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Gin¹ dobre prawdy
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Ryszard Demby...

Nowe wielkie
sklepy w Olecku

otrzyma³ medal Zas³u¿ony dla Olecka. Na sesji Rady Miejskiej 23 czerwca
wrêczy³ go uroczycie Burmistrz Wac³aw Olszewski.

Redakcja przypomina, ¿e Ryszard
Demby jest wybitnym popularyzatorem
wiedzy z zakresu historii naszego miasta.
Na ten temat napisa³ ju¿ kilka ksi¹¿ek
oraz niezliczon¹ iloæ artyku³ów. Wiêkszoæ z nich opublikowalimy w Tygodniku Oleckim a wczeniej ukazywa³y siê one równie¿ w Gazecie Oleckiej w latach 1989-1996.

GODZINY PRZYJMOWANIA
OG£OSZEÑ
Tygodnik Olecki,
ul. Zielona 37
tel./fax (0-87) 520 02 30
poniedzia³ek, wtorek
roda, pi¹tek
w godz. 1200-1700
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Na terenie Olecka powstan¹ dwa
du¿e obiekty tzw. supermarkety. Jeden
z nich w miejscu po wyburzonych halach stoczni Delphia Yachts przy alei
Zwyciêstwa, za drugi obok skrzy¿owania alei Wojska Polskiego z szos¹
E³ck¹.
Inn¹ dzia³kê z przeznaczeniem na
zbudowanie podobnego obiektu kupi³a przy targowicy miejskiej poznañska
firma. W roku bie¿¹cym mija jednak
dwa lata od chwili uzyskania warunków zabudowy wydanych przez Urz¹d
Miejski. Dokument ten staje siê niewa¿ny z up³ywem tego roku i firma ta
bêdzie musia³a wyst¹piæ do Magistratu o ponowne jego wydanie.

Od 24 maja
Tygodnik Olecki
ukazuje siê

w ka¿dy
wtorek!

Cena 1,40 z³
Czy potrzebne
nam miejsca pracy?

Podczas obrad ostatniej sesji Rady
Miejskiej radny Janusz Rêkawek z³o¿y³ do projektu uchwa³y o planie zagospodarowania przestrzennego wniosek o
wykluczenie z Terenów Aktywnoci Gospodarczej dzia³ki bêd¹cej w³asnoci¹ Zak³adów Prawda. Dzia³ka le¿y na terenach przy drodze do Go³dapi.
Rada wiêkszoci¹ g³osów nie przyjê³a tej propozycji, co w tym wypadku spowoduje to, ¿e zak³ady bêd¹ rozwijaæ siê
w dalszym ci¹gu, co w perspektywie da
nowe miejsca pracy.
Przypomnimy, ¿e Zak³ady Prawda
obok stoczni Delphia Yahchts i Wszechnicy
Mazurskiej s¹ najlepszymi instytucjami robi¹cymi koniunkturê w miecie jak
okreli³ to w audycji telewizyjnej Kawa
czy herbata Robert Leszczyñski.
Nigdy nie pomyla³em, ¿e siê to tak
wszystko rozronie na ulicy Go³dapskiej
 powiedzia³ w swoim wyst¹pieniu przed
Rad¹ Roman Prawda.
 Gdybym jeszcze raz mia³ to robiæ, budowa³bym w innym miejscu albo
w innym miecie.
C.d. na s. 11.

OLECKO-WIELICZKI-WIÊTAJNO-KOWALE OLECKIE

 15 czerwca o o.48 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar wiaty z drewnem przy
ulicy Rzenickiej.
 18 czerwca o 17.26 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ drzewa blokuj¹ce
przejazd na drodze w okolicach Kleszczewa
 18 czerwca o 17.59 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ skutki kolizji z jezdni ul.
Armii Krajowej.
 19 czerwca o 2.59 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w Sedrankach po¿ar mebli
skradzionych wczeniej z domku wczasowego. Jednego ze sprawców zatrzyma³a policja.
 19 czerwca o 19.59 jeden zastêp JRG
PSP ratowa³ porwane przez pr¹d rzeki ma³e ³abêdzie.

Pijani kierowcy

 21 czerwca o 15.20 policjanci zatrzymali w Kowalach Oleckich jad¹cego
rowerem czterdziestosiedmioletniego
W³adys³awa W. Mia³ on we krwi 1,2
promila alkoholu.
 24 czerwca o 11.35 oleccy policjanci
zatrzymali na ul. Go³dapskiej czterdziestoczteroletniego Stanis³awa J.
Jecha³ on rowerem maj¹c we krwi trzy
promile alkoholu.
 Tego samego dnia o 19.20 w Lesku
zatrzymano fiata 126p. Prowadzi³a go
czterdziestoletnia Barbara K. maj¹c
we krwi 1,8 promila alkoholu.
 O 23.25 policjanci zatrzymali jad¹cego alej¹ Zwyciêstwa czterdziestodziewiêcioletniego Jana P. Rowerzysta mia³
we krwi 1,2 promila alkoholu.

Nieustaj¹cy konkurs

 26 czerwca oko³o godziny 10.00
w okolicach Jasiek dosz³o do gronego
wypadku. Jad¹cy fiatem coupe dwudziestopiêcioletni Micha³ J. straci³ panowanie
nad kierownic¹ i zjecha³ na pobocze.
samochód dachowa³. Kierowca z ranami ciêtymi w okolicach szczêki, oraz
ogólnymi pot³uczeniami zosta³ umieszczony w szpitalu w Olecku. Jego pasa¿erka osiemnastoletnia Malwina B. równie¿ obra¿eniami krêgos³upa oraz le-

wej i prawej stopy trafi³a do szpitala w
Olecku.
bezporednie przyczyny wypadku bada
policja. Od kierowcy pobrano krew w
celu zbadania na obecnoæ alkoholu.
 24 czerwca oko³o 20.40 dosz³o na
drodze do Gi¿ycka do kolejnego wypadku. Kieruj¹cy polonezem dwudziestodwuletni Sebastian G. nie zauwa¿y³
wykonuj¹cego ten manewr motocyklisty zderzy³ siê z nim. Motocyklista z
ogólnymi pot³uczeniami trafi³ do szpitala w Olecku.

Dy¿ury
aptek
* 28.06.2005r. 30.06.2005r. 
K. Je¿ewska, M.
Je¿ewska sp. j.,
Pl. Wolnoci 7B
* 01.07.2005r. 5.07.2005r. Apteka Prywatna
I. G. Jasielun,
ul. Zielona 37

Ko³o Mi³oników
Ziemi Oleckiej zapra-

sza wszystkich cz³onków i sympatyków na spotkanie, które
odbêdzie siê 7 czerwca 2005r.
o godz. 1800 w siedzibie Przypisanych Pó³nocy (ul. Partyzantów 2).

Spó³ka z o.o., E³cka 1
Olej opa³owy EKOTERM PLUS, olej napêdowy PB95

SUPER CENY!

Tel. (0*87) 523-04-50; 0501-669-667

KUPON NA OG£OSZENIE
 0,37 z³ za s³owo

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

#

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:
 Bogus³aw Agnuszewski
 Marek Ca³kiewicz
 Iwona Jurewicz
 Henryk Malinowski
 Anna Pokartyk
 Teresa Stasiñska
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia  przy ul. Zielonej 37.
Czêæ upominków ufundowa³a firma
INFOLAND.

Wypadki

Dwie osoby ranne. Przyczyna: liska jezdnia.

(V27402)
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POLICJA OSTRZEGA
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Wspólnie o drogach
W pi¹tek, w Starostwie Powiatowym
w Olecku odby³o siê spotkanie powiêcone wypracowaniu wspólnej strategii
gmin powiatu oleckiego i samego powiatu co do modernizacji dróg powiatowych. Gospodarzem dyskusji by³a
komisja, bud¿etu, finansów i gospodarki Rady Powiatu Oleckiego. Wspólne
dzia³anie rozpoczêli z samorz¹du oleckiego: Janusz Rêkawek, Leszek Ga³czyk
i Andrzej Pu³ecki.
Starosta olecki Stanis³aw Ramotowski
przedstawi³ obecny stan prac przy modernizacji dróg w powiecie oleckim.

Remonty chodników

Zostan¹ wyremontowane chodniki przy
ulicy Go³dapskiej na d³ugoci od ulicy
Gdañskiej do Parkowej. Zostan¹ równie¿
obni¿one krawê¿niki w rejonach przejæ dla
pieszych przy rozjedzie obok szpitala.

- W powiecie mamy ponad 400 kilometrów dróg powiatowych. Jak na razie
jestemy w stanie rocznie wyremontowaæ jedynie 11 kilometrów. Chcia³oby
siê, ¿eby rocznie by³o to oko³o 50-ciu 
mówi³ starosta St. Ramotowski.
Uczestnicy spotkania zgodzili siê jednoznacznie, ¿eby ustaliæ potrzeby i mo¿liwoci wspó³finansowania prac modernizacyjnych na drogach powiatowych.
W czerwcu ub. r. Rada Powiatu Oleckiego podjê³a uchwa³ê o planie modernizacji dróg powiatowych. W obecnej
kadencji samorz¹du powiat zamierza wyremontowaæ drogi: Krupin-WojnasyMarkowskie, Zajdy-Dudki, w 2007 r.

zakoñczyæ prace przy drodze z Olecka
przez wiêtajno do Dunajka.
- Jako gmina Olecko opracujemy
ministrategiê dotycz¹c¹ dróg  oznajmi³ przewodnicz¹cy RM Olecko L. Ga³czyk. - Zachêcamy te¿ do tego inne
samorz¹dy. Mo¿e warto zweryfikowaæ
swoje plany.
Do koñca wrzenia br. samorz¹dy
gminne maj¹ przygotowaæ propozycjê
2-3 dróg, na których najbardziej zale¿y samorz¹dom. W padzierniku br. odbêdzie siê kolejne spotkanie samorz¹du z terenu powiatu, na którym zostanie wypracowana wspólna strategia
drogowa.
(jod)

Modernizacja drogi krajowej nr 65
Planuje siê modernizacjê drogi krajowej nr 65. Dotyczy ona fragmentu jej
od Go³dapi do E³ku. Projekt przewiduje przede wszystkim poszerzenie jezdni

Inwestycje kulturalne i sportowe na wsi

Ukoñczony zosta³ remont kapitalny wietlicy wiejskiej w Babkach G¹seckich.
W ramach prac wyremontowano dach, wymieniono okna i drzwi. wietlicê wyposa¿ono w sto³y i krzes³a, stó³ do gry w tenisa. W ramach prac wyremontowano
dawne boisko wiejskie. Zosta³o ono wyrównane, a mieszkañcy wsi czynem spo³ecznym posieli trawê oraz podjêli siê robót pielêgnacyjnych.
W G¹skach zosta³a udostêpniona do u¿ytku pla¿a wiejska. Prace nad realizacj¹
tej inwestycji przebiega³y niemal od podstaw. Trzeba by³o zmeliorowaæ teren,
gdy¿ w tym rejonie silnie zabagnionym wyp³ywa³y wody podziemne.
Pla¿¹ jest umiejscowiona w okolicach remizy OSP. W ramach inwestycji wykonano te¿ boisko do pi³ki pla¿owej.
Trwaj¹ prace wykoñczeniowe przy boisku w Szczecinkach. Przy inwestycji
pomagaj¹ czynem spo³ecznym mieszkañcy Szczecinek.
W Plewkach trwaj¹ prace przy remoncie pomnika. Prace porz¹dkowe s¹ prowadzone na zapleczu wietlicy wiejskiej oraz przy elewacji remizy stra¿ackiej.
Planowane jest wykonanie boiska w Gordejkach, D¹browskich oraz Mo¿niach.
Wniosek na sfinansowanie budowy wietlicy wiejskiej z boksem gara¿owym w
Borawskich równie¿ z³o¿ony w odpowiednim funduszu Europejskim.

o jeden metr. Droga bêdzie mia³a wiêc
jezdniê 7 metrow¹. Modernizacja ta zostanie przeprowadzona w ci¹gu najbli¿szych kilku lat.

