nr 2 Olecko.
Nasz zespó³
by³ przygotowany doskonale,
lecz niestety jeden z zawodników Piotr Bokuniewicz, mo¿na powiedzieæ,
¿e najlepszy w
zespole, ale bardzo nerwowy,
spowodowa³, ¿e
zespó³ nie zakoñczy³ konkurencji
slalomu i znalaz³ siê w eliminacjach na ostatnim
6. miejscu. Nasz¹
dru¿ynê
Z³otego Kr¹¿ka ratowa³ tylko fina³ przewidziany w dniu
nastêpnym.
Odwil¿owa
pogoda i pada-

(183)

j¹cy przez ca³¹ noc deszcz uniemo¿liwi³y przeprowadzenia fina³ów w dniu 6
marca . Organizatorzy po naradzie zmuszeni byli uznaæ wyniki uzyskane podczas eliminacji za ostateczne. W rezultacie nasi ch³opcy, stoj¹cy przed szans¹ zdobycia mistrzostwa Polski w Z³otym Kr¹¿ku, zostali sklasyfikowani na
ostatnim miejscu. A wielka szkoda,
bowiem byli solidnie przygotowani przez
nauczyciela wf mgr Jerzego Wojnowskiego, mego by³ego ucznia, który niegdy wyrzucony z dru¿yny sztafety hokejowej przez Miros³awa Gocika przeszed³ pod moj¹ opiekê i rozpocz¹³ w
zespole Pierwszego kroku ³y¿wiarskiego
æwiczyæ elementy jazdy figurowej potrzebne do Konkurencji Pierwszego Kroku
£y¿wiarskiego, wprowadzonego do
igrzysk harcerskich. Startuj¹c z zespo³em w Zimowych Igrzyskach zdoby³ IIgie miejsce w województwie.

C.d.n.

&
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Wywiad ze wschodz¹c¹ gwiazd¹ tenisa ziemnego na turnieju Olecko Cup 2005 Joann¹ Matuszczyk (lat 16).
Joanna Matuszczyk na turnieju w Olecku dotar³a do pó³fina³u, gdzie przegra³a z Czeszk¹ Rodan¹ Volevsow¹.
Red.: Sk¹d przyjechalicie?
J.M.: Z Krakowa, GEM Zabierzów  trenujemy w Akademii Tenisa
Nowy York od 2004 r.
Red.: Jak dowiedzia³a siê o turnieju w Olecku?
J.M.: Z internetu.
Red.: Od kiedy grasz w tenisa?
J.M.: Od wieku 7 lat.
Red.: Jak aktualnie przygotowujesz
siê do turniejów?
J.M.: Przez piêæ miesiêcy trenowalimy w Nowym Jorku i przyjechalimy do Europy na turnieje.
Red.: Jak wygl¹da twoje ¿ycie prywatne?
J.M.: Chodzê do liceum Kent School w Nowym Jorku.
Red.: Kto pomaga w Twoim rozwoju jako zawodniczki?
J.M.: Rodzice i sponsor z Nowego
Jorku.

Red.: Czy masz jakie inne zainteresowania i czas na nie?
J.M.: Uwielbiam czytaæ ksi¹¿ki, kino,
zakupy i ró¿nego rodzaju sporty, najbardziej pi³kê no¿n¹.
Red.: Jakie wra¿enia wywozisz z
Olecka?
J.M.: Bardzo mi siê tu podoba³o.
Uwa¿am Olecko za urocze miejsce. Ludzie byli tu dla mnie mili i na pewno
przyjadê tu za rok.
Red.: Najbli¿sze plany?
J.M.: Turniej w Warszawie.
Red.: Twoje osi¹gniêcia?
J.M.: Mistrzostwa Polski do lat 12,
do lat 14, dru¿ynowe Mistrzostwa Polski do lat 14 i 16, dru¿ynowe wicemistrzostwo Europy, trzecie miejsce w rankingu europejskim (do lat 14).
Red.: ¯yczê Ci dalszych sukcesów i
wytrwa³oci w uprawianiu tenisa i zapraszam za rok. Dziêkujê za rozmowê.

Owietlenie g³ównego stadionu pi³karskiego
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji pozyska wkrótce profesjonalne owietlenie na stadionie g³ównym. Obecnie trwaj¹ prace przy rozbudowie trybun. Iloæ miejsc siedz¹cych
zwiêkszy siê tym samym o 196. Rozpoczê³y siê równie¿

prace przy elektryfikacji obiektu.
Zamontowane lampy pozwol¹ tak jak na kortach tenisowych na rozgrywanie meczów pi³karskich ju¿ po zmierzchu
czy te¿ w pónych porach nocnych.

