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Podczas trwania ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Olsztynie sprzedano pierwsze grunty w Oleckiej Strefie Gospodarczej. Poinformowa³ o tym burmistrz
Wac³aw Olszewski

Pierwszy inwestor

Nr 10
(428)

Wszechnica na Targach

W dniach 23 i 24 lutego przedstawiciele Wszechnicy Mazurskiej
Marzena i Tomasz £askowscy uczestniczyli w Targach Edukacyjnychi
zorganizowanych przez miesiêcznik Wieci Podlaskie. Targi odby³y siê 23 lutego
w Hajnówce oraz 24 lutego w Bielsku Podlaskim.
W targach uczestniczy³y uczelnie z regionu polski pó³nocno-wschodniej oraz z
Warszawy i woj. warmiñsko-mazurskiego. W targach wziê³a udzia³ znaczna liczba
zwiedzaj¹cych.
Zarówno w Hajnówce jak i w Bielsku Podlaskim za najciekawsz¹ ofertê edukacyjn¹ Wszechnica Mazurska w Olecku otrzyma³a dyplom burmistrza i puchar.

Fotoreporta¿ z targów zamieszczamy na s. 8.

#

Przedmiotem przetargu by³a dzia³ka
o powierzchni 3,2 hektara. Naby³a j¹ firma S³oñce  Wiatr - Biuro Projektowe
spó³ka z o.o. Firma bêdzie produkowaæ
m.in. kolektory s³oneczne. Zatrudni te¿
80 osób i poziom ten musi utrzymaæ co
najmniej przez okres 5 lat.
W chwili obecnej wiadomo, ¿e inwestycja bêdzie warta co najmniej 12 milionów euro. Zainwestowane kwoty oraz
zatrudnienie pracowników Woda  Wiatr
 Biuro projektowe musi wykonaæ do
31 grudnia 2007 roku.
Ze strony Urzêdu Miejskiego ostateczne negocjacje prowadzi³ wiceburmistrz
Henryk Trznadel, który podczas Sesji
telefonicznie poinformowa³ burmistrza
Olszewskiego, o podpisaniu umowy.
Historia oleckiej strefy gospodarczej
 wspomina burmistrz Wac³aw Olszewski  rozpoczê³a siê od chwili, gdy ministrem gospodarki by³ Tadeusz Sosoka. To prowadzone przeze mnie negocjacje doprowadzi³y do tego, ¿e w ogóle
zaczêto o tym problemie mówiæ. Bardzo
siê cieszê, ¿e moje starania odnios³y
skutek. Szukalimy tego inwestora i wreszcie mamy inwestycjê. Osiemdziesi¹t osób
bêdzie mia³o pracê. Wie¿ê te¿, ¿e w chwili
obecnej mamy szansê na dalsze inwestycje z zewn¹trz. Prowadzone przeze mnie
negocjacje wró¿¹ pozytywne zakoñczenia.

Cena 1,40 z³

Uwaga! Plebiscyt na flagê Gminy Olecko.
Nale¿y wyci¹æ i wype³niæ poni¿szy kupon
i dostarczyæ pod wskazany na odwrocie adres.
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Popió³ z wod¹ tworz¹ b³oto, tak
te¿ dobre intencje ze z³ymi czynami
Jozeph Fohat
tworz¹ krzywdê.

Uwaga: Szczyty wie¿ s¹ niebieskie ze z³otymi kulami,
orze³ ma z³oty dziób i z³ote szpony.
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KRONIKA PO¯ARNICZA

Pierwsze Juwenalia
Wszechnicy Mazurskiej!
(V15301)

 27 lutego o 17.31 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ zadymienie z domu mieszkalnego w Gi¿ach (gm. wiêtajno).
 1 marca o 18.51 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar mietnika przy ul. rodkowej.
 2 marca o 18.15 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar sadzy w kominie domu przy
ul. Kolejowej.
 3 marca o 18.00 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul . Kolejowej po¿ar mietnika kontenerowego.
 4 marca o 13.00 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ skutki kolizji z drogi w okolicach Gordejek.
 4 marca o 15.47 jeden zastêp JRG PSP
ratowa³ w okolicach ul. Partyzantów
ton¹cego na Ledze psa.
 5 marca o 11.02 jeden zastêp JRG PSP
oraz dwa OSP Kowale Oleckie gasi³y
po¿ar sadzy w kominie domu w Kowalach Oleckich.
 5 marca o 22.34 jeden zastêp JRG PSP
transportowa³ chorego do karetki pogotowia, która nie mog³a dojechaæ do
Zalesia (gm. wiêtajno).
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin

Wszechnica Mazurska w Olecku

30 kwietnia, 1 maja
www.wm.olecko.pl/parlament
maciejs@wm.olecko.pl

Pijani kierowcy

 4 marca oko³o 2.40 na placu Wolnoci
zatrzymano Fiata 126p, którym kierowa³ osiemnastoletni £ukasz T. Kierowca

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

Plebiscyt na wybór projektu flagi Gminy Olecko

G³osujê za wyborem projektu flagi nr: .............

Imiê i nazwisko zg³aszaj¹cego

URZ¥D MIEJSKI
Plac Wolnoci 3
19-400 Olecko

....................................................
Adres zg³aszaj¹cego:
....................................................
....................................................
Uczestnicy plebiscytu bior¹ udzia³ w losowaniu
nagród, które odbêdzie siê 30 marca br. na
sesji Rady Miejskiej w Olecku

SEKRETARIAT
I PIÊTRO

mia³ we krwi 0,7 promila alkoholu.
 5 marca policjanci zatrzymali na placu
Wolnoci Toyotê, któr¹ prowadzi³
dwudziestotrzyletni Arkadiusz Z. Mia³
on we krwi 1,3 promila alkoholu.
 W kilka minut póniej o 1.45 zatrzymano Audi, którym kierowa³ dwudziestojednoletni Piotr J. Mia³ on we krwi
0,4 promila alkoholu.

Nieustaj¹cy konkurs

Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:
 Gra¿yna Jurewicz
 Leonarda Krupiñska
 Marek Okartowski
 Marcin Rojek
 Jacek Tokarzewski
 Maciej Zimorowicz
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia  przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:
√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac
Wolnoci 3
√ Centrum Mechaniki, Motoryzacji
i Budownictwa Agromasz, ul.
Zamostowa 10
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Las i Ogród, ul. Wojska Polskiego 16 (rampa PKP)
√ KLUGAS, ul. E³cka 1
√ JPF FANTASTICA, Shin Yasuda,
plac Wolnoci 6d
√ Zak³ad Doskonalenia Zawodowego, ul. Armii Krajowej 22A
√Grzegorz K³oczko
√ Drogeria NATURA, pl. Wolnoci 11
√ Hurtownia Impuls, Aleje Lipowe 18

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

Z Wszechnicy do Hiszpanii
Pierwsza studentka
Wszechnicy Mazurskiej
wyjecha³a na studia do
Hiszpanii. Jest ni¹ Pani Katarzyna Dumiñska, a studiowaæ bêdzie na uniwersytecie de Castilla de la Mancha. Zajêcia rozpoczê³a od wtorku (28 lutego). Jako
jêzyk wyk³adowy bêdzie mia³a angielski,

natomiast, jak przekaza³a Pani Marzena
£askowska zajmuj¹ca siê na WM wymian¹ studentów, K. Dumiñska postanowi³a siê równie¿ uczyæ hiszpañskiego
na dodatkowych nie objêtych programem nauczania wyk³adach.
Ciekawostk¹, jak¹ K. Dumiñska przekaza³a drog¹ elektroniczn¹ jest to, ¿e w
Hiszpanii jest bardzo zimno.

Burmistrz olecka apeluje
Chcesz siê ustrzec ptasiej grypy ?
Stosuj siê do poni¿szych zaleceñ:
· Spo¿ywaj miêso drobiowe, przetwory
drobiarskie i jaja poddane odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze
minimum 700C .
· Myj dok³adnie z u¿yciem detergentu
wszystkie przedmioty, które mia³y kontakt z surowym drobiem (deski, no¿e,
talerz), pamiêtaj, ¿e zamro¿enie miêsa
nie niszczy wirusa ptasiej grypy.
· Nie dotykaj, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwych lub sprawiaj¹cych
wra¿enie chorych ptaków dzikich ani
ubitego drobiu.
· Przede wszystkim dopilnuj, aby nie robi³y tegodzieci.
· Zadbaj o to, aby dzieci unika³y miejsc
bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu

oraz innych miejsc jego przetrzymywania.
· Myj rêce po ka¿dorazowym zetkniêciu
z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym, dopilnuj, aby robi³y to
tak¿e dzieci.
· Pamiêtaj, aby surowe miêso drobiowe
nie mia³o stycznoci z innymi produktami ¿ywnociowymi.
· Przypominamy o przestrzeganiu zakazu przywozu z zagranicy ¿ywego lub
martwego ptactwa, drobiu i wyrobów
drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór
i ich czêci, pierza, puchu oraz trofeów myliwskich.
Bezwzglêdnie przestrzegaj zaleceñ wydawanych przez przedstawicieli inspekcji weterynaryjnej i pañstwowej inspekcji sanitarnej.