Usterki na trasie ³¹cz

Prawdopodobnie zawiod³y wiat³owody telefonii komórkowej, bo nadany
w niedzielê rano SMS do jednej z oleckich gazet brzmia³: Znów w niedzielê
o 6.30 telefon na rondzie nie mia³ s³uchawki. Jej szcz¹tki wala³y siê vis a
vis >>Colloseum<<. Nastêpnym niedzielnym witem pewnie dziarskie ch³opaki
podrzuc¹ s³uchawkê dzielnicowemu do
³ó¿ka.
A w druku wysz³o: Jak co tydzieñ
w niedzielê rano jest zdewastowana budka
telefoniczna naprzeciwko >>Colloseum<<.
Kompatybilizujmy siê!
£¹cznik olecki

(V26005)

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

(V23403)

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

(V27302)

OLEJ OPA£OWY

KONKURENCYJNE CENY !!!

POLICJA OSTRZEGA

Zaczyna siê sezon na rowery, których ginie coraz
wiêcej. Uwa¿ajmy na swoje dwuko³owce!

"
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W zwi¹zku ze z³o¿onym przeze mnie odwo³aniem od uchwa³y RN z
dnia 10.06.2005 odwo³uj¹cej mnie z funkcji prezesa zarz¹du pragnê
Pañstwu przedstawiæ motywy mojego odwo³ania.

Motywy mojego odwo³ania

Zwyczajowo uczestniczy³am w posiedzeniach Prezydium Rady i Rady
Nadzorczej i w zwi¹zku z tym uzyskiwa³am informacjê o planowanym porz¹dku obrad na kolejne posiedzenie.
Posiedzenie zaplanowane na 10.06.2005
roku w swoim porz¹dku obrad nie zawiera³o punku dotycz¹cego zmian w
sk³adzie zarz¹du. Porz¹dek zaplanowany przez Prezydium Rady (protokó³ nr
3/2005 z dnia 30.05.2005) by³ nastêpuj¹cy:
1. Przyjêcie protoko³u z poprzedniego
posiedzenia RN.
2. Zapoznanie siê z wynikami finansowymi zgodnie z bilansem na 2004 r.
a) podjêcie uchwa³y o przyjêciu bilansu i przekazaniu do zatwierdzenia przez ZPCZ
3. Informacja Zarz¹du o wynikach finansowych za I kwarta³ 2005r.
4. Rozpatrzenie konkursu na g³. ksiêgowego.
5. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
- zatwierdzenia wyników finansowych
za I kwarta³ 2005r.,
- zatwierdzenie planu finansowego na
2005 r.,
- przeprowadzenie lustracji.
6. Sprawy bie¿¹ce i wniesione.
Zgodnie ze Statutem SM § 91 pkt.1.
Rada Nadzorcza wybiera ze swojego
grona Prezydium Rady Nadzorczej, w
sk³ad którego wchodz¹ przewodnicz¹cy, jego zastêpca, sekretarz i przewodnicz¹cy Komisji rewizyjnej., pkt.2
Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady.
W dniu 10.06 2005 po ca³odziennej
pracy, jak przed ka¿dym posiedzeniem
Rady Nadzorczej, oczekiwa³am przybycia
jej cz³onków na godzinê 16.30.
Gdy Przewodnicz¹cy RN rozpocz¹³
zebranie od odczytania porz¹dku, g³os
zabra³ Pan Czycza i zg³osi³ wniosek o
odwo³anie zarz¹du. Przewodnicz¹cy
dwukrotnie pyta³ jaka jest treæ wniosku do porz¹dku obrad, a Pan Czycza
dwukrotnie powtarza³, ¿e wnioskuje o
wprowadzenie punktu Odwo³anie Zarz¹du. W trakcie rozmowy sprecyzowa³, ¿e chodzi mu tylko o Prezesa. Porz¹dek zosta³ przeg³osowany z wprowadzonym punktem dot. odwo³ania mnie
z funkcji prezesa. W dalszej czêci realizowane by³y kolejne punkty zaplanowane na to zebranie. Kiedy porz¹dek

przewidywa³ g³osowanie nad odwo³aniem
mnie, jeden z cz³onków RN straci³ panowanie i wzburzonym g³osem zapyta³
co siê w³aciwie tu dzieje. Cz³onek ten
wchodzi w sk³ad Prezydium Rady Nadzorczej, której zadaniem jest planowanie pracy Rady i ustalanie porz¹dku obrad.
Poza zwyczajow¹ ju¿ uwag¹ dot. kot³owni w³asnej, ¿adnych zarzutów mi nie
przedstawiono, przeprowadzono g³osowanie i odwo³ano mnie 7 g³osami za.
Wówczas zorientowano siê, ¿e brak osoby
która mnie zast¹pi. W trakcie trwania
zebrania ponownie zmieniono jego porz¹dek, przeg³osowuj¹c nowy z punktem dot. podjêcia uchwa³y powo³uj¹cej
osobê na moje miejsce. Porz¹dek ponownie zosta³ przeg³osowany i w trakcie obrad przyjêto drugi ju¿ plan tego
samego spotkania. Pó¿niej jeszcze wprowadzono do porz¹dku punkt dot. wynagrodzenia (przyznano tyle ile wynosi³a
moja pensja  ile wiêc Rada planuje
przyznaæ nowemu prezesowi?).
Uchwa³a RN w sprawie mojego odwo³ania zosta³a podjêta z naruszeniem
formalnych zasad postêpowania, jak równie¿ merytorycznych przepisów zawartych w ustawie Prawo spó³dzielcze, Statucie SM i Regulaminie Zarz¹du. W roz.
3 art. 49. § 2 Prawa spó³dzielczego widnieje zapis Cz³onków zarz¹du, w tym
prezesa i jego zastêpców, wybiera i
odwo³uje, stosownie do postanowieñ
statutu, rada lub walne zgromadzenie.
Odwo³anie wymaga pisemnego uzasadnienia. Statut w § 94 pkt. 3 mówi: Rada
Nadzorcza mo¿e w ka¿dej chwili z uzasadnionych powodów odwo³aæ cz³onków
Zarz¹du.( ) Odwo³anie wymaga pisemnego uzasadnienia. W regulaminie
Zarz¹du widnieje zapis w § 3. pkt.3
Odwo³anemu cz³onkowi Zarz¹du, Rada
Nadzorcza zobowi¹zana jest dostarczyæ
na pimie uzasadnienie odwo³ania w ci¹gu
7 dni od daty podjêcia takiej uchwa³y
i pkt. 4 Odwo³anemu cz³onkowi Zarz¹du przez Radê Nadzorcz¹ przys³uguje prawo do odwo³ania siê do Zebrania Przedstawicieli Cz³onków w trybie
statutowego postêpowania wewn¹trzspó³dzielczego. Odwo³anie cz³onka zarz¹du, w tym prezesa, wymaga pisemnego
uzasadnienia. W wietle orzecznictwa i
literatury to pisemne uzasadnienie winno byæ zapisane w protokole przed podjêciem g³osowania w sprawie odwo³ania. W przeciwnym bowiem wypadku
sporz¹dzenie uzasadnienia w póniejszym terminie nie bêdzie uzasadnieniem
Rady jako organu uprawnionego do od-

wo³ania lecz okrelonej osoby (osób),
którym takie prawo, uprawnienie nie przys³uguje. ¯adne zarzuty nie mog¹ byæ
sformu³owane po podjêciu uchwa³y, a
tym bardziej poza posiedzeniem Rady
Nadzorczej. Dorêczony mi 10.06.2005r.
odpis uchwa³y o odwo³aniu nr 12/2005,
który nie zawiera ¿adnego uzasadnienia i w swej treci nie odwo³uje siê do
protoko³u ani odrêbnego za³¹cznika. Uzasadnienie uchwa³y podpisane przez Przewodnicz¹cego RN i Sekretarza dorêczone
mi za porednictwem poczty nosi datê
14.06. i otrzyma³am je 17.06.2005. W
tym miejscu nadmieniam, ¿e po wrêczeniu mi uchwa³y kazano mi opuciæ
biuro spó³dzielni i zg³osiæ siê 13.06.2005
aby wszystko przekazaæ Pani Miros³awie Koz³owskiej, która zosta³a wybrana do pe³nienia moich dotychczasowych
obowi¹zków... By³am w szoku. Kto z
RN wyda³ polecenie, aby wszystkim pracownikom odebraæ klucze do biura. Komplet kluczy od drzwi górnych przekaza³am Pani Niedzielko, za kompletu od
drzwi dolnych nie u¿ywa³am i nie mia³am go przy sobie.
W ten sposób SM mog³a byæ nara¿ona na niepowetowane straty, poniewa¿ osoby nieupowa¿nione uzyska³y
dostêp do wa¿nych dokumentów SM bez
¿adnego formalnego przejêcia. Wskutek mojej interwencji w policji i prokuraturze, aby temu zapobiec, zosta³y zabezpieczone dokumenty wiadcz¹ce o
szkodliwym dzia³aniu RN. W dalszym
postêpowaniu uzyska³am mo¿liwoæ
zabezpieczenia dowodów prowadzonej
dzia³alnoci na stanowisku Prezesa Zarz¹du SM w Olecku, które wiadcz¹, ¿e
zarzuty zawarte w uzasadnieniu sporz¹dzonym przez Przewodnicz¹cego RN s¹
nieprawdziwe. Czynnoci powy¿sze
dokona³am w dniu 17.06.2005 tj. 7 dni
po odwo³aniu, co jest istotne równie¿ z
tego wzglêdu, i¿ w tym samym dniu,
mimo opozycji p. Koz³owskiej, zabezpieczony zosta³ protokó³ z posiedzenia
z dnia 10.06. Zabezpieczony protokó³
nie zawiera w swej treci, co w tej sprawie
jest istotne w szczególnoci, zarzutów,
a jedynie przyst¹pienie do punktu wniesionego przez Pana Czyczê i przebieg
g³osowania. Powy¿sze wiadczy jednoznacznie, i¿ uzasadnienie mego odwo³ania, wbrew przepisom, sporz¹dzone
zosta³o po g³osowaniu, po podjêciu
uchwa³y o odwo³aniu, przez Pana Dzienisiewicza, bez akceptacji RN i w takim brzmieniu zosta³o mi dorêczone, o
czym wspomnia³am wy¿ej.
Zastanowiæ mo¿e ka¿dego, mylê, ¿e
równie¿ Pañstwa, sk¹d ten popiech w
odwo³aniu mnie ze stanowiska z oczywistym naruszeniem prawa i przyjêtych
procedur postêpowania.
Chcia³abym zwróciæ Pañstwa uwagê, i¿ na zebraniach Grup Cz³onkow-
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skich poprzedzaj¹cych ZPCZ (1.06, 2.06,
7.06, 8.06, 9.06), zgodnie z porz¹dkiem
tych zebrañ, sk³adane by³o Cz³onkom
Grupy sprawozdanie Rady Nadzorczej,
które jest w Pañstwa posiadaniu. W sprawozdaniu Rady nie ma ¿adnego z tych
zarzutów, które podane zosta³y jako przyczyna mego odwo³ania, st¹d mo¿na przyj¹æ, i¿ to RN podaje cz³onkom nieprawdziwe dane i wprowadza ich w b³¹d.
Nie ma bowiem ¿adnego racjonalnego
wyt³umaczenia dlaczego sprawozdanie
RN przedstawiane na zebraniach Grup
Cz³onkowskich jest tak odmienne od zarzutów sformu³owanych przez Przewodnicz¹cego, uzasadniaj¹cych odwo³anie.
Pozostawiam to do Pañstwa oceny.
Nie opisujê moich osobistych prze¿yæ z tym zwi¹zanych, lecz wyt³umaczyæ zachowanie inicjatorów mego odwo³ania mogê tylko w ten sposób, ¿e
Zebrania Grup Cz³onkowskich zaakceptowa³y sprawozdanie Zarz¹du i  w moim
odczuciu  w wypowiedziach wielu cz³onków spó³dzielni znalaz³am akceptacjê
mojej pracy na stanowisku Prezesa SM.
W tej sytuacji prawdopodobnie powsta³
pomys³ mego odwo³ania, aby podj¹æ
uchwa³ê o odwo³aniu bez wzglêdu na
wspomniane wy¿ej przepisy i normy
postêpowania.
Przyjmuj¹c, i¿ uchwa³a podjêta nawet z naruszeniem prawa staje siê sku-