RADA NADZORCZA
SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ

19-400 OLECKO ul. ZYNDRAMA 4, tel./fax (0-87) 520-32 98

OG£ASZA KONKURS NA STANOWISKO

1. Prezesa Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej w Olecku
2. Zastêpcy Prezesa (G³ównego Ksiêgowego) Spó³dzielni Mieszkaniowej w Olecku
Do konkursu mog¹ przyst¹piæ kandydaci bêd¹cy cz³onkami Spó³dzielni
Mieszkaniowej w Olecku, posiadaj¹cy umiejêtnoæ kierowania i organizowania pracy, wy¿sze wykszta³cenie
oraz 2-letni sta¿ pracy na kierowniczym stanowisku.
Oferty kandydatów powinny zawieraæ nastêpuj¹ce dokumenty:
- podanie zg³aszaj¹ce udzia³ w konkursie wraz z opisem przebiegu pracy
zawodowej;
- uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz z w³asn¹ koncepcj¹ pracy na stanowisku Prezesa lub Zastêpcy Prezesa;

- wype³niony kwestionariusz osobowy
wraz z fotografi¹;
- odpis dyplomu ukoñczenia studiów
wy¿szych oraz inne dokumenty potwierdzaj¹ce kwalifikacje zawodowe;
- aktualne zawiadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy
potwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ
do zajmowanego stanowiska;
- dokumenty referencyjne potwierdzaj¹ce umiejêtnoæ kierowania i organizowania pracy.
Kandydaci przed przyst¹pieniem do
konkursu maj¹ prawo zapoznaæ siê za
porednictwem Cz³onka Zarz¹du Spó³dzielni (oddelegowanego cz³onka Rady

Nadzorczej) z dokumentami dotycz¹cymi funkcjonowania Spó³dzielni.
Kandydaci proszeni s¹ o sk³adanie
ofert w zamkniêtych kopertach w sekretariacie Spó³dzielni Mieszkaniowej
w Olecku, ul. Zyndrama 4 w terminie
do dnia 12 lipca 2005r do godz. 1500.
Rozpatrzenie ofert konkursowych odbêdzie siê w dniu 12 lipca 2005r o
godz. 1630 w siedzibie Spó³dzielni przy
ul. Zyndrama 4 w Olecku .
Konkurs prowadziæ bêdzie, zgodnie z § 88 ust. l pkt.17 Statutu Spó³dzielni, Rada Nadzorcza Spó³dzielni
Mieszkaniowej w Olecku.
Zapraszamy kandydatów na spotkanie
z Rad¹ Nadzorcz¹ Spó³dzielni w dniu
12 lipca 2005r o godz.1700.
Szczegó³owych informacji dotycz¹cych konkursu udziela w siedzibie Spó³dzielni Cz³onek Zarz¹du Spó³dzielni Pani
Miros³awa Koz³owska.
Rada Nadzorcza Spó³dzielni Mieszkaniowej w Olecku zastrzega prawo odwo³ania konkursu bez podania przyczyn.

RADA NADZORCZA SM OLECKO

'
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KARETE
Medale
na olimpiadzie

Po raz pierwszy do WarmiñskoMazurskiej Olimpiady M³odzie¿y w³¹czono karate Kyokushin. 05 czerwca w
Olsztynie wystartowa³o 171 zawodników w dwóch kategoriach: m³odzików
i juniorów m³odszych w kata i kumite.
Oleccy trenerzy Marek Kowalewski i Wojciech Rejterada wraz z lekarzem dr Janem Fabczakiem, otaczaj¹cym medyczn¹ opiek¹ naszych zawodników, dotrzymali danego s³owa i po
medalach na mistrzostwach województwa i Mistrzostwach Polski Wschodniej s¹ dalsze sukcesy. Na olimpiadzie
oleccy karatecy wywalczyli 5 medali:
Konrad Wasilewski srebro w kategorii
kata i br¹z w kumite do 65 kg. Mateusz Danilewicz srebro w kumite powy¿ej 60 kg, Emilia Danilewicz kumite do 55 kg. Nie zawiód³ równie¿
aktualny mistrz Polski Wschodniej

Damian Padlikowski, który wywalczy³
srebrny medal ulegaj¹c tylko nieznacznie w finale obecnemu mistrzowi Polski
£ukaszowi Lemieszko z E³ku.
Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ sensei Remigiusz Karpiñski IV dan. Wal-

ki sêdziowa³ równie¿ sêdzia i trener z
Olecka Wojciech Rejterada. Jeszcze w
czerwcu oleccy karatecy przyst¹pi¹ do
egzaminu w E³ku na kolejne stopnie kyu
przed sensei R. Karpiñskim (mistrz wiata).
¯yczymy powodzenia.