OG£OSZENIE WÓJTA GMINY WIÊTAJNO
Wójt Gminy wiêtajno k/Olecka informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu wywieszono wykazy nieruchomoci stanowi¹cych mienie komunalne Gminy,
przeznaczonych do rozdysponowania Zarz¹dzeniem nr 3/06 z dnia 6 marca 2006r.
obejmuj¹ce:
· nr 1  lokale mieszkalne nr 1, 2, 6 w budynku nr 31 zlokalizowanym na
dzia³ce nr 35/2 o pow. 2533m2 obrêbu Gi¿e (sprzeda¿ na rzecz najemców)
· lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 31 zlokalizowanym na dzia³ce 35/2
obrêbu Gi¿e (sprzeda¿ w drodze przetargu)
· dzia³kê gruntu oznaczon¹ nr 119/1 o pow. 0,5500 ha obrêbu Gi¿e (rozdysponowanie w formie zamiany)
Wójt Gminy
(K4801)
Witold Maziewski

sprzeda budynek
biurowy

przy alejach Lipowych 1.
Tel. (087) 520-30-37, fax
(087) 520-21-77

MARKET BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

Dy¿ury
aptek

HURT DETAL PALIW, OLEJÓW I SMARÓW
(V3008)

Lekki olej opa³owy

www.klugas.mikrochip.pl

(V3203)

(K43005)

Firma
DELPHIA YACHTS

* 27.02.-5.03.2006r.
 pl. Wolnoci 7B
* 6-12.03.2006r.
 ul. Sk³adowa 6

!
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OLECKI TERMINARZ
7 marca
17.30  ABC Gi¿ycko  Pogoñ Banie
Mazurskie  Spójnia Olecko, mecz tenisa sto³owego
18.15  Filharmonia Narodowa prezentuje: Wirtuozi akordeonu (koncert), ROK
Mazury Garbate, sala widowiskowa
8 marca
17.00  I Strefa Go³dap  Arion Olecko,
mecz tenisa sto³owego
9 marca
17.00  koncert z okazji Miêdzynarodowego Dnia Kobiet  aula szko³y muzycznej
10 marca
* mija termin nadsy³ania zg³oszeñ do udzia³u
w konkursie Lodo³amacze 2006 (szczegó³y TO 7/425 z 14 lutego, s. 11)
18.00  Spójnia Olecko - Viktoria I Wiêcki,
mecz tenisa sto³owego
13 marca
18.00  Arion Olecko  Geodezja Olecko, mecz tenisa sto³owego
15 marca
* up³ywa termin sk³adania owiadczeñ
o dochodach za rok 2005 do zasi³ków
rodzinnych (informacja TO 51/417 z 20
grudnia 2005, s. 8)
17 marca
17.00  Spójnia Olecko  ABC Gi¿ycko ,
mecz tenisa sto³owego
21 marca
* wyp³ata wiadczeñ rodzinnych, nazwiska
zaczynaj¹ce siê na litery od A do I 
Bank Spó³dzielczy
22 marca
* wyp³ata wiadczeñ rodzinnych, nazwiska
zaczynaj¹ce siê na litery od J do M 
Bank Spó³dzielczy
23 marca
* wyp³ata wiadczeñ rodzinnych, nazwiska
zaczynaj¹ce siê na litery od N do S 
Bank Spó³dzielczy
24 marca
* wyp³ata wiadczeñ rodzinnych, nazwiska
zaczynaj¹ce siê na litery od T do Z 
Bank Spó³dzielczy
31 marca
* mija termin sk³adania prac w konkursie Mistrz pióra (szczegó³y TO 8/
426 z 21 lutego, s. 14)
* mija termin sk³adania prac w konkursie Z dedykacj¹ do nieba (szczegó³y TO 8/426 z 21 lutego, s. 14)
3 kwietnia
* up³ywa termin sk³adania prac w konkursie Plastyczne bajania i Od bajki do bajki (szczegó³y TO 7/425 z 14
lutego, s. 14).
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Refleksje z lutowej sesji Rady Powiatu

Jak mi wiadomo, w innych samorz¹dach
przewodnicz¹cy sesji, starosta, burmistrz,
wójt czy prezydent przed podjêciem uchwa³
przynajmniej skrótowo objaniaj¹, o co w
poszczególnych z nich chodzi. A tu ani
s³owa. Wiedza tylko dla wybranych. Czy¿by
przewodnicz¹cy Rady i ca³a Rada nie lubi³a i unika³a tak zwanej komunikacji spo³ecznej z wyborcami? Przecie¿ jest to ³amanie lubowania radnego. Czemu ma s³u¿yæ
taki proceder?
Z zapytania radnego Jaros³awa Kuczyñskiego w sprawie obwodnicy oleckiej dowiedzia³em siê, i¿ ca³kowity wykup gruntów pod ni¹ nast¹piæ ma do 2010
roku. Budowa jej mo¿e siê jednak rozpocz¹æ ju¿ w 2007 r. Jej d³ugoæ to 7050 m,
koszt ma wynieæ 50 mln z³.
wk

Refleksje z sesji Rady Miejskiej

sji by³a uchwa³a wyra¿aj¹ca zgodê na
udzielenie bonifikaty od op³at z tytu³u
przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci nieruchomoci gruntów stanowi¹cych w³asnoæ
Gminy Olecko. Rzecz dotyczy gruntów
zajmowanych dotychczas przez spo³ecznoæ Spó³dzielni Mieszkaniowej w Olecku, a nie stanowi¹cych ich w³asnoci. Grunty te, zgodnie z ww. uchwa³¹ przejd¹ na
w³asnoæ po op³aceniu 10% ich wartoci Gminie Olecko, a 90% bêdzie zbonifikowane. Podkreliæ nale¿y, i¿ o takie
postanowienia uchwa³y z bardzo du¿ym
zaanga¿owaniem walczy³ obecny prezes
Spó³dzielni Mieszkaniowej Wac³aw Matejko. Nareszcie spó³dzielcy, po tylu latach, stan¹ siê w pe³ni w³acicielami.
W G³osie wolnym, wolnoæ ubezpieczaj¹cym niespodziewanie zabrali g³os
dwaj znani w Olecku ateici, ale o tym w
oddzielnym opracowaniu.
wk

Sesja odby³a siê w dniu 2 marca br.
W informacjach Burmistrza us³ysza³em
bardzo wa¿n¹, znacz¹c¹ i ciekaw¹ wiadomoæ. Jedna z firm niemieckich w strefie
przemys³owej Olecka (przy szosie do
Wieliczek) wykupi³a 3 ha gruntu pod
budowê wytwórni kolektorów s³onecznych. W wytwórni tej znajdzie zatrudnienie 80 osób. Wiêcej szczegó³ów, zgodnie z zapowiedzi¹ Burmistrza, otrzymamy po sfinalizowaniu umowy.
Na wniosek Burmistrza zosta³ wprowadzony do porz¹dku sesji nowy punkt
 informacja likwidatora Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej w Olecku. W imieniu Burmistrza referowa³ to sam likwidator. Po jego wyst¹pieniu zabra³ g³os
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Pan
Leszek Ga³czyk, stawiaj¹c zarzuty w
pytaniach maj¹cych czêsto charakter

to w pamiêci i dlatego nie bêdê przypomina³ szczegó³ów. W sprawie tej nie
wytrzyma³ radny Józef Skrocki i podkreli³
dzia³alnoæ fundacji Zdrowe Olecko,
której jest aktywnym cz³onkiem.
W informacjach Starosty dowiedzia³em siê tylko, ¿e Zarz¹d na swych posiedzeniach rozpatrywa³ szereg spraw, bez
podania minimalnej wiedzy o nich. To samo
wynika³o z przyjêtych uchwa³. Poza tytu³ami nie dowiedzia³em siê dos³ownie nic.
Czy¿by by³a to wiedza zastrze¿ona dla
wyborców i czytelników? Brzmi to zupe³nie niezrozumiale w wietle tegorocznych
wyborów samorz¹dowych, kiedy to przyszli
radni zechc¹ ubiegaæ siê o nasze g³osy.

domniemywañ, nie maj¹cych prawie wcale
zwi¹zku z wyst¹pieniem likwidatora. Przypomina³o to s³ynne znane powiedzenie,
które po sparafrazowaniu w aktualnej
sytuacji brzmia³o: - Przemawia³ dziad do
obrazu, a obraz doñ same s³owa i taka
by³a ich rozmowa. Widaæ by³o, ¿e chyba wszyscy siedzieli jak na tureckim kazaniu.
Znaj¹ca zagadnienia ZGM Pani Skarbnik Urzêdu zabra³a g³os w tej sprawie,
mówi¹c, i¿ nie nale¿y biæ le¿¹cego.
Niedorzecznoæ tej sytuacji dostrzeg³
radny Lech Kuranowski i zaproponowa³
powrót do wprowadzonego sprawozdania, po zapoznaniu siê z nim dog³êbnie
przez ca³¹ Radê z wypracowaniem opinii i wniosków. Tak to zrozumia³em. Rada
przychyli³a siê do tego wniosku.
Nastêpnym ciekawym punktem se-