teczna (przynajmniej do czasu jej uchylenia), pozwala to na wprowadzenie do
Zarz¹du SM osób odpowiadaj¹cych
koncepcji Przewodnicz¹cego RN, które
bêd¹ wykonywa³y jego polecenia nie
badaj¹c jakie to mo¿e przynieæ skutki
dla SM. Spodziewam siê zarzutu, i¿ ZPCZ
nie jest uprawnione do uchylenia Uchwa³y
Rady Nadzorczej w przedmiocie mego
odwo³ania. Jednak¿e jednoznaczny zapis w art. 38 § 1 pkt. 9 Ustawy Prawo
Spó³dzielcze stanowi: Do wy³¹acznej
w³aciwoci Walnego Zgromadzenia
(zebrania przedstawicieli) nale¿y: rozpatrywanie w postêpowaniu wewn¹trzspó³dzielczym odwo³añ od uchwa³y rady.
( w porz¹dku zebrania przewidziane jest
to w punkcie 11). Statut SM w § 75
pkt. 8 mówi Do wy³¹cznej w³aciwoci Zebrania Przedstawicieli nale¿y:
rozpatrywanie w postêpowaniu wewn¹trzspó³dzielczym odwo³añ od uchwa³ Rady
Nadzorczej podjêtych w pierwszej instancji. Regulaminu Zarz¹du w § 3 pkt.
4 stanowi : Odwo³anemu Cz³onkowi
Zarz¹du przez Radê przys³uguje prawo
do odwo³ania siê do Zebrania Przedstawicieli Cz³onków w trybie Statutowego
postêpowania wewn¹trzspó³dzielczego.
W wietle cytowanych przepisów i
postanowieñ wewnêtrznego prawa obowi¹zuj¹cego w SM w Olecku  ZPCZ
jest oczywicie uprawnione jako naj-

wy¿szy organ do podjêcia uchwa³y w
przedmiocie mego odwo³ania w ramach
realizacji porz¹dku obrad ZPCZ.
Liczê na Pañstwa zrozumienie, poniewa¿ bezprawne dzia³anie uderza nie
tylko w osobê, której dotyczy, ale przede
wszystkim szkodzi SM i nara¿a j¹ na
straty, których nie da siê obecnie przewidzieæ.
Mimo, i¿ zarzuty stanowi¹ce podstawê mego odwo³ania nie zosta³y sformu³owane przed podjêciem uchwa³y (jak
opisa³am wy¿ej), a pochodz¹ od Przewodnicz¹cego RN, który je opracowa³
po wrêczeniu mi ju¿ odwo³ania (7 dni
po odwo³aniu), pragnê pokrótce odnieæ
siê do kilku zarzutów w za³¹cznikach
do niniejszego pisma. Dziêki mo¿liwoci dostêpu do zabezpieczonych dokumentów za³¹czam Pañstwu kilka kserokopii wyjaniaj¹cych motywy postêpowania niektórych Cz³onków RN SM. Nie
odnoszê siê do wszystkich zarzutów.
Pozosta³e sprawy chcia³abym publicznie wyjaniæ w trakcie zebrania. Nale¿y wspomnieæ, i¿ zarzuty publikowane
w prasie i telewizji kablowej maj¹ inn¹
treæ ni¿ zarzuty przes³ane poczt¹.
Mam nadziejê, ¿e d¹¿yæ Pañstwo bêd¹,
tak jak ja, do prawdy.
Bo¿ena Bielska-wie¿yñska
Dalej na ten temat na s. 6.

zajête miejsce pozosta³o to samo.
VII Mistrzostwa Województwa Warmiñsko- leczReprezentacja
z Olecka wystêpowa³a
w nastêpuj¹cym sk³adzie: st. kpt. Adam
Mazurskiego w Sporcie Po¿arniczym
£apucki, asp. Jan £apucki, st. ogn.

W dniach 14 i 18 czerwca bie¿¹cego roku w Olsztynie i Gi¿ycku odby³y
siê VII Mistrzostwa Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego w Sporcie
Po¿arniczym. Zawody odbywa³y siê w
nastêpuj¹cych konkurencjach: po¿arniczy tor przeszkód 100m, wspinanie siê
przy u¿yciu drabiny hakowej na III piêtro, sztafeta po¿arnicza 4x100m oraz
æwiczenia bojowe. Najlepszym zawodnikiem w po¿arniczym torze przeszkód
by³ sekc. Konrad Podpora (KP PSP
Szczytno) z czasem 17,04 s, a stra¿ak z
Komendy Powiatowej PSP w Olecku
Daniel Grabek z czasem 19,86 s w
klasyfikacji indywidualnej zaj¹³ 24.
miejsce. Ogólnie dru¿yna z Olecka zajê³a 7. miejsce na 10 dru¿yn.
W nastêpnej konkurencji, czyli wspinanie siê przy u¿yciu drabiny hakowej
na III piêtro najlepiej wypad³ asp. Jacek Kandybowicz (KM PSP Olsztyn) z
czasem 14,84 s, najlepszym stra¿akiem
w tej konkurencji z KP PSP w Olecku
by³ sekc. Waldemar Derencz z czasem 18,35 s, który zaj¹³ 17. miejsce
indywidualnie. Dru¿yna z Olecka uplasowa³a siê na miejscu 5.

W konkurencji sztafeta po¿arnicza
KP PSP w Olecku zajê³a 5. miejsce z
czasem 69,60 s, a zwyciê¿y³a dru¿yna
z KP PSP Szczytno z czasem 63.95 s.
W æwiczeniu bojowym jednostka uzyska³a czas 33,88 s i zajê³a 4. miejsce.
Podsumowuj¹c wszystkie konkurencje
stra¿acy z KP PSP w Olecku zajêli 6.
miejsce z ³¹cznym czasem 341,41 s. W
porównaniu do roku poprzedniego uzyskany rezultat uleg³ poprawie o 11,22s,

S³awomir Grzymkowski, m³. ogn.
Andrzej Zajkowski, m³. ogn. Waldemar Jasiñski, st. sekc. Artur Brodowski,
sekc. Marek Wysocki, sekc. Waldemar Derencz, str. Daniel Grabek i str.
S³awomir Jarmo³owicz. Kierownikiem
reprezentacji by³ kpt. Tadeusz Jakubowski.
Informacjê przekaza³ rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego PSP w
Olecku st. kpt. Tomasz Milewski

$

Tygodnik Olecki nr 25 (391)

W zwi¹zku z publikacj¹ w prasie i telewizji kablowej ró¿ni¹cych siê
treci¹ zarzutów odpowiem i na te przes³ane mi poczt¹, i na te opublikowane. Brak precyzji w formu³owaniu zarzutów zmusza mnie do udzielania
odpowiedzi w formie pytañ.

Zamach stanu  czyli dlaczego odwo³ano
Prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej

Na wstêpie przyznam, ¿e z Rad¹
Nadzorcz¹a nie by³o wspó³pracy. Cz³onkowie Rady indywidualnie usi³owali
wymusiæ na mnie podejmowanie okrelonych dzia³añ, nie zawsze zgodnych z
prawem, nie zawsze w interesie spó³dzielców. Skutecznie przez 1,5 roku nie
da³am siê ani przestraszyæ, ani z³amaæ,
dlatego Rada Nadzorcza bez zachowania jakichkolwiek norm czy przepisów
dokona³a wieczorem 10.06.2005 roku po
prostu zamach stanu.
1. Jak¹ szkodê ponios³aby spó³dzielnia
gdyby by³o 7 grup cz³onkowskich a nie
5 i zamiast z ulicy Zyndrama do Rady
Nadzorczej wesz³aby osoba z ul. 1Maja?
2. Dlaczego Rada nie pamiêta, ¿e
Komisja Rewizyjna pozytywnie oceni³a
zmiany w Regulaminie Wynagradzania,
a Rada Nadzorcza sta³a na stanowisku,
¿e pracownicy nie mog¹ straciæ uprawnieñ nabytych, aby znowu sprawa nie trafi³a
do s¹du (za poprzedniego zarz¹du pracownicy w s¹dzie wygrali). W protoko³ach z posiedzeñ RN kilkakrotnie s¹ informacje na temat pracy zarz¹du nad
nowym regulaminem. Rada nie wnosi³a
¿adnych zastrze¿eñ ani uwag. Opracowuj¹c regulamin wynagradzania mielimy wiadomoæ, ¿e nie wolno nam przekroczyæ zaplanowanego przez Radê fundusz
p³ac.
3. Czy brak dekretacji (skierowania
do innej komórki w SM celem realizacji) wiadczy o braku odpowiedzi na pismo? wiadczy to jedynie o tym, i¿ nie
zajmowa³am siê tylko czytaniem wp³ywaj¹cych pism, lecz wiele z nich sama
za³atwia³am. Ile skarg wp³ynê³o na dzia³alnoæ Zarz¹du z powodu braku reakcji
na pismo spó³dzielcy w 2004 i 2005 roku?
4. Dlaczego Rada Nadzorcza od
pocz¹tku swojej kadencji nie zajê³a siê
spraw¹ adaptacji lokali u¿ytkowych na
mieszkania na Siejniku (inwestycja nie
rozliczona z 2003 roku). Zwraca³am siê
kilkakrotnie z prob¹ do RN o podjêcie
dzia³añ (zgodnie z obowi¹zkiem jaki
spoczywa na RN). Proponowa³am aby
zaj¹³ siê tym lustrator, skoro RN nie czuje
siê na si³ach. W zwi¹zku ze stwierdzonymi przez mnie nieprawid³owociami
w rozliczaniu ciep³a z kot³owni w³asnej
w latach 2002-2003 prosi³am, aby zosta³a zlecona lustracja spraw ciep³owniczych. Lustracja za rok 2004 spraw ciep³owniczych z ca³¹ pewnoci¹ wyka¿e,
i¿ nadzór nad ciep³ownictwem w czasie
mojej pracy by³ pe³en i ¿adnych nieprawid³owoci nie ma.