II MISTRZOSTWA POWIATU
W PI£CE NO¯NEJ DZIEWCZ¥T
W ZESPOLE SZKÓ£
W BABKACH OLECKICH
13 czerwca br. w ZS w Babkach Oleckich odby³y siê po raz drugi Mistrzostwa w Pi³ce No¿nej Dziewcz¹t 2005.
W zawodach udzia³ wziê³y nastêpuj¹ce
gimnazja: Gimnazjum w Wieliczkach
(opiekun p. Karol Warsewicz), Gimnazjum nr 2 w Olecku (p. Beata Koz³owska), Gimnazjum nr 1 w Olecku (p. Marek
Stankonowicz), Gimnazjum w Sokó³kach
(p. Danuta Grzyb i Joanna Sobczak) oraz
gospodarze  Gimnazjum w Babkach
Oleckich (p. Robert Smyk).

Wyniki poszczególnych gier: G SOKÓ£KI  G BABKI OL. 2:0, G 2 OLECKO  G 1 OLECKO 1:1, G SOKÓ£KI 
G WIELICZKI 0:1, G BABKI OL. - G
2 OLECKO 0:0, G WIELICZKI G 1 OLECKO 2:0, G 2 OLECKO G SOKÓ£KI 0:4, G 1 OLECKO G BABKI OLECKIE 0:1, G 2 OLECKO - G WIELICZKI 1:1, G SOKÓ£KI
- G 1 OLECKO 2:0, G BABKI OL. G WIELICZKI 1:1.
Najkorzystniejszy bilans punktowy
(zawody rozgrywano systemem ka¿dy z
ka¿dym) osi¹gnê³y zawodniczki reprezentuj¹ce Gimnazjum w Sokó³kach i zosta³y
mistrzyniami powiatu w pi³ce no¿nej na
boisku trawiastym. Puchar za zwyciêstwo odebra³a (z r¹k dyrektora szko³y

SIATKÓWKA PLA¯OWA

TENIS ZIEMNY

p. Miros³awa Matusiaka) Iza Iwanicka
a za najlepsz¹ pi³karkê Mistrzostw uznano
Justynê Kukowsk¹ (Gimnazjum Sokó³ki).
II miejsce  Gimnazjum w Wieliczkach,
III  Gimnazjum w Babkach Oleckich,
IV  Gimnazjum nr 2 w Olecku i V 
Gimnazjum nr 1 w Olecku.
Dyrektor wrêczy³ dyplomy pozosta³ym uczestnikom oraz zaprosi³ wszystkich na kolejne turnieje w przysz³oci
organizowane przez ZS w Babkach Oleckich.
Mistrzostwa zorganizowa³ Ludowy
Uczniowski Klub Sportowy KRUK z
pomoc¹ ZS w Babkach Oleckich i Powiatowego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego w Olecku.
BEN

W dniu 12.06.2005r. na obiektach
MOSiR Olecko odby³ siê Turniej Pi³ki
Siatkowej Pla¿owej. Udzia³ wziê³o 12
par zawodników.
I m-ce: Waldemar wirydowicz, £ukasz
Morawski
II m-ce: Sebastian Kosak, Kamil Dowejko
III m-ce: Maciej Karczewski, Leszek
Jasiñski (Suwa³ki)
IV m-ce: Jerzy Wrzyszcz, Leszek Stypu³kowski

W dniu 12.06.2005r. na kortach
MOSiR Olecko odby³ siê Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Olecka. Udzia³ wziê³o 10 zawodników. Oto
kolejnoæ pierwszy piêciu:
1. Adam Sty³a (£om¿a)
2. Krzysztof Bu³kowski (£om¿a)
3. Adam Ingielewicz (Gi¿ycko)
4. Kamil Bomber (Olecko)
5. Patrycja Supronowicz (Olecko)