KOMPUTER DLA HOMERA

W ramach programu PFRON pn.
Komputer dla Homera osoby niewidome
i niedowidz¹ce mog¹ ubiegaæ siê o dofinansowanie do zakupu sprzêtu elektronicznego oraz oprogramowania umo¿liwiaj¹cego rehabilitacjê zawodow¹ i spo³eczn¹. Celem programu jest umo¿liwienie zatrudnienia i uzyskania samodzielnej pracy w ró¿nych dziedzinach, nauki
oraz zdobycia specjalistycznej wiedzy,
a tak¿e umiejêtnoci pozwalaj¹cych na
usamodzielnienie siê.
Do uzyskania dofinansowania niezbêdny jest udzia³ w³asny w kwocie nie mniejszej ni¿:
- dla sprzêtu podstawowego  5% ceny
zakupu,
- dla specjalistycznego sprzêtu i oprogramowania oraz elementów s³u¿¹cych
rozbudowie systemu  2 % ceny zakupu,

- dla specjalistycznych elektronicznych
urz¹dzeñ brajlowskich  2% ceny zakupu,
- dla urz¹dzeñ lektorskich  7%.
Maksymalna kwota dofinansowania
na zakup ww. sprzêtu i oprogramowania
zale¿na jest od dochodów brutto przypadaj¹cych na jednego cz³onka rodziny
w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy.
Wnioski nale¿y
sk³adaæ w okresie do
25 kwietnia 2006r. w
Oddziale Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w Olsztynie, ul. Kopernika

46A, 10-959 Olsztyn. Szczegó³owe informacje o programie mo¿na uzyskaæ pod
nr tel. 089 534-91-51 w. 114 lub 118. Druki
wniosku s¹ dostêpne na stronie internetowej
www.pfron.org.pl
oraz
w Starostwie Powiatowym w Olecku,
ul. Kolejowa 32, pok. nr 3.
Sporz¹dzi³a: Halina E. Kasicka

(V13901)

Znaj¹c porz¹dek sesji, uzna³em go
za jeden z ciekawszych i wa¿nych dla
mnie, wyborcy i czytelnika. Okaza³o siê,
i¿ by³o to z mej strony naiwnoci¹. Przed
sesj¹ odby³a siê uroczystoæ honoruj¹ca urzêdników Starostwa za wk³ad, jak
zrozumia³em, w zbiórce pieniê¿nej na rzecz
Caritas i Pana Jerzego Owsiaka. z której
znaczn¹ czêæ pieniêdzy otrzyma³ szpital w Olecku. Zapomniano przy tym, nie
po raz pierwszy, o wk³adzie pieniê¿nym
fundacji Zdrowe Olecko na rzecz szpitala. Niechêæ starostwa do fundacji najprawdopodobniej bierze siê st¹d, ¿e w
czêci dziêki jej cz³onkom powsta³a Olmedica. S¹dzê, ¿e zainteresowani maj¹

#
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CENTRUM OGRODOWE
GRÜNLAND
mI£OÆ-MUZYKA
-ROCK&ROLL

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

(K1506)

No ostatniej Sesji Rady Miejskiej wprowadzono do porz¹dku odczytanie sprawozdania z likwidacji Zak³adu Gospodarki
Miejskiej. Sprawozdanie odczyta³ likwidator z ramienia Burmistrza Dariusz Koz³owski.
Przedstawi³ on zwiêz³y opis dzia³añ, jakie podj¹³. Miedzy
innymi powiedzia³ o tym, ¿e czêæ zaleg³ych czynszów za lokale
jest nie do ci¹gniêcia. Powód jaki poda³, to ten, ¿e mieszkania
owe zamieszkuj¹ lokatorzy, którzy nie maj¹ ¿adnych dochodów
lub maj¹ je bardzo niskie. Komornik w takim wypadku nie ma
mo¿liwoci ci¹gniêcia d³ugu. Zapewni³ te¿, ¿e w chwili obecnej oko³o 30% pracowników likwidowanego zak³adu bêdzie mia³o
sta³e zatrudnienie.
Nastêpnie pytania dotycz¹ce likwidacji ZGM zadawali: Leszek Ga³czyk  który spyta³ o to ile w kasie ZGM brakuje, czy
by³y sytuacje, ¿e zabierano wspólnotom z funduszu remontowego pieni¹dze by remontowaæ domy innych wspólnot, czy podpisywano umowy na remonty ju¿ po likwidacji zak³adu, ile ZGM
jest winien wobec innych spó³ek gminy, co siê sta³o z kwotami
czynszów i innych wp³at, które z tytu³u dzia³alnoci ZGM wp³ynê³y na jego konto oraz jak powsta³a dziura bud¿etowa?
Dariusz Koz³owski odpowiedzia³, ¿e 1 kwietnia kwota, jaka
bêdzie brakowaæ w bud¿ecie likwidowanego ZGM, to oko³o
600 tysiêcy, z tym, ¿e do koñca roku z tej kwoty zostanie sp³acona kwota ok. 500 tysiêcy przez pozosta³e wspólnoty. Stwierdzi³ te¿, ¿e z ¿adnym wykonawc¹ po likwidacji zak³adu nie by³y
podpisywane umowy. Stwierdzi³ te¿, ¿e 50% zaleg³ych czynszów nie bêdzie do ci¹gniêcia z powodów, które ju¿ wyjasni³
w sprawozdaniu.
Radny Jaros³aw Bagieñski zg³osi³ te¿ pytanie o zasadnoæ
tak wysokich podwy¿ek za ciep³o, oscyluj¹cych w niektórych
wspólnotach na granicy 60%. Zaznaczy³ równie¿, ¿e wiele ze
wspólnot z tego powodu zg³osi³o siê do Spó³dzielni Mieszkaniowej o pod³¹czenie do jej sieci ciep³owniczej. Potwierdzi³ to
przebywaj¹cy na Sesji prezes SM Wac³aw Matejko.
Dariusz Koz³owski stwierdzi³, ¿e podwy¿ki wynikaj¹ z tego,
¿e ZGM musi rozliczyæ ciep³o nie rozk³adaj¹c kasztów na ca³y
rok, a zgodnie ze stanem faktycznym, a wiêc tyle, ile kosztowa³o ogrzewanie w miesi¹cach, za które wystawiono rachunki.
W trakcie wyjaniania zabra³ g³o radny Leszek Kuranow-

PUB TARGOWA

19-400 OLECKO, UL. TARGOWA 20, TEL. 0-604-779-423

(V4901)

Sprawozdanie
z likwidacji ZGM

ski. Stwierdzi³ on, ¿e czuje siê jak uczeñ, który nie przygotowa³ siê do lekcji. Stwierdzi³, ¿e nie wie na czym polega dyskusja pomiêdzy kierownikiem ZGM, a przewodnicz¹cym Rady i
zaproponowa³ przeniesienie tego punktu obrad na nastêpn¹
sesjê, a ca³ej sprawy przeniesienia do komisji Rady.
Tak¹ decyzjê te¿ podjêto.
Opracowa³ B.M.Borawski

Quo vadis Solidarnoci szkolna
i co dalej (ci¹g dalszy)

W nawi¹zaniu do dalszej czêci mej odpowiedzi na artyku³ Quo vadis Solidarnoci... nie tylko szkolna odpowiadam, jak ni¿ej.
Mój interlokutor powiada: Oburza nas tylko, ¿e cz³onkowie ZNP mog¹ posuwaæ siê a¿ do takich oskar¿eñ i wykorzystywaæ nawet rodzinne powi¹zania. Przecie¿ to jest ¿ywej
wody go³os³ownoæ, brak odpowiedzialnoci i samokrytycyzmu. O jakie oskar¿enia chodzi? Czy czasem nie o rzekomy
donos przewodnicz¹cej ZNP, bêd¹cy w rzeczywistoci anonimem i wynikaj¹ca st¹d pewnoæ, ¿e nigdy nie bêdzie on wykryty? Zaiste przewrotnoæ godna tych, co urzêduj¹ w piekle.
Po siódme
Dalszy ci¹g wywodów mej interlokutor jest równie¿ wy¿ej
opisany. Zupe³na go³os³ownoæ, oparta na zwyk³ych pomówieniach, bez uczciwych, rzetelnych dowodów. Tak w tym
kraju podsyca siê piekielne paliwo.
Na zakoñczenie chcê mej interlokutor odpowiedzieæ: - pan
Koz³owski wie czym jest Solidarnoæ w pe³nym znaczeniu tego
s³owa, stara siê wiedzieæ od ponad 25 lat. miem twierdziæ, i¿
treci odpowiedzi mej przeciwniczki wynika brak nie tylko
wiedzy czym jest solidarnoæ, gdy¿ solidarnoæ rodzinna jest
i powinna byæ czêci¹ solidarnoci ogólnoludzkiej.
Ogólnie w komisjach zak³adowych NSZZ S odbywaj¹
siê zebrania sprawozdawczo-wyborcze i warto by³oby na nich
przedyskutowaæ sprawy poruszone w ca³oci pod wy¿ej wymienionym tytu³em, a do w³adz komisji zak³adowych wybieraæ ludzi odpowiedzialnych, rzetelnych, uczciwych, prawdomównych i rozumiej¹cych w pe³ni s³owo solidarnoæ, czego
¿yczê sobie i wszytskim cz³onkom NSZZS.
Wac³aw Koz³owski