5. Wszelkie dane wychodz¹ z ksiêgowoci, stamt¹d pochodz¹ analizy. Jeli
zdaniem Rady jaka analiza zawiera³a b³¹d,
to problem tkwi w tym, i¿ g³ówna ksiêgowa w zwi¹zku z iloci¹ spotkañ Rady,
Grup Cz³onkowskich i ogromem pracy
nie by³a dnia na urlopie i jest przemêczona, a gdy z³o¿y³a rezygnacjê z pe³nionej funkcji, to rezygnacja ta nie zosta³a przyjêta.
6. Czy wydanie na przejazdy s³u¿bowe (czêsto wspólnie z innym pracownikiem) samochodem prywatnym w skali roku przez prezesa kwoty 2306,45
jest przestêpstwem? Wyje¿d¿a³am do Bia³egostoku do innych spó³dzielni aby otrzymaæ wzory dokumentów dotycz¹cych prac
uw³aszczeniowych, na bezp³atne szkolenie dot. nowego programu komputerowego do obs³ugi SM (podzia³ kosztów
na poszczególne nieruchomoci). ¯aden
pracownik administracji SM nie posiada
rycza³tu samochodowego.
7. Czy podnoszenie kwalifikacji przez
prezesa jest w SM w Olecku powodem
do odwo³ania? RN ustalaj¹c plany na
kolejny rok przyznaje limity wydatków,
w których zarz¹d powinien siê zmieciæ. W 2004 roku w SM, w zwi¹zku ze
zmian¹ przepisów w prawie pracy, podatkowych (wejcie do Unii), zmian w
prawie spó³dzielczym, szkoleñ BHP Zarz¹d wyda³ tyle samo pieniêdzy na szkolenie 8 pracowników (³¹cznie z kosztami przejazdu) ile wynios³y diety Rady
Nadzorczej w 2004 roku. Nieznajomoæ
prawa szkodzi, ka¿dy musi podnosiæ
kwalifikacje i dbaæ o powierzony mu
maj¹tek zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem. Dziêki aktualizacji wiedzy i podniesieniu kwalifikacji przez zarz¹d i pracowników spó³dzielcy maj¹ pewnoæ, ¿e
nie zarz¹dzaj¹ ich maj¹tkiem ludzie przypadkowi. Dla przyk³adu (za G³osem
Olecka) Urz¹d Miasta w Olecku na
szkolenia pracowników wyda³ w 2004
roku 30.125 z³.
8. Najpierw nale¿ odpowiedzieæ kto,
kogo, kiedy i za co szanta¿owa³. Czy
zwracanie uwagi cz³onkom Rady Nadzorczej, ¿e postêpuj¹ niezgodnie z prawem, ¿e w swoich wnioskach przekraczaj¹ kompetencje RN, nierówno traktuj¹ spó³dzielców, nie przestrzegaj¹ uchwa³
ZPCZ nazywa siê szanta¿em? Temat
szanta¿u jakiego rzekomo dopuci³am siê
w stosunku do Przewodnicz¹cego Rady
Nadzorczej, na mój wniosek zbada organ do tego powo³any.
9. Moja rodzina to m¹¿ i syn (10

lat). Kiedy pracowa³am popo³udniami, w
soboty lub niedziele, dziecko czêsto by³o
ze mn¹, m¹¿ przynosi³ obiad. W³o¿y³am
ca³e serce w pracê w SM, niejednokrotnie przedk³adaj¹c pracê nad rodzinê. Jak
to dzia³a na szkodê spó³dzielni ?
10. Jestem od miesi¹ca lutego 2005
Prezesem Fundacji Zdrowe Olecko z
siedzib¹ ul.Go³dapska, dzia³aj¹cej na rzecz
opieki zdrowotnej gminy i miasta Olecka. W jaki sposób teczka z dokumentami le¿¹ca na pó³ce w gabinecie dzia³a
na szkodê SM?
11. Dlaczego Rada Nadzorcza nie
pamiêta, i¿ wyrazi³a zgodê na nagrywanie posiedzeñ? Zarzucono mi nagrywanie posiedzeñ RN bez ich zgody. To jest
k³amstwo, poniewa¿ w protokole RN
wyra¿nie jest zapisane, i¿ wyra¿aj¹ na
to zgodê.
12. Jaki przetarg odby³ siê bez wiedzy RN i kiedy? W zarzutach brak szczegó³ów.
13. Jakie wnioski Rady lub Komisji
Rewizyjnej nie zosta³y zrealizowane, brak
szczegó³ów (mo¿e chodzi o wniosek dot.
wstrzymania produkcji ciep³ej wody w
sezonie letnim z kot³owni w³asnej i wy³¹czenie jej poza sezonem grzewczym?).
14. Najwiêcej materia³ów na posiedzenie Rady zazwyczaj mia³a Przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej i Przewodnicz¹cy Rady, poniewa¿ telefonicznie prosili
o dodatkowe analizy czy zestawienia. Nie
rozumiem stwierdzenia, i¿ samowolnie
segregowa³am materia³y na posiedzenia
RN i dawa³am je niektórym cz³onkom.
Jaki to ma zwi¹zek z dzia³aniem na szkodê
spó³dzielni?
15. Rada mog³a obradowaæ w 7 osób
(w tej chwili jest 8 i nikt nie robi problemu). Zarzut, ¿e z mojej winy by³y
problemy ze skompletowaniem 9-osobowego sk³adu rady jest bezpodstawny. W
2004 roku rotacja cz³onków by³a du¿a 
19 osób. W tym roku jest pe³en sk³ad, a
zatwierdzenie planu finansowego nast¹pi³o dopiero 10.06.2005 (co tym razem
sta³o na przeszkodzie?)
16. Czy¿by po odwo³aniu mnie Rada
przestraszy³a siê, ¿e nikt oprócz mnie
nie wie jak prowadziæ prace uw³aszczeniowe? Prosi³am Radê o rodki finansowe i etat (mia³am kandydata, geodetê,
koñcz¹cego zarz¹dzanie nieruchomociami). Rada odmówi³a. Musia³am nauczyæ
siê sama i w zwi¹zku z tym wszystkie
prace nadzorowa³am osobicie. W protokole RN z maja 2005 jest zapis i¿
Pan Essen i Pan Dzienisiewicz zwracali
siê z zapytaniem do Gminy i Starostwa i
uzyskali odpowied, ¿e wszystkie prace
i uzgodnienia przebiegaj¹ prawid³owo i
zarz¹d wywi¹zuje siê z obowi¹zków.
Mam nadziejê, ¿e inicjator mojego
odwo³ania, Pan Czycza, w oparciu o wiedzê
jak¹ dysponuje wyjani cz³onkom spó³dzielni na ZPCZ dlaczego wniós³ do
porz¹dku obrad punkt o odwo³aniu mnie
ze stanowiska.
Bo¿ena Bielska-nie¿yñska
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Wiatr w ¿agle

Przy s³onecznej pogodzie i wietrze osi¹gaj¹cym w porywach 4-50B w dniu 19.06.2005r.
na jez. Oleckie Wielkie odby³y siê regaty o
Puchar Prezesa Zak³adów Produkcyjno-Us³ugowych Prawda Sp. z o.o.
W regatach pod dowiadczon¹ rêk¹ sterników z Olekciego Klubu Wodnego jako szot-

meni wziêli udzia³ pracownicy zak³adu.
Po czterech biegach 1. miejsce zaj¹³ Cezary
Pojawa, 2. Andrzej Knociñski a 3. Leszek
Kaszuba.
Zwyciêzcy dziêki uprzejmoci sponsora w osobie
Pana Romana Prawdy otrzymali puchary oraz
nagrody rzeczowe.
Zakoñczeniem regat by³o wspólne ognisko z
pieczeniem kie³basek.
Mi³o jest po³¹czyæ pracê z aktywnym wypoczynkiem. Adeptom ¿eglarstwa ¿yczymy przys³owiowej stopy wody pod kilem.
PC

Skaner w nagrodê
W tym roku po raz pi¹ty odby³a siê akcja Wiosenne Sprz¹tanie Warmii i
Mazur pod has³em Sprz¹tamy to, co zapomniane objêtej patronatem Marsza³ka Województwa Warmiñsko-Mazurskiego oraz Prezesa Zarz¹du Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Tegoroczna V edycja akcji zakoñczy³a siê bardzo pomylnie dla Szko³y
Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi w G¹skach. W dniu 14 czerwca
br. o godz. 10.30 w sali sesyjnej Urzêdu Wojewódzkiego w Olsztynie odby³o
siê uroczyste wrêczenie nagród na zakoñczenie akcji sprz¹tania. Przedstawiciele ze szko³y w G¹skach, która znalaz³a siê wród laureatów, odebrali
pami¹tkowy dyplom oraz skaner.
Warto dodaæ, ¿e w V Wiosennym Sprz¹taniu Warmii i Mazur udzia³
wziê³o ponad 36 tysiêcy osób. Z ramienia szko³y ca³oæ dzia³añ zwi¹zanych
z akcj¹ koordynowa³a Teresa Udzi³o  nauczycielka nauczania zintegrowanego, a z zami³owania przyrodnik i ekolog.

znaczy taniey !

Olecko, ul. Go³dapska 22
tel./fax (087) 520 22 33
Kot³y, bojlery, armatura
sanitarna, pompy, przydomowe
oczyszczalnie cieków
SPRZEDA¯ NA RATY

(V23310)
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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 Kuko-

Program Zielonej Szko³y by³ programem sportowo-przyrodniczym. W czêci przyrodniczej poznawalimy gatunki ptaków zamieszkuj¹cych Puszczê
Augustowsk¹. Przez lornetki, teleskopy,

- 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.

nowych
rzeczy.
Uwa¿amy, ¿e by³a
to najciekawsza Zielona Szko³a.  Maciej, 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
wie, 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.

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

- 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.
(S)
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Noc
wiêtojañska
W pi¹tkowy ciep³y wieczór 27 czerwca
na przystani ¿eglarskiej ok. godz. 21.30
zabrzmia³a muzyka folkowa i szanty. Tak
rozpoczê³y siê obchody Nocy wiêtojañskiej  wiêta ognia i wody. ¯eglarze udekorowali ¿aglówki lampionami,
na ka¿dej by³y wi¹zanki i p³on¹ce pochodnie.
Na pok³ad najwiêkszej ³odzi wst¹pi³y panny wodne dziewczêta z Olecka
z pochodniami, ubrane w stroje greckich boginek.
Po zmierzchu rozpoczê³a siê parada
jednostek p³ywaj¹cych, piêknie rozwietlonych, gdzie w lustrze g³adkiej tafli
jeziora migota³y liczne kolorowe wiat³a.
Zap³onê³o ognisko na wodzie. ¯aglówki przedefilowa³y przed publicznoci¹
przy przystani, a ¿eglarze i zaproszeni
na jednostki gocie pucili na wodê wiêtojañskie wianki z lampionami, które
majestatycznie p³ynê³y wzd³u¿ brzegu.
Po paradzie jednostek na wodzie niebo
rozwietli³y kolorowe sztuczne ognie.
Noc wiêtojañsk¹ zakoñczy³ pokaz teatru ognia POI z Regionalnego Orodka Kultury Mazury Garbate w Olecku, prowadzonego przez Romana Karsztuna. Teatr zachwyci³ zebran¹ licznie
(ponad 500 osób) publicznoæ.
Organizatorem obchodów Nocy
wiêtojañskiej by³ Olecki Klub Wodny, a ca³oæ prowadzi³ komandor OKW
Grzegorz Chiliñski
Przy okazji dziêkujemy Stoczni Jachtowej delphia Yachts S.A. z naszego
miasta za u¿yczenie motorówki, która
holowa³a jednostki.
Impreza Nocy wiêtojañskiej dostarczy³a wielu wzruszeñ i wra¿eñ estetycznych na d³ugo pozostaj¹c w pamiêci
uczestników i widzów.
B. S³omkowski
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Spotkali siê na Mazurach dwukrotnie  w marcu i czerwcu br.
Poznali siê, polubili, spêdzali czas tworz¹c co nowego  co co ich
interesuje, a jednoczenie bawi i cieszy.