PI£KA NO¯NA

TENIS ZIEMNY
W dniu 19.06.2005r. na kortach
MOSiR Olecko odby³ siê Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty. Wziê³o
w nim udzia³ 7 zawodników. Turniej
rozegrany zosta³ systemem ka¿dy z ka¿dym a puchar zwyciêzcy wrêczy³ osobicie Starosta.
1. Paszkowski Hubert (Go³dap)
2. Paszkowski Andrzej (Go³dap)
3. Kamil Bomber (Olecko)
4. Robert Pop³awski (Go³dap)

Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
(0-87) 520 02 30, tel kom. red. nacz. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski.
Sk³ad komputerowy, promocja: projekt i wykonanie  Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, 19-411 wiêtajno 56/5.
Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-1700.
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 155

Niby nic, a siedem dni minê³o nam
tak szybciutko, ¿e tylko niektórzy to
zauwa¿yli. Ja na przyk³ad zauwa¿y³em,
bo ogl¹dam telewizor. Tam raz dziennie
pokazuj¹ jakie wiadomoci. Moim ulubionym kana³em jest ten nadaj¹cy informacje przez ca³¹ dobê. Inn¹ moj¹ ulubion¹ audycj¹  serialem jest Telewizja Sejmowa... Ogl¹dam pasjami! Niez³y krymina³, dobra obsada, choæ tam
wielu natruszczyków. Podobno na jesieni ma siê niele zmieæ w obsadzie i
zobaczymy nowych bohaterów. Zmieni¹
siê te¿ role w Pa³acu Namiestnikowskim.
Tam te¿ przewiduj¹ now¹ obsadê. W³anie rozpocz¹³ siê casting do g³ównej roli.
Bardzo mi siê podobaj¹ ostatnie odcinki
TS. Mamy obecnie w¹tek teczkowy.
To znaczy, kto na kogo wiêcej znajdzie
informacji w teczkach. W zasadzie niewinni to s¹ tylko ci urodzeniu po 1989
roku. Na nich pewnie nie zd¹¿ono ze
stworzeniem teczek. Przyznam siê, ¿e
czasem nie rozumiem pewnej sprawy. Jedni
ciesz¹ siê, ¿e maj¹ teczki, inni s¹ wciekli, ¿e ich teczki istniej¹, a jeszcze inni
próbuj¹ ich pogodziæ. Ilu specjalistów 
tyle ró¿nych rozwi¹zañ. Nie wiem jaka
to przyjemnoæ z posiadania teczki, ale
ka¿dy z nas mo¿e sobie sprawdziæ kupuj¹c tak¹ teczkê w sklepie papierniczym.
Pamiêtam, ¿e kiedy ja te¿ mia³em swoj¹ teczkê. Tak... by³em inwigilowany! Przez
panie przedszkolanki! Przez ca³y okres
mego pobytu w przedszkolu zbiera³y do
teczki opatrzonej moim imieniem i nazwiskiem materia³y na mnie. To ¿e nie
potrafi³em pisaæ zastêpowa³y wykonanymi
przeze mnie rysunkami. Ludzie! Jakie materia³y na mnie mia³y te PRZEDSZKOLANKI! Ile ja tam zdradza³em tajemnic
pañstwowych: to, ¿e na przyk³ad po lecie mamy jesieñ, a potem zimê! Albo te
tajne plany broni Uk³adu Warszawskiego! Jakie ja tam rysowa³em czo³gi! Dzi
to pewnie by³bym wziêty za najwiêkszego szpiega zaraz po Kukliñskim! Gdyby
moja teczka dosta³a siê wtedy w rêce
kontrwywiadu PRL  to musieliby wypuciæ wszystkich siedz¹cych w naszym
kraju szpiegów, albo mnie wymieniæ na
jakim mocie miêdzy NRD a RFN lub
na granicy w Berlinie Zachodnim! Dobrze, ¿e te teczki po skoñczeniu przeze
mnie przedszkola wyl¹dowa³y w rêkach
moich rodziców i nasz kraj zosta³ uwolniony od najwiêkszej afery szpiegowskiej w PRL-u!
A dzi co? Otwieramy teczki... Nie
otwieramy teczek! Tylko Ci ... tylko tamci!
Ca³e, po³owê, ¿adnej... I nie bardzo rozumiem po co ta ca³a awantura? W Niemczech i Czechos³owacji otwarto archi-