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Kociuszki 103, tel. (087) 565 72 71
FIRMA HANDLOWO-US£UGOWA

Oferujemy:  materia³y budowlane, elektryczne i hydrauliczne,  narzêdzia,  elektronarz¹dzia

Olecko, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41 w. 22

(V9604)

BUD-MET

LAS I OGRÓD

* pilarki ju¿ od 260 z³
* odnie¿arki
* ³añcuchy, prowadnice, oleje

Olecko, Wojska Polskiego 16; tel. (087) 520-48-78
E³k, Stary Rynek 12
Go³dap, plac Zwyciêstwa 18

(V5206)

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V78507)

(V5006)
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WARTOCI NAJWA¯NIEJSZE
NAJWA¯NIEJSZE
OCALIÆ WARTOCI

To ju¿ IV Powiatowy Konkurs Recytatorski ,,Poeci Pogranicza Warmii,
Mazur i Suwalszczyzny pod honorowym patronatem Burmistrza Olecka
i Starosty Powiatu Oleckiego. Orginalna impreza wros³a na sta³e w tradycjê
dwóch integruj¹cych siê w zgodnej
i piêknej wspó³pracy szkó³: Gimnazjum
nr 2 na S³owiañskiej oraz Zespo³u Szkó³
Licealnych i Zawodowych z Go³dapskiej.
Piêkno s³owa krzepi, a zgoda buduje. Zbudowany przedsiêwziêciem i rozmachem
konkursowych zmagañ Burmistrz Wac³aw Olszewski, zwracaj¹c siê 24 lutego do tegorocznej gospodyni imprezy
dyrektor Marty Domoradzkiej, recytatorów, jurorów i licznie zgromadzonej
publicznoci, nie zapomnia³ o ,,ojcu
chrzestnym konkursu  Wac³awie Klejmoncie, który skromnie przycupn¹³ w
pierwszym rzêdzie obok swojej pani dyrektor Marzeny Pojawy i pani Kierownik Wydzia³u Owiaty Starostwa Powiatowego  Krystyny Wiszniewskiej.
Wród tegorocznych jurorów bystre
oko Pana Burmistrza wypatrzy³o swego
by³ego ucznia, Tomka ¯urawlewa, dzi
wziêtego olsztyñskiego germanistê i autora publikacji zapowiadaj¹cych obiecuj¹cy
doktorat.
W latach m³odzieñczych Tomasz
¯urawlew doszed³ do fina³u Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w roku
1996. Wraz z ¯urawlewem w jury zasiadali sami poprzedni fachowcy: przewodnicz¹ca El¿bieta Rowiñska  kierownik
oleckiej Biblioteki Pedagogicznej, Wojciech Anuszkiewicz  felietonista i poeta legendarnej grupy ,,Legary, Zbigniew
Fa³tynowicz  redaktor naczelny ,,Jaæwie¿y oraz prezes Stowarzyszenia Literackiego w Suwa³kach, Marta Je¿ewska 

redaktorka naczelna ,,G³osu Olecka.
Zgodnie z lansowanym programem
,,biblioteki otwartej, otworzy³ymy w tym
roku konkurs na zewn¹trz powiatu, zapraszaj¹c m³odzie¿ z e³ckiego Zespo³u Szkó³
Mechaniczno-Elektrycznych, co od razu
zaowocowa³o wyró¿nieniem dla Arkadiusza Szypulewskiego (przygotowanego
przez Bogumi³ê Kuleszê) za wyrazist¹
interpretacjê.
W konkursowe szranki stanê³y dru¿yny ¿ywego s³owa z 20 szkó³, a jurorzy przyznali  stosownie do poziomu
prezentacji  nastêpuj¹ce nagrody i wyró¿nienia w poszczególnych kategoriach.
Kat. klas VI szkó³ podstawowych: 1.
Natalia Andryszczyk (SP w wiêtajnie),
2. Jakub Drobiszewski (ZS w Olecku) i
Kinga K³oczko (SP-1), 3. Joanna Milewska (ZS w Olecku); wyró¿nienia: Arkadiusz Nalewajko (ZS w Babkach Oleckich), Justyna P³awska (SP-1), Olga Grzêda (SP w G¹skach).
Kat. klas I-II gimnazjum: 1.Mi³osz
Pi¹tkowski (Ginmazjum nr 2 w Olecku),
2.Artur Wêgrzynowicz (Gimnazjum w
wiêtajnie); wyró¿nienia: Patrycja Dobrzyñ i Paulina Gliñska (Gimnazjum w
Wieliczkach), Monika Zubowicz (Gimnazjum w wiêtajnie).

Kat. klas III gimnazjum:1. Patrycja
Szczodruch (Gimnazjum w Sokó³kach),
2.Urszula Retel (Gimnazjum w Sokó³kach),
3. Katarzyna Dziemian (Gimnazjum w
wiêtajnie).
Kat. szkó³ ponadgimnazjalnych: pierwszego miejsca nie przyznano; wyró¿nienia: Magdalena Chalecka (LO w Olecku), Arkadiusz Szypulewski (ZSM-E w
E³ku).
Wszystkich zachwyci³ brawurowym
wykonaniem ,,Zw¹tpienia Wojciecha
Kêtrzyñskiego i ,,Nad niardwami Zbigniewa Chojnowskiego Mi³osz Pi¹tkowski, wietnie przygotowany przez rodziców i swoj¹ polonistkê El¿bietê Borys z
Gimnazjum nr 2. W pamiêci pozostanie
zapewne ,,Krzyk i ,,Tren Zbigniewa
Tanajewskiego w interpretacji nagrodzonych recytatorek z Gimnazjum w Sokó³kach: Patrycji Szczodruch i Urszuli Retel
przygotowanych przez pani¹ Urszulê
Dudê.
Z wierszy wspó³czesnych najczêciej
recytowano: Zbigniewa Chojnowskiego,
Adama Andryszczyka, Gra¿yny Dobreñko, Miros³awa S³apika, Zbigniewa Tanajewskiego, Erwina Kruka, a z poetów
Mazurskich XIX i kolejnych czterech dekad XX wieku: Micha³a Kajki, Wojciecha Kêtrzyñskiego,Jana Lutycha, Teofila Stullicha.
Wspólna fotografia m³odych wra¿liwych ludzi, zauroczonych poezj¹ twórców z tej Ziemi, piêkne ksi¹¿kowe nagrody i upominki, dyplomy z biedronk¹
od p. ks. Jana Twardowskiego zwieñczy³y fina³ konkursu. I piêknie odczytanych przez Tomasza ¯urawlewa szeciu
myli ksiêdza Jana pod tytu³em ,,Poezja.
Osobicie utkwi³a mi w pamiêci druga:
,,Powo³aniem poezji jest ocalaæ wartoci najwa¿niejsze i podeptane oraz czwarta: ,,Wiersz, podobnie jak wiara, oczyszcza
cz³owieka. Obcuj¹c z poezj¹, cz³owiek chc¹c
nie chc¹c staje siê coraz czystszy w swoich dzia³aniach.
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Dziêkujê Tomkowi, ¿e tym nas po¿egna³ z wiar¹, i¿ szko³y wiele potrafi¹
i wiele mog¹, za Panu Burmistrzowi
i Panu Starocie, ¿e wierz¹, jak dobrzy
gospodarze, w sens tego co wspólnie
tworzymy, ³¹cz¹c ludzi, miasta i pokolenia piêknym uduchowionym s³owem. W
starych sfatygowanych szkolnych murach robi siê naprawdê czyciej, cieplej