Mazury wiat³em malowane

warsztatów zatytu³owanych Mazury
wiat³em malowane. Fotografie wykonane fotografi¹ cyfrow¹ uwieczni³y miejsca
na mazurach, które odwiedzi³a m³odzie¿.
Prowadz¹cy warsztaty Maciej Kupczyñski, jednoczenie aran¿er wystawy,

M³odzi ludzie z Litwy, Rosji
i Polski uczestniczyli w miêdzynarodowym projekcie S¹
takie miejsca w Europie 
Spotkajmy siê na Mazurach
finansowanym ze rodków Unii
Europejskiej, a koordynowanym przez Euroregion Niemen.
Przez dwie edycje na warsztatach tañca poznawali tañce
regionu Warmii i Mazur. W
regionalnej kuchni ka¿dy chcia³
zab³ysn¹æ oryginalnym daniem.
M³odzi literaci próbowali
swych si³ pisz¹c reporta¿e o
tym co dzia³o siê podczas
spotkañ.
Projekt zakoñczy³ siê wystaw¹ fotograficzn¹, efektem

fotografik z zami³owania i profesjonalista
w tej sztuce pokaza³, co mo¿na wydobyæ i
zatrzymaæ na fotografii tak, aby zaciekawi³a i fascynowa³a.
Czy efekt ten zosta³ osi¹gniêty, mo¿na
przekonaæ siê odwiedzaj¹c wystawê w Galerii
Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa w
Regionalnym Orodku Kultury w Olecku
Mazury Garbate w godzinach pracy orodka
do 15.08.2005r.
Koordynatorami projektu byli: Zbigniew
Darda i Bo¿ena Ga³¹zka.
O wszystkim, co dzia³o siê podczas realizacji projektu informuje strona internetowa: www.barlett.pl/olecko

Fot. Józef Kunicki
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Czy potrzebne nam miejsca pracy?
Posiadam dzia³ki w Specjalnej Strefie
Ekonomicznej i nie by³oby problemu.
Kwestia przeniesienia te¿ nie jest problemem. Musicie Pañstwo pamiêtaæ
jednak o jednym, w ci¹gu ostatnich
trzech lat zatrudni³em czterysta osób
z Olecka. Czy to jest du¿o? Wczoraj
s³ysza³em w Wiadomociach jak to
przysz³a do miasta japoñska firma i
zatrudni³a 300 osób. Miasto to robi
dla tej firmy specjaln¹ strefê ekonomiczn¹.
Ja nigdy nie korzysta³em w Olecku z ¿adnych ulg. W tej chwili koñczê inwestycjê i jest mi trudno, bo pieniêdzy wydano na tê inwestycjê bardzo du¿o.

Zapraszam Pañstwa radnych do odwiedzenia zak³adu, na sprawdzenie w
jakich warunkach pracuj¹ ludzie.
Musicie Pañstwo wiedzieæ, ¿e
wszystkie zak³ady tego typu z Niemiec,
Francji, Skandynawii wynosz¹ siê. One
zatrzymaj¹ siê na pewien czas w Polsce, ale ile, trudno mi jest powiedzieæ.
Pan Przewodnicz¹cy poprosi³ mnie
o wypowied. Na tym chcia³bym zakoñczyæ bo jestem doæ zaskoczony i
rozgoryczony, gdy¿ Pan Burmistrz namawia³ mnie usilnie do tego, aby z t¹
inwestycj¹ pozostaæ w Olecku. Ja naprawdê nie musia³em tej inwestycji lokowaæ w Olecku.  zakoñczy³ Roman Prawda.

Rada Miejska nie przyjê³a uchwa³y o ograniczeniu
czasu sprzeda¿y w placówkach handlowych.

Ograniczeñ nie bêdzie

Projekt uchwa³y przewidywa³, ¿e sklepy w miecie bêd¹
mog³y byæ czynne tylko w godzinach od 6.00 do 22.00. Projekt uchwa³y motywowany by³ wzrostem przestêpczoci zwi¹zanej
z nocn¹ sprzeda¿¹ alkoholu. Z ograniczenia tego czasu by³y
wyjête apteki i stacje benzynowe. Co do aptek to wydaje siê
takie zwolnienie zasadne jednak ju¿ w przypadku stacji benzynowych przy jednoczesnym wydaniu im pozwolenia na sprzeda¿
alkoholu taka decyzja powodowa³aby, ¿e sta³yby siê one nocnymi
sklepami z alkoholem. To tylko jedno z zastrze¿eñ jakie mieli
radni do tej uchwa³y. Jednak to w³anie alkohol i jego sprzeda¿ w godzinach nocnych by³ g³ówn¹ przyczyn¹ próby wprowadzenia tej uchwa³y pod obrady Rady.
Z p³omienn¹ obron¹ uchwa³y wyst¹pi³ radny Stanis³aw
Nowel. Ostro¿nym przeciwnikiem by³ radny Grzegorz K³oczko.
Doradza³ raczej sprawdzenie jak mo¿e takie prawo dzia³aæ.
Radna Ewa Skowroñska zauwa¿y³a, ¿e problem tkwi w wychowaniu w rodzinie.
Wniosek o jej przyjêcie zosta³ odrzucony g³osami dziesiêæ do dziesiêciu.

Dokoñczenie ze s. 1.
Komentarz:
Chroñmy nasze miejsca pracy. Pomagajmy wszystkim tym, którzy chc¹
w naszym miecie inwestowaæ. Dbajmy o nasz przemys³.
Czasami zbyt nierozwa¿nie wypowiedziane s³owa, zbyt pochopna decyzja
mo¿e spowodowaæ, ¿e przed podjêciem
decyzji o rozbudowie zak³adu w Olecku, przedsiêbiorca zastanowi siê czy aby
np. w Go³dapi lub w E³ku nie przyjm¹
go z otwartymi ramionami. Bo trzeba
wiedzieæ, ¿e wszêdzie, w ka¿dych warunkach najcenniejszym dobrem cz³owieka jest praca i w miarê ³atwy do
niej dostêp. To pozwala ¿yæ wsiom, miastom, narodom i pañstwom.
Bogus³aw M. Borawski

Stra¿acy maj¹ now¹ ³ód

W dniu 24.06.2005 r. na placu Komendy Powiatowej
PSP w Olecku zosta³a przekazana stra¿akom ³ód pneumatyczna RIB 600 STR z silnikiem zaburtowym HONDA o
mocy 90 kM. Na wyposa¿eniu jej znajduje siê sprzêt ratownictwa wodnego. Ponadto ³ód wyposa¿ona jest w echosondê oraz GPSMAP. £ódkê zakupiono przy znacznym udziale
WSOiGW Olsztyn.

KOMUNIKAT LEKARZA RODZINNEGO
Szanowni Pacjenci,
czujê siê w obowi¹zku poinformowaæ, ¿e od wrzenia bie¿¹cego
roku moja opieka nad Pañstwa zdrowiem zostanie zawieszona
na czas oko³o 3 lat w zwi¹zku z moim wyjazdem do pracy w
Szwecji. Mam nadziejê, ¿e pobyt za granic¹ zaowocuje nabyciem
nowych umie-jêtnoci, pog³êbieniem i rozszerzeniem kwalifikacji
medycznych, które wykorzystam z korzyci¹ dla Pañstwa
zdrowia po powrocie do pracy w Olecku.
Do chwili mego wyjazdu mo¿ecie Pañstwo korzystaæ z
moich porad w ka¿d¹ sobotê. Obecnie staram siê o znalezienie
na moje miejsce lekarza o dowiad-czeniu i kwalifikacjach
stosownych do problemów moich pacjentów. Ostateczne
rozstrzygniêcie kwestii za-stêpstwa nast¹pi do miesi¹ca
wrzenia, o ile uda siê za³atwiæ wszystkie formalnoci.
Zachowujecie prawo do korzystania z opieki medycznej
lekarzy rodzinnych NZOZ Eskulap, a po godzinie 18 i w dni
wolne mo¿ecie korzystaæ z porad lekarza rodzinnego
przyjmuj¹cego w budynku pogotowia.
lek. med. Artur Ostapkowicz

...i jeszcze spraw, coby nasz doktór
szwedzkiego sie nie nauczy³ i od nas
za morze nie wyje¿d¿a³..
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Protokó³ z przebiegu etapu regionalnego ogólnopolskiego konkursu
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
W dniach 09-12 maja 2005r. komisja konkursowa (przedstawiciele instytucji: Oddzia³ Regionalny KRUS w
Augustowie, Pañstwowa Inspekcja Pracy OIP w Bia³ymstoku Oddzia³ w Suwa³kach, Pañstwowa Inspekcja Pracy
Okrêgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Oddzia³ w E³ku, Orodek Doradztwa Rolniczego w Augustowie, Wojewódzki Orodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie Oddzia³ w Olecku, Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Augustowie) zwizytowa³a wszystkie zg³oszone do udzia³u w
konkursie gospodarstwa i oceni³a je
zgodnie z arkuszem oceny gospodarstwa.
Uroczyste podsumowanie konkursu
nast¹pi³o 10.06.2005r. Nagrodzono 5
rolników- w³acicieli gospodarstw z
najmniejsz¹ liczb¹ zagro¿eñ.
Zgodnie z regulaminem 3 najlepsze

gospodarstwa zosta³y wytypowane do
etapu wojewódzkiego. Dokumentacjê
Kolejnoæ
miejsc
1.

Imiê, nazwisko,
adres zamieszkania
laureata
Jerzy Banach
zam. Grajwo1,
11-500 Gi¿ycko

Iloæ
zagro¿eñ

dotycz¹c¹ oceny gospodarstwa Pana
Tadeusza K³oczko przekazano do Komisji Wojewódzkiej w Bia³ymstoku.
natomiast Pana Jerzego Banacha i Pana
Wies³awa Bojarskiego do Komisji
Wojewódzkiej w Olsztynie.
DYREKTOR OR/KRUS w Augustowie mgr Beata Maria Malinowska

Charakterystyka
gospodarstwa

Nagrody
(nazwa fundatora)

3

83ha,
hodowla
trzody chlewnej

Kosa spalinowa
(OR KRUS Augustów),
frytownica (BS w Suwa³kach)

2.

Tadeusz K³oczko
zam. Wronowo 9,
16-420 Raczki,

4

40 ha,
produkcja mleka

Kosa spalinowa
(OR KRUS Augustów),
frytownica (PIP OIP Suwa³kach)

3.

Wies³aw Bojarski
zam. Or³o 20,
11-520 Ryn

5

Szlifierka k¹towa, opryskiwacz
cinieniowy (OR KRUS Augustów),
czajnik (BS w Sejnach)

4.

Stanis³aw Bielecki
zam. Dobki 7,
19-400 Olecko

6

5.