wa, a s³u¿by bezpieczeñstwa tych krajów mia³y siê czym popisaæ, bo jedna
po³owa obywateli tych krajów donosi³a
na drug¹ i odwrotnie z kilkoma wyj¹tkami i jako wiat siê im nie zawali³. Ludzie ¿yj¹ normalnie i jako nie ucierpieli na psychice i zdrowiu poznaj¹c swoich donosicieli i denuncjatorów. I tam
jest spokój! Po prostu do w³adzy i kierowania spo³eczeñstwem w ró¿nych lokalnych w³adzach nie ma ludzi, którzy
zawdziêczali swoj¹ pozycjê wiñstwom
jakie robili innym. I jest spokój. Normalni ludzi i donosiciele robi¹ swoje
startuj¹c z takich samych pozycji.
Dzi teczki w naszym kraju s¹ zagro¿eniem dla wielu ludzi, którzy zajmuj¹ wysokie stanowiska pañstwowe, we
w³adzach lokalnych itd. Nie startowali
od zera jak reszta ich wspó³obywateli.
Zdobywali swoj¹ pozycjê wykorzystuj¹c
swoj¹ wiedzê na temat uk³adów, wiedzy
o u³omnoci innych ludzi itd. Pora z tym
zerwaæ i pokazaæ ludziom, kto w naszym
otoczeniu jest czy by³ wini¹!
Ale oprócz teczek mielimy te¿ imieniny
Pana Prezydenta! Co prawda nie obec-

nego, ale tego by³ego... ALE I TAK BY£O
PIÊKNIE. Lechu i Olek znowu padli sobie
w ramiona. Jestemy wiadkami narodzin
piêknej przyjani, a mo¿e i mi³oci! Tyle
siê ostatnio mówi o równoci, tolerancji,
humanizmie i innych nowinach europejskich. Mo¿e w zwi¹zku z tym w Warszawie odby³a siê kolejna parada... Ju¿
nie RÓWNOCI, ale NORMALNOCI!
Protestuj¹cych przeciwko NORMALNOCI by³o niewielu. I raczej traktowano
ich jak jakie urozmaicenie lub uciekinierów z domu wariatów. Ilu z nas protestowa³oby przeciwko normalnoci? Ja
nie! Po prostu chcia³bym aby wszystko
by³o wreszcie normalne, nudne i takie
byle jakie! Kto ma co przeciwko normalnoci?
Acha! Chcia³bym jeszcze wróciæ do
w¹tku z serialu SEJM RP. Ostatnio by³a
dyskusja na temat równoci p³ci i zrównania statusu p³ci! To znaczy kobiety do
kopalñ i nale¿y nie ustêpowaæ im miejsca
w autobusach, a panowie mieli rodziæ dzieci.
Pomys³ kilku kobiet z lewicy zosta³ najbardziej skrytykowany przez inne kobiety. I zrozum tu cz³owieku o co chodzi?

MA£E impresje
Bar Templariuszy

Róg Rivoli, Gwiezdne Pole pomiêdzy Hôtel de Ville, a Wie¿¹ wiêtego Jakuba,
gdzie Pascal bawi³ siê cinieniem. W³aciciel, to stary ¿o³nierz, co wróci³ w szeædziesi¹tym ósmym do kraju, piêknego dnia majowego, w z³ych dla niego czasach, i
nikt nie da³ mu medalu za odwagê. Peace and love, a on chcia³ dalej trzymaæ siê
swoich sprawdzonych zasad. Obcy wszystkim ideom napisa³ wiêc w³asny manifest,
zgodny z kodeksem templariuszy. Joseph de Maistre i Jacques de Molay s¹ jego
autorytetami. Boska monarchia absolutna jedynym s³usznym celem. A póniej g³ono, masoni i te sprawy, nadajmy prawa tylko nielicznej grupie. Hrabina i hrabia
oraz konserwatywne przemowy w senacie. Chce co po sobie pozostawiæ.

Gra w metrze

W metrze martwe przedmioty bawi¹ siê w najlepsze ludmi. Graj¹ nimi w
szarady, dopasowuj¹ do reklam, siedzeñ i pory dnia. Nad jak¹ osob¹ powiesi³ siê
dowcipnie napis Mam sekret, a ona niewiadoma wci¹¿ patrzy³a beznamiêtnie
przed siebie. Tylko ludzie unikaj¹ ¿ycia w metrze.
Ewa Koz³owska