PROWINCJA£KI

VI. Krzes³o

Z Lilk¹ na grzyby umówi³ siê Jêdru
w nastêpn¹ niedzielê. Bo ten pierwszy
spacer do brzozowej alei to wy³¹cznie
hipnotyczne i lunatyczne oszo³omienie.
Nie w g³owie jej by³o rozgl¹danie siê za
czymkolwiek w trawie. A borowców tam
jest, jak co roku, niewyzbieranych, poniewa¿ miejsca odludnoæ i ¿mijecznoæ
chêtnych zniechêca skutecznie stuprocentowo.
Spotkaj¹ siê na mocie o tej samej
porze. Bez wzglêdu na pogodê. Ona sama
zaproponowa³a, mo¿na wrêcz zaryzykowaæ  nalega³a. Chce sprawdziæ, czy to
miejsce niesamowite nie jest przypadkiem
chwilowym zaczarowaniem, efemeryd¹, co
nie pojawia siê dwa razy. Mamusi grzybów najdorodniejszych wiaderko zawiezie.
Nie przyjecha³a! By³ na mocie z godzinê przed terminem i jeszcze co najmniej
dwie po. Wiedzia³ o niej niewiele wiêcej
ni¿ to, co zobaczy³. Imiê, z którym nienajlepiej jej by³o. Nic wiêcej. Nie zd¹¿y³, bo
po prawdzie tylko ona pyta³a ciekawa
wszystkiego, gdy szli do alei i z powrotem. Nawet auto enigmatyczne  tylko
marka i kolor. Obiecywa³ sobie, ¿e teraz
to on bêdzie mówi³ i pyta³, co by chcia³
wiedzieæ i co i ona ¿eby o nim wiedzia³a
co powinna siê dowiedzieæ. Nowe gumiaki
sprawi³, bo mo¿e bêdzie jesienna rosa, i
fajki lepsze, i miêtusów w kieszeñ, cho-

i s³oneczniej.
Wspólnie z Romuald¹ Much¹-Marciniak wdziêczne jestemy Bogumile
i Krzysztofowi Makoli oraz pozosta³ym
dobroczyñcom, którzy uczestnikom pi¹tkowych zmagañ zafundowali zapustn¹
biesiadê, a Grzegorzowi Wasilewskiemu za piêkne ballady w przerwach recytacji.

Do zobaczenia w przysz³ym roku pod
wielkim dachem bratniego Zespo³u Szkó³
Licealnych i Zawodowych, a wczeniej
na koncercie laureatów 9 marca w wielkiej
sali Miejskiego Ratusza o godz. 9:30.
Dorota Teresa W³odarska
nauczyciel - bibliotekarz
w Gimnazjum nr 2 w Olecku

Epifania, czyli opowieæ dosyæ odlotowa
cia¿ nie przepada³, ale mo¿e ona i owszem.
Min¹³ rok. Nie, Jêdru nie zapomnia³.
Prawie nie wierzy³ w to co siê zdarzy³o,
ale nie zapomnia³. Sen, a mo¿e teatr komediowo-dramatyczny w wykonaniu piêknej nieznajomej? Wykona³ w sobie cianê specjaln¹ tak¹, ¿e zerka³ w przesz³oæ
tylko czasem, gdy okolicznoci ró¿ne
codzienne odpycha³y od sklepiku. Wtedy rozmyla³, wspomina³ i szed³ dowaliæ
sobie, czyli zalaæ pa³ê. Pomaga³o.
Wiêc gdzie tam po roku, który z
klubowiczów w nawi¹zaniu do jakiej kraksy
w lesie na ¿wirówce, która dalej jako asfalt do miasta prowadzi, ¿e by³a niczym
w porównaniu z t¹ z przed roku. W tej
nikomu nic siê nie sta³o. Jêdru od razu
skapowa³  jedna i druga tematem dnia
by³a, tyle, ¿e przed rokiem po niedoczekaniu siê grzybiarki dobry tydzieñ do
sklepiku nie zachodzi³. Nigdzie nie wychodzi³. Tak Jêdrusia bola³o.
Stare cierpienie wróci³o. Nie przyjecha³a, bo ju¿ nie mog³a. Nie dojecha³a,
bo siê spieszy³a do grzybów, do alei, a
mo¿e najbardziej do niego. Nie rozpytywa³ o szczegó³y tragedii z przed roku, bo
gdyby to nie ona mia³a byæ ofiar¹, to by
po prostu przyjecha³a.
Szcz¹ch³a Wackiem kilkuletnia tajemnica Jêdrusia. Rozgrzeszy³ intruza natychmiast za jego buciory w swoje widzimisiê
i fanaberie zwi¹zane z brzezin¹. I ta Stryjna  wyzwisko w miejscu przez Jêdrusia
momentalnie cmantarnie niemal od lat

omijanym. Poszed³ raz za Wackiem mo¿e
i z ciekawoci trochê, ale ze zmartwienia
wiêcej, ¿e mo¿e co z nim nie tak coraz
bardziej odrodkowo.
Wacek przychodzi³ tutaj tylko estetycznie. Pogapiæ siê na wiat przyrodniczy. Powytrzeszczaæ siê na kolory w ró¿nych s³oñcach, a najbardziej baboletnich.
Podumaæ sobie o dupiemaryni i innych
okolicznociach w tych jego Mazur zgarbieniach, w tej wiosce z jej tymi ludmi
akurat po s¹siedztwie ma³odobrowolnym,
po do nich ciekawoci, po do niektórych
obojêtnoci a i po ich czasem swojskiej
wrogoci... ot tak sobie i do Wacka  a
czemu nie?
- Zaczekaj tu. Siê nie ruszaj, zaraz wrócê
 do Jêdrusia za ramiona rêkoma, oczami
w oczy g³êboko, przez zêby zaciniête nieco,
¿eby w emocji gula z gard³a nie uciek³a,
przemówi³.
Podszed³ do wierka wielkiego i gêstego od samej trawy, co ostatni rós³ przed
brzozami. Z ga³êzi przy pniu wisz¹cy
ochronnie zielony worek ci¹gn¹³. Z namaszczeniem albo, jak kto woli majestatem, wypakowa³ noszone w elementach i
tu sklejane do pierwotnego kszta³tu i funkcji
najzwyklejsze stare drewniane krzes³o.
- Siadaj, ono jest i twoje. Inne patrzenie. I ten wiat na ciebie popatrzy inaczej, gdy bêdziesz siedzia³ na dupie, mniej
k³uj¹co w dzikie oczy. A mo¿e i co siê
objawi...?
Jan Nowak Kowalski
C.d.n.
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Spotkajmy siê w klubie
Gazety Polskiej

Od pocz¹tku lat 90-tych, po upadku prawicowego dziennika Nowy wiat zaczê³a ukazywaæ siê Gazeta Polska, tygodnik opiniotwórczy, który prezentowa³ szeroki wachlarz opinii,
szczególnie centrowo-prawicowych. Jego za³o¿ycielem by³
publicysta Piotr Wierzbicki. Pismo to przechodzi³o ró¿ne okresy. Od kilku lat straci³o swój pazur: odeszli najbardziej poczytni autorzy. Red. nacz. i jego zastêpca El¿bieta Isakiewicz
wyranie w redagowaniu GP schlebiali tzw. salonowi, stosuj¹c modn¹ polityczn¹ poprawnoæ. Przyci¹ga³y jedynie teksty
Piotra Semki, Piotra Lisiewicza, Anity Gargas, Rafa³a Ziemkiewicza, Jacka £êskiego, Marcina Wolskiego i Marka Nowakowskiego.
Prze³om nast¹pi³ na wiosnê 2005 r., kiedy to z redakcji odeszli salonowcy: P. Wierzbicki i E. Isakiewicz, tandem rz¹dz¹cy GP. Szefem pisma zosta³ Tomasz Sakiewicz, który dziêki
poparciu udzia³owców spó³ki z o.o. Niezale¿ne Wydawnictwo

Polskie, do redakcji ci¹gn¹³ niezale¿ne pióra, jak Waldemar
£ysiak, Bronis³aw Wildstein czy Maciej Rybiñski. Gazeta
z³apa³a wiatr w ¿agle. Dziêki wietnym akcjom marketingowym
w ca³ej Polsce ronie jej nak³ad i poczytnoæ. Niestety, chc¹
j¹ przej¹æ udzia³owcy z pewnej spó³ki, powi¹zanej ze s³u¿bami
specjalnymi. Dlatego ju¿ 3 marca na rynku wydawniczym uka¿e siê pierwszy numer miesiêcznika Nowa Gazeta Polska, w
którym równolegle bêd¹ pisaæ redaktorzy GP.
Klub Gazety Polskiej powsta³ w Olecku, skupiaj¹c na
razie cz³onków i sympatyków PiS-u. Zale¿y nam na tym, aby
stworzyæ forum dyskusyjne, gdzie m.in. bêdzie mo¿na spotkaæ siê z autorami GP, np. W. £ysiakiem czy R. Ziemkiewiczem, ale tak¿e porozmawiaæ o problemach lokalnych. Na
spotkania klubowe bêdziemy te¿ zapraszaæ polityków z naszego regionu. Ciekawych tematów do dyskusji na pewno nie
zabraknie. Do wspó³pracy z oleckim klubem GP zachêca jego
szef, ni¿ej podpisany
Dariusz Josiewicz
tel. (0-87) 520-42-43
djosiewicz@wp.pl
WarmiñskoMazurska
Biblioteka
Pedagogiczna
w Olsztynie
Filia
w Olecku,
ul. Aleja
Zwyciêstwa 7,
tel. 523 93 53
zaprasza:

PROPOZYCJA
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
KSI¥¯KA TYGODNIA Julia Berryman : Psychologia moje