Jan Zaborowski
zam. Olszewo 33,
19-400 Olecko

6

36 ha,
hodowla drobiu
rzenego, uprawa
zbó¿
600 ha,
uprawa nasion,
hodowla trzody
chlewnej w cyklu
otwartym
150 ha, hodowla
trzody chlewnej w
cyklu zamkniêtym

Sezon turystyczny 2005
W pi¹tek (17 czerwca br.) w sali klubowej
Punktu Informacji Turystycznej w Olecku odby³o siê spotkanie na temat przygotowania do sezonu turystycznego 2005. W spotkaniu uczestniczy³
Burmistrz Olecka, przedstawicielka ze Starostwa
Powiatowego w Olecku oraz m.in. w³aciciele gospodarstw agroturystycznych, lokali gastronomicznych, bazy noclegowej i kwater prywatnych z terenu powiatu oleckiego. Obecny by³ równie¿ Jan
Gryglas z Urzêdu Skarbowego w Olecku, który
wyjani³ kwestie podatkowe zwi¹zane z wynajmem pokoi letnikom.
Poruszone zosta³y tak¿e sprawy dotycz¹ce
materia³ów reklamowych promuj¹cych walory turystyczne naszego regionu, Burmistrz omówi³ obecne
i przysz³e inwestycje zwi¹zane z rozwojem turystyki, natomiast przybyli gocie przedstawili swoje
spostrze¿enia i pomys³y na turystyczne uatrakcyjnienie miasta, gminy i ca³ego powiatu.
www.olecko.pl

Robot wieloczynnociowy
(OR KRUS Augustów),
opryskiwacz cinieniowy
(Starostwo Powiatowe w Go³dapi)
Robot wieloczynnociowy
(OR KRUS Augustów),
opryskiwacz cinieniowy
(Starostwo Powiatowe w Go³dapi)

!
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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.

1

613

2
3

Tytu³

Gatunek

Lp.

Nr kat.

Tytu³

Gatunek

Marzyciel

obycz.

4

617

Criminal. Wielki przekrêt

616

Lucky Lucke

kom.

5

618

Odnaleæ przeznaczenie

611

Lawendowe wzgórze

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 (40)
Dziennik z dwumiesiêcznej podró¿y po Malezji,
Indonezji i Singapurze. Andrzej Malinowski.

U ludu Ngada
Tutaj, na wyspie Flores, tak samo
jak na Bali, groby s¹ przy domach. Tylko,
¿e tu s¹ chrzecijañskie. Z europejskiego punktu widzenia nie wygl¹da to mo¿e
zbyt elegancko. Ale w Indonezji panuje zupe³nie inny stosunek do zmar³ych i
do ¿ycia potem.
Ka¿da wyspa indonezyjska jest inna.
Ta te¿. Pomimo swoje holenderskiej
nazwy Flores  kwiaty, nie ma ich tutaj za wiele.
Flores jest ubog¹ wysp¹, biedniejsz¹ od Sumbawy czy Lombok. Miasteczka
maj¹ zupe³nie inny charakter. Drogi s¹
bardzo w¹skie i tak dziurawe, jak nigdzie indziej.
Z Bajawy wyjechalimy o godzinie
ósmej rano. Do celu naszej dzisiejszej
podró¿y  miejscowoæ Riunk, przyjechalimy po godz. 17.
Riunk to osada rybacka. Skromniuteñka i biedna. Po drodze zajechalimy
do dwóch wiosek ludu Ngada. Filmowa³em chaty i ludzi. Kobiety maj¹ okropnie zdarte zêby, bo ¿uj¹ swojskie specyfiki. Twierdz¹, ¿e dziêki temu maj¹
twarde i zdrowe dzi¹s³a. I co z tego.
Nie maj¹ za to zêbów i wygl¹daj¹ brzydko.
Dzieci zasmarkane, w obdartych ubraniach. Ngada wiedz¹, co to jest Polska
i kim s¹ Polacy. W ich wioskach pracowali misjonarze z Polski. Co czwarte
dziecko ma polskie imiê.

Mê¿czyni Ngada karczuj¹ d¿unglê
i buduj¹ chaty, kobiety susz¹ kawê.
W miejscowoci Mengeruda k¹pa³em siê w prawdziwie gor¹cych ród³ach
wulkanicznych. Akurat przyszli robotnicy z pól i ca³e rodziny by siê umyæ.

Zwieñczenie dachu chaty u ludu Ngada na Flores.

Dzieci Ngada.

Kobieta Ngada.

To rzadkie zjawisko.
Za mizerny pokój hotelowy zap³acilimy 33 tysi¹ce rupii. Temperatura
bardzo dzisiaj nas rozpieszcza³a. Wieczorem by³o + 30 stopni C.
Po kolacji w miejscowej restauracji Jacek odda³ dla kierowcy resztê
swojego jedzenia (kierowca ¿ywi siê
sam, my op³acamy tylko paliwo i jego
pracê). Obra¿ony szofer po chwili odepchn¹³ od siebie jackowy talerz. Zrobi³o
siê nam g³upio, bo Jacek zachowa³ siê
po prostacku. Ale on chyba tego nie
zrozumia³.
C.d.n.

#
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Kalendarz imion

28 czerwca
Florentyny, Iry, Ligii, Olgi, Raisy, Raissy, Wincencji
Amosa, Benigny, Boles³awa, Ilona, Ireneusza, Leona, Marcelego, Paw³a, Zbros³awa
29 czerwca
Benity, Iwetty, Judyty, Salomei
Benedykta, Bertranda, Dalebora, Franciszka, Paw³a, Piotra, W³adys³awa,
Wyszomira
30 czerwca
Emilii, Emiliany, Gertrudy, Lucyny
Arnolda, Cichos³awa, Cyryla, Emila,
Emiliana, Ernesta, Marcjala, Rajmunda, Tybalda
1 lipca
Gertrudy, Haliny, Halszki, Kaliny, Klarysy, Reginy
Aarona, Antoniego, Bogus³awa, Bogu-

sza, Gaw³a, Jaros³awa, Juliusza, Mariana, Ottona, Teobalda, Teodoryka
2 lipca
Jagody, Kariny, Marii, Ojcumi³y, Serafiny
Benedykta, Judy, Martyniana, Ottona,
Piotra, Radowoja, Serafina, Urbana
3 lipca
Emnildy, Ildy, Miros³awy, Neli, Noeli,
Petroneli
Alfreda, Anatola, Heliodora, Jacka,
Kornela, Leona, Miros³awa, Ottona,
Tomasza
4 lipca
Aurelii, El¿biety, Inocenty, Izabeli,
Malwiny, Wielis³awy
Alfreda, Aureliana, Aureliusza, Innocentego, Inocentego, Juliana, Odona,
Sebastiana, Teodora, Wielis³awa, Zygfryda

LESZCZYNA

Leszczyna szlachetna pochodzi z terenów o cieplejszym klimacie. W naszych
warunkach kwiaty jej czêsto przemarzaj¹
(jest to najwczeniej kwitn¹cy krzew) i
opadaj¹. Leszczyna póno zaczyna owocowaæ, a plony s¹ zwykle niskie (nie
przekraczaj¹ 3 kg z jednego krzewu) Z
tych wzglêdów mo¿na sadziæ j¹ jedynie na du¿ych dzia³kach, szczególnie
w rejonach po³udniowo-zachodnich. Jest
natomiast ma³o wymagaj¹ca pod wzglê-

dem gleby. Leszczynê rozmna¿amy z
odrostów korzeniowych lub odk³adów,
jesieni¹ lub wiosn¹. Krzewy sadzimy w
odleg³oci 3 do 4 metrów, najlepiej w
rogu dzia³ki, przy altance lub w pobli¿u pryzmy kompostowej. Obok naturalnych form mo¿na kszta³towaæ krzew
w postaæ drzewkowat¹. W tym celu w
pierwszym roku po posadzeniu wycinamy wszystkie nadziemne pêdy, pozostawiaj¹c jeden, najsilniejszy, i przycinamy go na wysokoci 1 m nad ziemi¹.
Pêd ten rozga³êzia siê w koronê.

Srebrne sztuæce...

Lodówka

znakomicie czyci siê popio³em z papierosów zmieszanym z sokiem z cytryny.

Kapusta...

Przy rozmra¿aniu lodówki nale¿y
wyczyciæ j¹ wod¹ z octem. Powstrzyma to powstawanie nieprzyjemnych zapachów.

jest dobra, jeli ma ciê¿k¹, cis³¹ g³ówkê, a jej licie nie s¹ uszkodzone przez
g¹sienice.

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-

Przys³owia
 Starcy po raz drugi w ¿yciu staj¹ siê
dzieæmi
 Czerwcowy deszcz jarzynom pomaga.
 Gdy w Wandy (23 czerwiec) deszcz,
mg³a i wieje, na dobre siano utraæ
nadziejê.
 Jak siê Jan (24 czerwiec) obwieci³,
takich bêdzie dni trzydzieci.
 Jak siê Jan (24 czerwiec) obwieci,
takich bêdzie dni czterdzieci.
 Gdy w. Jan (24 czerwiec) ³¹kê kosi
lada baba deszcz uprosi.
 Na w. Jana (24 czerwiec) z kos¹ do
siana.
 wiêty Jan (24 czerwiec) przynosi oleju
dzban. (W koñcu czerwca t³oczono
olej rzepakowy, st¹d to przys³owie).
 W pocz¹tku lata poranne grzmoty s¹
zapowiedzi¹ rychliwej s³oty.
 Czerwiec siê czerwieni, bêdzie doæ
w kieszeni.
 Czerwiec nosi dnie goronce kosa
brzynczy ju¿ na ³once.
 W czerwcu pe³nia sprowadza burzê, a
ostatnia kwadra deszcze du¿e.
 Gdy czerwiec z burzami, staw rybny
a las grzybny.
 Gdy na Paw³a (26 czerwca) jasno, w
stodole po ¿niwach ciasno.
 Lato ciep³e oraz d¿d¿yste, znaki plonu oczywiste.
 Piotr i Pawe³ (29 czerwca), gdy siê
rozp³acz¹, to przez tydzieñ ludzie s³oñca
nie zobacz¹.
 Czerwiec sta³y  grudzieñ doskona³y.
 Halina (1 lipca), gdy ze s³oñcem wstaje
ciep³o i deszcz na zmianê daje.
 Nawiedzenie Matki Boskiej (2 lipca),
wiêc siê chyl¹ przed ni¹ k³oski.

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

(V23005)

/ INNE
* Poszukujê ksi¹¿ki Ludwika S³omma: Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku. Tel. 0-601-152-454 (L1103)
* Poszukujê zaginionego zestawu dokumentów (prawo jazdy,
dowód itd.). Przyzwoita nagroda. 0-602-527-472.
* Zamieniê mieszkanie 63m2 w Suwa³kach na Olecko. Tel.
0-607-502-013.
(K25202)
/ PRACA
/ SPRZEDAM
* Daewoo Matiz TOP, 1999. Tel. 0-601-733-514. (K24502)
* KIA Sportage,; 2,0B+gaz; 1996. Tel. 0-505-958-153.(K25301)
* Fiat Ducato 1995/96, 15000, T-4, 1994/95, 16000. Tel.
0-607-502-013.
(K25102)
* mieszkanie 51,7m2, Lenarty. Tel. 0-501-703-381; (087)
520-49-84.
(K23305)
* Polonez Caro, 1,9D, 1996. Tel. 0-507-837-054. (K24702)
* VW Passat; 1,6B; 1986. Tel. 0-606-618-157.
(K24702)
/ TURYSTYKA
* Jazda konna z instruktork¹. Tel. 0-506-577-505. (V27901)
/ US£UGI
* T³umacz jêzyka francuskiego. Tel. 0-604-232-562. (L511)
/ WYNAJEM
* Do wynajêcia mieszkanie 45m2 od wrzenia. Tel. 0-502264-901.
(K25501)

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

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

18

lipca

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

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 8 -18

Tel. 0-603-064-189

5 lat
gwarancji

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

8 $"
(K17110)

GRÜNLAND

(V26304)

CENTRUM OGRODOWE

(V26404)

(wejcie od ul. Sk³adowej, na piêtrze)

zaprasza
Tel. 0-889-612-639

(K23804)

Rabaty dla sta³ych klientów.

Poniedzia³ki i czwartki, godz. 16-18

BILARD CLUB

ul. Sk³adowa 2

Tel.
520-23-36

OKULISTA lek. med. A. Gierczak B. Gierczak
Olecko, ul. Zielona 37
OPTYK Realizujemy
recepty z NFZ

Tel. (087) 520 25 68
Nowo otwarty

00

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

DROGERIA NATURA
ZAPRASZA

(V26504)

ul. Partyzantów 7
Organizujemy:
 wesela
 bankiety
 uroczystoci okolicznociowe
 obiady abonamentowe
Polecamy polsk¹ domow¹ kuchniê.
wiadczymy us³ugi na najwy¿szym poziomie!

00

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

zaprasza
(V28001)

)564)

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

Reprinty
pocztówek z Olecka

Restauracja

(k23305)

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

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

(184)

6 marca o godz. 11. odby³o siê na
lodowisku przed grot¹ uroczyste zakoñczenie imprezy po³¹czone z og³oszeniem
wyników, wrêczeniem pucharu, medali
i dyplomów. Smutn¹ minê mia³ na twarzy magister, bowiem jego marzenia o
medalu skoñczy³y siê i musia³ zadowoliæ siê tylko dyplomem za 6. miejsce.
Uczestnicy przybyli na zawody byli
zachwyceni naszym lodowiskiem. Ca³¹
noc z 6 na 7 marca pada³ deszcz. Ozdoby
czêciowo zosta³y stopione i na czêci
du¿ego lodowiska ukaza³ siê asfalt. Tego
dnia przed godzin¹ 12.30 uda³em siê
do domu na krótki odpoczynek i wróci³em na lodowisko przed godz.16. Zasta³em wszystkie ozdoby ze niegu rozwalone, a w grocie powyrywane ¿aróweczki (zrobili to uczniowie klasy drugiej  ta klasa mia³a lekcje po po³udniu
oraz kilku starszych ³obuzów). W zwi¹zku
z tym przeprowadzi³em w nastêpnym
dniu dochodzenie, wykrywaj¹c wszystkich sprawców. Zostali oni zmuszeni do
zap³acenia 62,50 z³ za zniszczone ¿aróweczki w grocie i nad lodowiskiem.
W Dniu wiêta Kobiet trzecia czêæ
du¿ego lodowiska by³a czynna lecz ¿adna
z klas z lodowiska nie korzysta³a, bo
wszystkie dziewczêta przysz³y do szko³y
w strojach wi¹tecznych. Czêæ du¿ego
lodowiska, mniej nas³oneczniona, czynna
by³a do 16 marca.
Trzeba przyznaæ, ¿e takiej zimy jak
tegoroczna nie prze¿y³em w Olecku nigdy od przyjazdu do Olecka w 1947 r.
do dnia dzisiejszego. By³y zimy koñcz¹ce siê w lutym, nie by³o jednak ¿adnej rozpoczynaj¹cej siê na dobre w tym
miesi¹cu.

Z gazety wiat M³odych

Emocjonuj¹ce walki w Olecku
,,Szarotki ponownie gór¹
Doskona³a organizacja imprezy
DECYDOWA£Y U£AMKI SEKUND
Nowy Targ, Sokó³ka, Gi¿ycko, Toruñ, Poznañ i Olecko - oto miasta, z
których dru¿yny wyst¹pi³y w naszej tegorocznej imprezie. Czêæ z tych zespo³ów awansowa³a do turnieju jako
mistrzowie swoich województw, czêæ
zaprosilimy w nagrodê za aktualne
osi¹gniêcia. Szkoda, ¿e w zawodach
startowa³a ma³a liczba uczestników. Jednak
inaczej staæ siê nie mog³o. Dlaczego?
Piszemy o tym w komentarzu obok. Jednak
i tak na s³ynnym lodowisku ,,Bajka w
Olecku, w przepiêknej scenerii niegowych rzeb, bylimy wiadkami pasjonuj¹cych pojedynków.

C.d.n.

&
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Mundial Na Mazurach

 M³odzie¿owe Spotkania ze Sportem
W dniach 17-19.06.2005. na boiskach
pi³karskich w Olecku dzia³y siê rzeczy
piêkne.
Takiej imprezy sportowej, z tak du¿ym rozmachem, z tak¹ iloci¹ startuj¹cych, dla pi³karskiej m³odzie¿y na naszych terenach jeszcze nie by³o. By³o
to mo¿liwe, gdy¿ imprezê w 80 % dofinansowano ze rodków Unii Europejskiej i Euroregionu Niemen.
W ramach IV Miêdzynarodowego
Turnieju Pi³ki No¿nej ¯aków o Puchar
Prezesa PZPN  Micha³a Listkiewicza
udzia³ wziê³y 4 pañstwa: Litwa, Rosja,
Bia³oru i Polska. 364 zawodników
zg³oszonych w 24 dru¿ynach przez trzy
dni gra³o na czterech trawiastych boiskach oleckiego MOSiR o puchary,
dyplomy, nagrody, a przede wszystkim
o s³awê.
Do Olecka przyjechali m³odzi pi³karze
z litewskich miast: Wilno, Mariampol,
Vilkaviskis, Kybertai, Plunge, Kalwarija. Rosyjskiego: Guriewska. Z Biarorusi przyjecha³ Szczuczyn, a z Polski: Bielsk
Podlaski, Raczki, Kowale Oleckie, Orzysz,
Augustów, Gi¿ycko, E³k oraz gospodarze z Olecka.
Na otwarcie turnieju, specjalnie z
Warszawy, w imieniu Prezesa PZPN 
Micha³a Listkiewicza, przyjecha³ s³ynny przed laty reprezentant Polski a obecnie
trener m³odzie¿owych reprezentacji kraju
 Dariusz Dziekanowski. ¯yczy³ m³odym pi³karzom osi¹gniêcia jak najlepszych wyników i dostania siê do reprezentacji Polski. Turniej otworzy³ Burmistrz Olecka  Wac³aw Olszewski.
Po rozegraniu pi¹tkowych meczy w

6 grupach eliminacyjnych, utworzy³y siê
kolejne grupy z dru¿yn, które walczy³y
ju¿ o jak najwy¿sze lokaty w turnieju.
Gry eliminacyjne dla jednych by³y zwyciêstwem, dla innych wielkim rozcza-

rowaniem, ale tak ju¿ w sporcie jest.
Ci¹gle jest aktualne has³o: B¹d skromny
jako zwyciêzca i pogodny jako zwyciê¿ony.
Organizatorzy turnieju  Oleckie
Towarzystwo Sportu Szkolnego  starali siê jak mogli, aby wszyscy czuli siê
dobrze w Olecku. W wolnych chwilach
od grania trenerzy zabierali swoich podopiecznych na przeja¿d¿ki kajakami po
jeziorze Oleckie Wielkie. W pi¹tek wieczorem zorganizowano ognisko dla wszystkich uczestników turnieju. Przy ognisku ch³opcy piekli smaczne kie³baski z

oleckich zak³adów miêsnych.
Po codziennych trudach grania na
boisku organizatorzy zadbali tak¿e o
wypoczynek uczestników na wycieczkach po okolicznych ciekawych miejscach.
Uczestnicy Mundialu zwiedzili m.in.
Twierdzê Boyen w Gi¿ycku, Augustów,
i inne ciekawe miejsca.
Po rozegraniu 84. meczy elimina-

cyjnych i fina³owych przyszed³ moment
najprzyjemniejszy  wrêczenie nagród,
pucharów, dyplomów i innych prezentów dla uczestników turnieju.
Wszyscy uczestnicy, bez wyj¹tku,
otrzymali ksi¹¿ki z Firmy Fantastica,
batony Snickersa oraz pami¹tkowe
okolicznociowe plakaty z Mundialu.
Dla trenerów dru¿yn oraz dla najlepszych zawodników z poszczególnych
dru¿yn nagrody ufundowa³ PZPN. Nagrody PZPN otrzymali tak¿e sêdziowie,
obs³uguj¹ca turniej pielêgniarka, najlepszy
strzelec  £ukasz Czy¿ewski (Sparta II)
i bramkarz turnieju  Bajczuk Jan (Szczuczyn).
Najlepsza dru¿yna z Bielska Podlaskiego otrzyma³a Puchar Prezesa PZPN.
Puchary otrzyma³y tak¿e dru¿yny, które zajê³y 11. pierwszych miejsc.
Uczestnicy turnieju wyjechali z Olecka
bardzo zadowoleni, gratuluj¹c organizatorom udanej imprezy i obiecuj¹c
przyjazd w nastêpnym roku.
Dla archiwalnego porz¹dku nale¿y
dodaæ, ¿e uczestników dekorowali Burmistrz Olecka  Wac³aw Olszewski,
Starosta Olecki  Stanis³aw Ramotowski, Wiceburmistrz Olecka  Henryk
Trznadel, Radny Rady Miejskiej w Olecku
 Jerzy Rutkowski oraz Tadeusz Bogusz  dwukrotny medalista Igrzysk
Paraolimpijskich z Barcelony i Atlanty.

'
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LEKKA ATLETYKA
Najlepsze p³otkarki
tym sezonie doskonale zaprezentowa³a
siê zawodniczka oleckiego klubu. Symppochodz¹ z Olecka

Sukces oleckiej lekkoatletyki w Pile
Kolejny, bardzo znacz¹cy sukces,
odnios³a reprezentantka MLKS Czarni Olecko Iga Kowalczyk.
Podczas Ogólnopolskich I Igrzysk
M³odzie¿y Szkolnej w Lekkiej Atletyce, które odby³y siê w Pile w dniach
18-19 czerwca br., po raz kolejny w

VII Grand Prix Olecko
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Olecku zaprasza na VII Grand
Prix Olecko  Wakacje 2005 w grach
zespo³owych
· Turnieje Siatkówki Pla¿owej (niedziela)
 3, 10, 17, 24, 31 lipca
 7, 14, 21 sierpnia
* wpisowe 10 z³
Kategoria OPEN (boisko przy kortach MOSiR, godz. 11.00).
· Turnieje Pi³ki No¿nej Pla¿owej (pi¹tek sobota)
1-2, 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 lipca
 5-6, 12-13, 19-20 sierpnia
* wpisowe 20 z³
Kategoria powy¿ej 16 lat (boisko
przy kortach MOSiR, godz.: pi¹tek17:00, dokoñczenie sobota od godz.
10:00).
· Turnieje Pi¹tek Pi³karskich dla Dzieci (wtorek)
5, 12, 19 lipca
 2, 9, 16 sierpnia
W trzech kategoriach: klasy I-IV,
III-IV, V-VI szko³y podstawowej, oraz
klasy gimnazjalne (boisko na by³ej strzelnicy, godz. 10:00).
Szczegó³owych informacji udziela
biuro MOSiR, ul. Park 1, tel. 087 520
20 48.

TENIS
V Turniej o Puchar Ignasiówki
26.06.2005r. Udzia³: 62 startuj¹cych w
4 kategoriach wiekowych: dzieci, OPEN,
kobiet i powy¿ej 50 lat. W poszczególnych kategoriach wygrali:
Dzieci (17 zawodników)
1. Maciek Jasieñski (Tie Break W-wa)
2. Pawe³ Miezjan (Bia³oru)
3. Denis Kaptionok (Bia³oru)
Kobiety (22 zawodniczki)
1. Ula Ko³odziejczak (Tie Break W-wa)

tomem dobrej formy by³ wystêp Igi
Kowalczyk i Katarzyny Lis na Ogólnopolskim Mityngu Kwalifikacyjnym w
Bia³ymstoku (11-12.06.br.), w trakcie
którego obie zawodniczki ustanowi³y
rekordy ¿yciowe, które s¹ najlepszymi
tegorocznymi rezultatami w woj. warmiñsko-mazurskim oraz jednymi z lepszych

wyników w kraju w tej kategorii wiekowej.
Podczas wystêpu w Pile dwukrotnie
miejsce czwarte zdoby³a Iga (tu¿ obok
podium). Ponownie poprawi³a te¿ rekordy ¿yciowe. Jej rezultaty: 4. miejsce
 400 m pp³ juniorów m³odszych  65,61
sek.; 4. miejsce 100 m pp³ juniorów m³odszych  15,38 sek.
10. miejsce w biegu na dystansie 800
m wywalczy³ Dominik Szczodruch (te¿
MLKS Czarni) z wynikiem 2:02.17
(¿yciówka tego zawodnika).