#

Ksi¹¿ka wprowadza w tajniki psychologii. Zosta³a napisana z myl¹ o osobach, które chcia³yby dowiedzieæ siê
czego wiêcej o tej nauce (szczególnie
maturzystach i studentach pierwszych
lat kierunków humanistycznych). Autorzy w ciekawy i przystêpny sposób przedstawiaj¹ zarys zagadnieñ interesuj¹cych
ka¿dego czytelnika. Przybli¿aj¹ takie tematy, jak: jêzyk cia³a, emocje, rozwój,
procesy uczenia siê, style wyra¿ania
mi³oci, testy psychologiczne, mo¿liwe
ich zastosowanie i groby nadu¿ywania.

hobby. Gdañsk : Gdañskie
Wydawnictwo Psychologiczne 2003

Poniewa¿ psychologia ma wymiar
praktyczny, czytelnik otrzymuje dwadziecia jeden æwiczeñ, zachêcaj¹cych go do
dalszych poszukiwañ.
Psychologowie, usi³uj¹cy wyjaniæ
ludzkie zachowania i uczucia, nie znaleli oczywicie odpowiedzi na wszystkie pytania, jednak poruszone tematy pog³êbiaj¹ rozumienie siebie i innych.
Agnieszka Makarewicz

poniedzia³ek
wtorek-pi¹tek
sobota

8.00-15.00
8.00 -18.00
8.00 -15.00

(V10602)

Verte

Je¿eli nie PIZZA to....
1. BU£A I SPÓ£A ....................................................... 5,00z³
hamburger/chickenburger XXL
bu³ka, kotlet, sos, ketchup, warzywa, dodatki
2. ZAPIEKANKA .......................................................... 4,00z³
bu³ka, wêdlina, sos, ser, warzywa, dodatki
3. FRYTKI, ZIEMNIACZKI ............................ 100g ...... 2,50z³
4. GOLONKA PIECZONA .............................. 100g ...... 4,00z³
golonka, ketchup, chrzan, musztarda, pieczywo
5. PODWAWELSKA PIECZONA .................. 100g ...... 4,00z³
kie³basa podwawelska, cebulka, musztarda, chrzan, pieczywo

6. PIEROGI Z OWOCAMI .............................. 200g ...... 4,00z³
pierogi, cukier, bita mietana , sos owocowy, s³odkie dodatki,
7. PYZY Z MIÊSEM ....................................... 250g ...... 4,00z³
pyzy, cebulka sma¿ona, skwareczki
8. PYZY BEZMIÊSNE ..................................... 200g ...... 3,00z³
pyzy, cebulka sma¿ona, skwareczki
9. TWOJA ZUPKA Z KUBKA ..................................... 1,50z³
zupki knorr z dodatkami
10. TAKIE ROGI .......................................................... 6,00 z³
placek pizza, dwa kabanosy, warzywa, sos , ketchup, przyprawy
11. FASOLKA PO BRETOÑSKU ................... 400g ...... 5,00z³
12. FLACZKI PO ZAMOJSKU ...................... 400g ...... 5,00z³
13. BIGOS POLSKI TRADYCYJNY .............. 400g ...... 5,00z³

Pod Papugami

P I Z Z A

i wszystko jasne

Moje obrazki z wystawy

PODWÓJNE CIASTO ............................. tylko do du¿ej ..... 1,50z³
SOS: meksykañski, salsa, bia³y, ketchup ............................... 1,00z³

1. MA£GOKA .......................................................... 7z³ .......... 9z³
ser, sos pomidorowy, przyprawy, oregano
2. GRZYBOBRANIE................................................... 8z³ ........ 11z³
ser, sos, pieczarki, przyprawy oregano
3. TYGRYSICA ........................................................... 9z³ ........ 14z³
ser, sos, boczek, cebula, papryka, przyprawy, oregano
4. S£ODKA JADZIA ............................................... 10z³ ........ 15z³
ser, sos, kurczak, kukurydza, ananas, przyprawy, oregano
5.OGNIEM I MIECZEM ............................................ 10z³ ........ 15z³
ser, sos, chili, salami, oliwki, peperoni, ,cebula, przyprawy, oregano
6.SEROWA PANIENKA .......................................... 10z³ ........ 14z³
dwa rodzaje sera, sos, szynka , pieczarki, przyprawy , oregano
7. KILER ................................................................ 9,50z³ ........ 14z³
ser, sos, salami, pieczarki, cebula ,papryka ostra , przyprawy, oregano
8. MORSKA BRYZA ................................................ 11z³ ........ 15z³
ser, sos, kalmary, krewetki, ma³¿e, oliwki, cebula, przyprawy, oregano
9.TAKA RYBA.......................................................... 10z³ ........ 15z³
ser, sos, tuñczyk, cebula, papryka, oliwki, przyprawy, oregano
10.TRZY WINKI ................................................ 9,50z³ ........ 14z³
ser, sos, trzy rodzaje szynki, oliwki , papryka, przyprawy, oregano
11. BAMBUSOWA ................................................... 11z³ ........ 16z³
ser, sos, oliwki, papryka, pieczarki, cebula, pêdy bambusa,
kie³ki sojowe, przyprawy, oregano
12. ZRÓB TO SAM ................................................. 11z³ ........ 15z³
ser, sos, cztery dodatki klienta, przyprawy, oregano
13. Z£OTA PAPUGA ............................................. 12z³ ........ 16z³
ser, sos, szynka , salami, boczek, pieczarki, kukurydza, papryka,
cebula, czosnek, przyprawy, oregano
14. ZIELONA £¥CZKA........................................... 10z³ ........ 14z³
ser,sos,groszek, szpinak, broku³y, pieczarki,przyprawy, oregano
15. MISS PIGGY ....................................................... 9z³ ........ 12z³
ser,sos,szynka ,pieczarki, przyprawy,oregano
16. PIZZA RZENIKA ............................................. 10z³ ........ 14z³
ser, sos, kie³basa, pomidor, cebula, przyprawy, oregano
17. HUNO-LULU ....................................................... 12z³ ........ 15z³
ser, sos, banan, brzoskwinia, ananas, rodzynki, oregano,
DODATKI: .................................................................. 1z³ .......... 2z³
Pieczarki, cebula, oliwki, kukurydza, ananas, papryka,
szynka, salami, kurczak, boczek, tuñczyk, ser,
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filmie, nie uchylaj¹c r¹bka tajemnicy.
Zachêcaj¹ do obejrzenia reklamowanego dzie³a.
Ju¿ 20 minut po otwarciu uderza mnie
coraz mniejsza iloæ ludzi w galerii. Pozostaj¹ tylko ci szczerze zainteresowani,
snuj¹c rozmowy o filmach i aktorach. Ale
po krótkiej chwili oni równie¿ wychodz¹. Czêæ z nich udaje siê do kina, reszta
znika bez ladu. Galeria zionie pustk¹,
któr¹ wype³niaj¹ tylko wspomnienia
uwiecznione na plakatach.
Oby Plakat Filmowy nie znikn¹³ zupe³nie... Zadbajmy o to i zajrzyjmy
do galerii w wolnej chwili. Naprawdê warto!
Ida Andryszczyk

25 lutego. W Regionalnym Orodku Kultury Mazury
Garbate w Olecku, w Galerii Prawdziwej Sztuki im.
Andrzeja Legusa o 16:30 odbywa siê otwarcie wystawy Plakatu Filmowego lat 60-tych. Wszystkie przedstawione prace pochodz¹ z prywatnej kolekcji, nie¿yj¹cego ju¿, operatora filmowego Jerzego Gocika.
Plakaty mo¿na nazwaæ sztuk¹ trudn¹. Zw³aszcza w
dobie kolorowych i krzykliwych bilboardów. Wspó³czesna m³odzie¿ nie rozumie ich przes³ania. Co wiêcej, wcale nie interesuje ich to, co kiedy by³o reklam¹ filmów. wiadczy o tym znikoma iloæ m³odych
ludzi na otwarciu wystawy.
Jednak te w³anie plakaty (nazwane niedzisiejszymi
przez jedn¹ z uczestniczek wernisa¿u) zapocz¹tkowa³y
nowy dzia³ sztuki. Przyci¹gaj¹ one wzrok informuj¹c o
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Zdjêcie grupowe uczestników zawodów z nagrodami.

Stra¿ackie zawody w wêdkarstwie podlodowym
W dniu 25.02.2006 r. na jeziorze w miejscowoci Klebark Wielki odby³y siê Wojewódzkie Zawody w Wêdkarstwie Podlodowym. Komendê Powiatow¹ PSP w Olecku
reprezentowali asp. Andrzej Retel oraz st.

O kobietach

p

kupiê

NAJTAÑSZY KUPON
NA OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
p sprzedam
p wynajmê
p inne

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

Iloæ publikacji:

p

x1

p

x2

p

x3

p

x4

p

x?

Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V9005)

Na zdjêciu: asp. Andrzej Retel podczas po³owu.