TERMINARZ OTWARTYCH TURNIEJÓW TENISA ZIEMNEGO
W SEZONIE 2005 NA KORTACH MOSiR OLECKO
Wszystkie turnieje rozpoczynaj¹ siê o godz.10.00 Zapisy do 9:55.
Data
Turniej
26.06 (niedz)
V turniej o Puchar IGNASIÓWKI
kategorie: do lat 12, otwarty, powy¿ej 45 lat.
Dziewczêta bez ograniczeñ wiekowych.
03.07 (niedz)
Turniej o Puchar Wakacji 2005
10.07 (niedz)
IV Turniej o Puchar G³osu Olecka
17.07 (s-ni)
V turniej o Wielki Sêkacz Olecki
23-24.07 (s-n)

VII Turniej o Puchar Rektora Wszechnicy Mazurskiej

30.07 (sob)
31.07 (niedz)
07.08.(niedz)
14.08. (niedz)
21.08.(niedz)
28.08 (niedz)
04.09 (niedz)

XII Turniej o Puchar Przystanku Olecko 2005 (pojedyncza)
XII Turniej o Puchar Przystanku Olecko 2005 (podwójna)
VII Turniej o Puchar Przyjaciela Olecka p. Jerzego Borczyka z Krakowa
VII turniej o Puchar Tygodnika Oleckiego
IX Turniej o Wielki Tort Cukierni p. Jana Staniszewskiego
Turniej ¯egnajcie Wakacje 2005 o Puchar P- cego OTSS
MISTRZOSTWA OLECKA- tylko dla mieszkañców gminy Olecko.
Pocz¹tek o godz. 16.00.

PLAN IMPREZ SPORTOWO - REKREACYJNYCH
PODCZAS XII PRZYSTANKU OLECKO
29.07.
30.07.

16.00.
10.00.

Otwarty Turniej pi³ki no¿nej pla¿owej
XII Otwarty turniej tenisa ziemnego o
puchar Przystanku Olecko w grze pojedynczej - korty
30.07.
12.00.
XIII Otwarty Olecki Maraton P³ywacki - pla¿a Skocznia.
30.07.
16.00.
Wycigi rowerowe dla dzieci przedszkoli i szkó³
podstawowych na bie¿ni - stadion MOSiR.
31.07.
10.00.
XII Otwarty turniej tenisa ziemnego o Puchar
Przystanku Olecko w grze podwójnej - korty.
31.07.
12.00.
Otwarty turniej siatkówki pla¿owej - boisko przy kortach.
Codziennie mo¿liwoæ wypo¿yczenia i korzystania z kajaków, ³ódek, rowerów
wodnych - w godz. 10.00 - 20.00 - pla¿a Skocznia.
Codziennie mo¿liwoæ grania w tenisa ziemnego, siatkówkê pla¿ow¹, pi³kê
no¿n¹ na boiskach, marszobiegi na terenach rekreacyjnych MOSiR.
2. Ula Kowalczyk (Tie Break W-wa)
3. Karolina Zamiela (Tie Break W-wa)
OPEN (13 zawodników)
1. Jaros³aw Zubko (Bia³oru, 12 lat)
2. Micha³ Knittel (W-wa)

3. Kamil Bomber (Olecko)
Powy¿ej 50 lat
1. Janusz Rososiñski (Gi¿ycko)
2. Stanis³aw Baraszkiewicz (Gi¿ycko)
3. Marian Janicki (Olecko)

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. 12 00-17 00.
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 156

Wakacje! Ju¿ mamy wakacje... co
prawda nie dla wszystkich i nie dla
ka¿dego, ale ju¿ s¹. A w wakacje jak to
w wakacje: sezon ogórkowy. W krajach
o normalnym postrzeganiu rzeczywistoci
jest to czas gdy prasa jest zasypywana
informacjami o UFO, potworach w jeziorach, duchach, krokodylach w Tamizie
itd. W naszym kraju festiwal sezonu
ogórkowego trwa ca³y rok. Kiedy napisa³em, ¿e chcia³bym wreszcie aby nasz
kraj by³ takim NORMALNYM europejskim krajem z nudnym EUROPEJSKIM
charakterem. Tak ¿eby nic siê nie dzia³o. Spokój, cisza... normalnoæ. Ale chyba
sam siebie oszuka³em. Nie chcê mieszkaæ w NORMALNYM europejskim kraju!
Chcê mieszkaæ TU. Gdzie ja znajdê taki
drugi szurniêty kraj? No, mo¿e s¹ inne
szurniête, ale dla mnie ten jest szurniêty. Pasujemy do siebie.
A co tam ciekawego wydarzy³o siê
w ci¹gu ostatnich siedmiu dni? Du¿o.
Jak zwykle du¿o. Telewizja i pozosta³e
media urozmaicaj¹ nam ¿ycie jak tylko
mog¹.
Mamy ju¿ ca³¹ masê potencjalnych
prezydentów i jednego wahaj¹cego siê.
Oj, droczy siê z nami Pan Cimoszewicz. Jak dziewica  i chce, i boi siê.
Marsza³ek powiedzia³, ¿e da odpowied
we wtorek. I tak powie, ¿e bêdzie startowa³. Ju¿ ONI tak maj¹. Pan Premier
przed kilkoma tygodniami straszy³ nas,
¿e podejmie decyzjê o swojej dymisji
w konkretnym dniu i o konkretnej godzinie. I na koniec doda³, ¿e nie wie
jaka bêdzie odpowied. A i tak ca³a Polska
wiedzia³a, ¿e ani Premier nie poda siê
do dymisji, ani pan Prezydent jej nie
przyjmie. Ale cyrk by³.
Teraz Pan Cimoszewicz robi wra¿enie: jaka to odpowiedzialnoæ spada
na jego barki, bo... naród... chce abym
zosta³ prezydentem!. I jeszcze te wyniki badania opinii spo³ecznej! W ogóle
nie wzbudzaj¹ w¹tpliwoci wyniki sonda¿u przeprowadzone przez firmê cz³owieka, który ca³ym sercem wspomaga
SLD i ca³¹ swoj¹ wiedz¹ o sterowaniu
mediami... ¯adnych w¹tpliwoci! Zero...
Co tam jeszcze... Nadal trwaj¹ przes³uchania w komisjach ledczych. I coraz bardziej przypomina to zawody kto
przepyta jak najwiêcej ludzi zwi¹zanych
z przeciwnikami politycznymi. W sobotê przes³uchiwano Pani¹ Jolantê K. ¿onê Prezydenta Kwaniewskiego. Jedno pytanie wydaje mi siê tylko zasadne: czy to, ¿e jest ona ¿on¹ Pana Prezy-

denta nie wp³ywa w jaki tam sposób
na istnienie tej fundacji. Ja mam w¹tpliwoci. Jestem ciekaw jak dzia³a³aby
ta fundacja gdyby nale¿a³a do, na przyk³ad, pani Kowalskiej, ¿ony Kowalskiego?
Teraz przyszed³ czas na podsumowanie matur. Podobno wypad³o s³abo.
Pewnie dziêki temu, ¿e ten system egzaminowania w doæ korzystny sposób
wyeliminowa³ mo¿liwoæ korzystania ze
ci¹g. W czasach PRL instytucja ci¹gi
by³a doæ powszechna. Matura to by³
sza³ ci¹g. Jeszcze w moich czasach ci¹gi
przepisywa³o siê rêcznie. To mia³o swój
plus. Przepisuj¹c cz³owiek chc¹c nie chc¹c
zapoznawa³ siê z materia³em zawartym
na tej ci¹dze i co z tego wynika³o.
Dzi nast¹pi³ postêp. Jeszcze parê lat
temu punkty kserograficzne prze¿ywa³y oblê¿enie w miesi¹cach wiosennych,
a obs³uguj¹cy ksero niele siê gimnastykowali pomniejszaj¹c ci¹gi. Od kilku lat mamy dostêpne komputery i dobre drukarki. Internet da³ nam mo¿liwoæ i dostêp do tysiêcy ci¹g i wypracowañ. Dzi siê po prostu ci¹ga ci¹gi
z sieci. Co tam! Przez ca³y rok ci¹ga
siê wypracowania, prace zaliczeniowe,
a jak kogo staæ to mo¿e sobie kupiæ
ca³e prace magisterskie. Z drugiej strony coraz wiêcej m³odych ludzi zauwa¿a, ¿e jest w ci¹ganiu co z³ego. Czasem lepsza doæ marna ocena wiedzy,
ale tej rzeczywistej, od wysoko ocenianej pracy, ale nie osobistej. Nie dziwi

wiêc, ¿e w tym roku matury nie bêdzie
mia³o kilkanacie procent zdaj¹cych.
Zostalimy ukarani! Prezydent Putin ukara³ Polskê i Litwê i nie wolno
nam braæ udzia³u w obchodach 750-lecia Królewca vel Konigsberga vel Kalingradu. Jako jedyne kraje nie zostalimy zaproszeni na tê imprezê... Czujê
siê obra¿ony albo ura¿ony. Nie zaproszê Prezydenta Putina na swoje urodziny. Swoj¹ drog¹ to dlaczego Niemcy
tak ochoczo wystêpuj¹cy z roszczeniami o dawne swoje w³asnoci tak skrzêtnie omijaj¹ sprawê Królewca i ziemi
wokó³ niego? Zreszt¹... Rosja odmówi³
innym krajom prawa do ich historii, tradycji i prawa do kontynuacji pañstwowoci. Na przyk³ad Rosja stwierdzi³a,
¿e Estonia nie ma prawa do przysuwania sobie do kontynuacji w³asnej pañstwowoci od 1918 roku, a bezprawne
przy³¹czenie tego kraju w 1940 do reszty
szczêliwych narodów ZSRR nie by³o
niczym bandyckim i z³ym. No có¿... w
Riazaniu bêd¹ likwidowaæ ulicê Tadeusza Kociuszki, bo facet walczy³ z Rosj¹
w obronie swojego kraju i wznieca³
powstania przeciwko carowi. A rosyjscy uczeni odkryli, ¿e spo¿ywanie alkoholu przyczynia siê do rozwoju inteligencji... Po prostu  picie wódy sprawia, ¿e jestemy m¹drzejsi...
No to Panowie i Panie idziemy na
piwko bo upa³! A trochê rozumu wiêcej nie zaszkodzi.
Pac

MA£E impresje

Perfekcyjnie wakacyjne

Lou Read. Kto rozmawia z kim przez telefon. Czyj g³os brzêczy w s³uchawce. Im feeling...wolne powietrze. Chybocze siê ³ódka, this is the place, ... Ogród
...Pa. Czeæ. How does it feel ? Kochasz ludzi. Nie mo¿na ju¿ bardziej i lepiej.... you just keep me hanginon.... Czekanie na ....Im free. Idziemy do domu.
Just a perfect day... .
Ewa Koz³owska