Rzecznik prasowy
Komendanta Powiatowego PSP w Olecku
st. kpt. Tomasz
Milewski

#

 Cnotliwa dziewczyna nigdy nie lata
za ch³opcem. Czy kto widzia³, ¿eby pu³apka goni³a mysz? Julian Tuwim
 Nigdy nie nale¿y wierzyæ kobiecie.
(przys³owie ³aciñskie)
 Przyjació³ki w kawiarni:
- Wiesz, mój m¹¿ wspaniale zna siê
na kuchni!
- Teraz rozumiem, dlaczego on tak rzadko jada w domu!
 Od dawna zauwa¿y³em, ¿e ¿ony rogaczy nie odznaczaj¹ siê zazwyczaj wiernoci¹. Alfons Allais
 Przyjacielu, pytasz dlaczego przerwa³em dyskusjê i obejrza³em siê za piêkn¹
kobiet¹?  To by³o pytanie lepca! Arystoteles
 Kobiety prowadz¹ z mê¿czyznami
wojnê, w której ci maj¹ tê wielk¹ przewagê, ¿e dziewczyny s¹ po ich stronie.
Chanifort
 By zdobyæ kobietê, mê¿czyni wynajduj¹ cudowne oszukañstwa. By j¹ porzuciæ  wymylaj¹ g³upie i niezrêczne
k³amstwa. Colette

ogn. Krzysztof Wierzbicki. Na ogóln¹ liczbê
startuj¹cych Andrzej Retel zaj¹³ III miejsce, a
Krzysztof Wierzbicki
uplasowa³ siê w drugiej
dziesi¹tce. Zawody wêdkarskie zorganizowa³a
Komenda Wojewódzka
PSP w Olsztynie.

Kontakt tel.
(087) 520-22-41
(087) 520-33-02
kom.
0-500-044-685
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OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

Trwa konkurs pt.

Pozytywnie o Olecku

Prosimy przysy³aæ na adres redakcji artyku³y lub krótkie notatki dotycz¹ce pozytywnych aspektów ¿ycia w naszym miecie. Artyku³y powinny byæ podpisane z ewentualnym zastrze¿eniem imienia i nazwiska do wiadomoci redakcji.
Redakcja postara siê publikowaæ je w miarê jak bêd¹ nap³ywaæ.
Przewidzielimy równie¿ nagrody i upominki. Artyku³y nie powinny przekraczaæ jednej strony maszynopisu. Wszystkie artyku³y, które
wp³yn¹ do godziny 14.00 w ka¿dy pi¹tek maj¹ szansê ukazaæ siê w
najbli¿szym wydaniu pisma.

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

Ceny najni¿sze w regionie!
KEY, aleja Wojska Polskiego 16
Z kuponem - 5% rabatu! (z wyj¹tkiem c.o.)

(V10503)

G³êbokim miecho-echem odbi³a siê sprawa usuniêcia suchych badyli trzciny przy mocie na rzece Lega. Po protecie
jednego z mieszkañców Olecka zaczê³y kr¹¿yæ naukowo-fachowe pisma miêdzy Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w
Olsztynie a Urzêdem Miasta w Olecku.
Inny mieszkaniec Olecka na ³amach TO wystosowa³ apel
do w³adz miasta o nieuleganie presji ekologowi-terrorycie i
wykoszenie wszystkich trzcin na jeziorze Oleckie Wielkie aby
odstraszyæ dzikie ptactwo, które niechybnie przyniesie nam ptasi¹
grypê.
Nied³ugo kto wpadnie na pomys³, aby strzelaæ do nadlatuj¹cych niebawem bocianów i innej skrzydlatej zarazy. Radio
Erewañ poda³o, ¿e wokó³ Morza Czarnego ustawiono baterie
przeciwlotnicze dla wykonania zapory ogniowej przeciw skrzydlatej swo³oczy.
Jeden za z naszych tabloidów poda³, ¿e zespo³y kryzysowe w województwach ju¿ wyznaczaj¹ miejsca do masowych
pochówków zmar³ych w epidemii ludzi, bo ptasi wirus grypy
mo¿e ³atwo siê przemutowaæ na ludzki.
Mylê jednak, ¿e to wszystko strachy na lachy. Opatrznoæ, póki co, nad nami czuwa, tam, w Niebie, a tu, na Ziemi,
czuwa Ojciec Dyrektor Rydzyk z zespo³em Radio Maryja, czuwaj¹ narodowo-katolickie w³adze pañstwowe z naszymi ukochanymi przywódcami na czele.
Mo¿ê partycypuj¹, a mo¿e i nie. Nied³ugo w³anie tak bêdziemy pisaæ: nasz ukochany przywódca Jaros³aw z ukochanym bratem Lechem odwiedzili Narodowy Orodek Resocjalizacji dla ³¿e-elit, gdzie zainaugurowali kampaniê ziemniaczan¹...,
itd., itp.
Lokalna cenzura wyrzuci³a mi kilka zdañ z ostatniego tekstu, dotycz¹cych Burmistrza. Tak naprawdê to nie chcia³em
nikogo uraziæ. Burmistrz dla mnie to nie tylko cz³owiek, ale i
instytucja, a mo¿e nawet przede wszystkim instytucja i jako
taka podlega ocenie. Nawet wierzê, ¿e nie wydaje ¿adnych zakazów czy nakazów odnonie cenzury, a tylko umiejêtnie stosuje zasadê kija i marchewki. I to dzia³a.
Wracam do trzcinowej ekologii i pisma i pisma Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Nie zaprz¹tam g³owy wydumanym problemem usuniêcia zesch³ych badyli, ale przy okazji
dowiadujê siê, ¿e ...jezioro Oleckie Wielkie stanowi pocz¹tek
szlaku kajakowego po rzece Ledze, a z uwagi na sielawowy typ
tego zbiornika jest atrakcyjnym miejscem dla amatorskiego po³owu
ryb.
Wydaje mi siê, ¿e informacje Wielkiego Stra¿nika Przyrody
s¹ niezbyt cis³e. Wiele ju¿ lat mieszkam nad Leg¹ i nie widzia³em tu sp³ywu kajakowego, z uwagi na to, ¿e Lega w promieniu
przynajmniej kilkunastu kilometrów od jeziora nie jest ¿eglow-

na, nawet dla kajaka. Mog¹ tu co najwy¿ej p³ywaæ dzikie kaczki
§ proszê tylko bez durnych skojarzeñ, nie chodzi o braci...
Z sielaw¹ i atrakcyjnym miejscem do po³owu ryb to te¿
lekka przesada. Wprawdzie mo¿na amatorsko pomoczyæ kija,
po wykupieniu doæ s³onej karty wêdkarskiej, ale rzadko co
siê do tego kija przyczepi, a ju¿ na pewno nie sielawa... Za ca³¹
atrakcjê musi wystarczyæ wdychanie wie¿ego jeziornego powietrza i odpoczynek dla uszu od wrzasku dzieciaków i ¿ony w
domu.
Uwa¿am, ¿e trzeba dobrego gospodarza jeziora i przysz³ociowego mylenia w³adz miasta, ¿eby z jeziora Oleckie Wielkie
zrobiæ prawdziwy raj dla wêdkarzy, który przyci¹ga³by turystów i wêdkarzy z najdalszych stron kraju. Póki co jednak, to
oleccy wêdkarze sami szukaj¹ bardziej rybnych akwenów w
okolicach.
Niedawno w której z gazet czyta³em o sezonowej wycince
przydro¿nych drzew na Warmii i Mazurach, podobno z przyzwoleniem Stra¿nika Przyrody i lokalnych w³adz. Podobno w
trosce o bezpieczeñstwo ruchu drogowego. Kto jedzi³ po drogach Warmii i Mazur w okolicach Gi¿ycka, Miko³ajek, Kêtrzyna, Reszla  ten wie jak atrakcyjne s¹ te stare drogi, ocienione
rzêdami starych, dorodnych drzew na kszta³t parkowych alejek. Z notatki prasowej wynika³o, ¿e w sezonie 2006 ma byæ
wyciête oko³o 1200 drzew, i to nie starych i uszkodzonych, a
kompleksowo, w tym zupe³nie zdrowych i dorodnych. Drewno
póniej sprzedaje siê zwykle na opa³ po kilkadziesi¹t z³otych
za 1m3 znajomym i zaprzyjanionym osobom. To jest w³anie
skandal w majestacie prawa, a nie jaka tam garstka trzcin.
Grzegorz Kudrzycki

(V6605)

Trzciny, ptaki i drzewa

Nowoæ! Baterie do kuchni
z wyci¹ganym prysznicem. Tanio!
Tel. (087) 520-22-33.

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 800-1800

13
marca

tel. 520-23-36

(V8205)

www.olecko.prawojazdy.com.pl
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Zwi¹zek Harcerstwa
Polskiego
Komenda Hufca im. Krystyna Lacha
Szyrmy w Olecku,
ul. W¹ska 1, tel. (0-87) 520 25 57

Nr 1 / marzec 2006

braterskiej
Dzieñ myli braterskiej

Dzieñ Myli Braterskiej to wiêto obchodzone 22 lutego przez harcerzy i skautów na ca³ym
wiecie. 22 lutego 1857 to
data urodzin za³o¿yciela
skautingu sir Roberta Baden Powella. W³anie dlatego w ten dzieñ
harcerze sk³adaj¹ sobie ¿yczenia, przesy³aj¹ kartki, organizuj¹ gry terenowe,
zbiórki na cele charytatywne lub spotykaj¹ siê przy ognisku. Ten dzieñ uwiadamia nam, harcerzom, ¿e jest nas naprawdê wielu na ca³ym wiecie, i ¿e wszyscy jestemy braæmi, niezale¿nie od koloru skóry, narodowoci czy wieku.

Kartka od komendanta Hufca.

O wêdrowaniu
s³ów kilka

Jak wiadomo, wêdrówka zajmuje wa¿ne
miejsce w ¿yciu ka¿dego harcerza. Przybiera ró¿ne formy, mo¿e byæ krótkim
spacerem za miasto lub te¿ d³ug¹ wypraw¹ w nieznane...Wêdrówka ma zawsze
swój cel, czasem jest to zwiad wród
mieszkañców okolicy, czêciej zg³êbianie tajników przyrody, ale zawsze wi¹¿e
siê z odkrywaniem nowych miejsc i dobr¹ zabaw¹. Dobrze dobrany ekwipunek
jest warunkiem udanej wyprawy i zale¿y

od tego czy wybieramy siê na wêdrówkê jedno, czy kilkudniow¹. Na pocz¹tku oceniamy jak d³ug¹ trasê mamy do
przejcia, ewentualnie w jakich warunkach przyjdzie nam spaæ i jaka jest pogoda. Bardzo wa¿ne jest odpowiednie
ubranie, ale równie¿ wszystkie rzeczy
przydatne na trasie.Na jednodniow¹
wycieczkê proponujê zabraæ: rozchodzone
buty, ma³y plecak, skarpety bawe³niane lub we³niane (dok³adnie wype³niaj¹ce przestrzeñ w bucie), wygodne spodnie,
sweter lub cieplejsz¹ bluzê, kurtkê przeciwdeszczow¹, butelkê lub manierkê z
wod¹, mapê okolicy, kompas lub busolê, plaster z opatrunkiem, tabliczkê cze-

Jak co roku przyszlimy do naszego
hufca by uczciæ ten wyj¹tkowy dzieñ.
Dh Wojtek jako najstarszy z nas zosta³
poproszony o rozpalenie ognia, dziêki
czemu harcówka wype³ni³a siê delikatnym migotaniem wiec. Siedz¹c przy tym
wietle ramiê w ramiê, harcerz przy harcerzu, czulimy w sobie prawdziw¹ jednoæ. Z przejêciem ws³uchiwalimy siê
w gawêdê i wiersze mówi¹ce o przyjani, mi³oci i powiêceniu. Co jaki czas
z hufca wydobywa³ siê weso³y piew i
subtelne dwiêki gitary.
W koñcu nadesz³a chwila, podczas
której sk³adalimy sobie ¿yczenia, dzielilimy siê naszymi prze¿yciami i wspomnieniami zwi¹zanymi z kolejnym rokiem
przynale¿noci do ZHP. Rozstalimy siê
w radosnych nastrojach i z nadziej¹ w
sercach  przecie¿ nied³ugo znów tu wrócimy i bêdziemy bawiæ siê i pracowaæ
po harcersku.
kolady... Dobrze jest równie¿ zabraæ ze
sob¹ latarkê, nó¿, lornetkê, aparat fotograficzny.Oczywiste jest, ¿e na zimow¹
wyprawê bêdziemy potrzebowali jeszcze
kurtki zimowej, czapki, szalika i rêkawic.
Ponadto zim¹ najlepiej ubieraæ siê na
cebulkê nak³adaj¹c na siebie kilka warstw
odzie¿y. Powietrze miêdzy nimi stanowi
wtedy lepsz¹ izolacjê a jeli jest nam zbyt
ciep³o zawsze mo¿na zdj¹æ jedn¹ warstwê.

Dobrze dobrany
ekwipunek
jest warunkiem
udanej wyprawy

"
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Z TEKI KSZTA£CENIOWCA
Czuwaj druhny i druhowie! Ten dzia³ bêdzie powiêcony
zarówno zastêpowym, przybocznym i dru¿ynowym, jak równie¿ wszystkim tym, którzy zechc¹ podj¹æ trud pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹. Znajdziecie tu ró¿nego rodzaju wskazówki metodyczne, porady, ciekawostki, propozycje nowych form i metod pracy oraz wiele innych przydatnych rzeczy w prowadzeniu zastêpu czy dru¿yny.
Dzi zajmiemy siê TECHNIKAMI HARCERSKIMI. Czy
zastanowilicie siê kiedy, druhu i druhno nad tym, jak wa¿ne
i niedocenione s¹ w naszym ¿yciu techniki harcerskie?
Wszystkie elementy pracy harcerskiej, z którymi spotykamy siê na co dzieñ w naszych dru¿ynach, mo¿emy nazywaæ
technikami harcerskimi. Wiêkszoæ dru¿ynowych techniki kojarzy wy³¹cznie z terenoznawstwem, samarytank¹ czy pionierk¹. S¹ w b³êdzie  wspólne przygotowanie posi³ków, scenki
rodzajowe czy poznawanie zió³ w czasie wycieczki lub biwaku
to równie¿ techniki harcerskie, praktykowane i lubiane przez
wychowanków, o których sam dru¿ynowy nie ma wiadomoci, ¿e je stosuje.
Praca z zastosowaniem technik harcerskich konieczna jest
ju¿ od momentu pierwszego kontaktu harcerki, harcerza z dru¿yn¹. Dlatego najwa¿niejsze, przy planowaniu pracy z technikami harcerskimi, s¹ potrzeby psychofizyczne harcerek i harcerzy, z którymi pracujemy. Jeli uda siê wam dobraæ odpowiednie techniki i przyniesie to zadawalaj¹cy efekt, to bêdzie
to najwiêkszy sukces pedagogiczny odbity w rozwoju pod-

Super zabawa: mikser, s³oñ, toster

Stoimy wszyscy w kó³eczku, za osoba prowadz¹ca jest w
centrum. Ona to w³anie bêdzie wskazywa³a kogo z krêgu,
wywo³uj¹c jedn¹ z rzeczy: s³onia, toster lub mikser.
S£OÑ ò Wskazana osoba wystawia lew¹ rêkê do przodu,
nastêpnie praw¹ przek³ada pod lew¹ i chwyta siê za nos.
MIKSER ò Wskazany delikwent podnosi obie rêce do
góry, tak jakby chcia³ chwyciæ za g³owê wysok¹ osobê (jak
lot jastrzêbia:). Osoby po bokach to ³opatki miksera  krêc¹
siê w kó³ko pod d³oñmi miksera.
TOSTER ò Wybraniec jest tym razem grzank¹ i radonie
podskakuje. Osoby po bokach za chwytaj¹ siê za rêce, tak
aby grzanka by³a w rodku.
Kto siê spóni lub pomyli  odpada.

Redaktor naczelny: Agata Smokowska
Z-ca redaktora naczelnego: Wojciech Tatarczuk
Oprawa graficzna: Rafa³ Szczodruch
Redaktorzy: Karol Pó³torak, Aneta Lipiñska, Micha³
Sawicki, Bartosz Chliñski, Kamil Stankiewicz

opiecznych, zarówno w ¿yciu prywatnym, jak i w dru¿ynie.
Pamiêtajmy, aby techniki by³y narzêdziem przygotowuj¹cym do kolejnej fazy poznawania danej dziedziny oraz pozostawiaj¹cym lad w postaci przygotowania do dalszego ¿ycia.
Techniki harcerskie towarzysz¹ nam na ka¿dym obozie,
biwaku, rajdzie czy zbiórce, spotkaniu. Dru¿ynowi, pamiêtajcie, ¿e techniki harcerskie maj¹ na celu wyrobienie u harcerza: charakteru, rzemios³a, zdrowia fizycznego i patriotyzmu.
O tym ju¿ w nastêpnym numerze gazetki.
phm. Wojciech Tatarczuk HR
Szef HZKK

Bank pomys³ów  przyrzeczenie
Wszyscy wiemy, ¿e Przyrzeczenie Harcerskie jest najwa¿niejsz¹ chwil¹ w ¿yciu ka¿dego harcerza. Chcia³abym przedstawiæ pomys³ jak mo¿e wygl¹daæ Przyrzeczenie Harcerskie.
Przyrzeczenie odbywa siê na noclegu dru¿yny. Ok. godziny 3:00 w nocy budzimy wszystkich harcerzy, oprócz osoby,
która bêdzie sk³ada³a Przyrzeczenie Harcerskie. W harcówce
uk³adamy krzy¿ harcerski ze zniczy, których na razie nie zapalamy. Wokó³ krêgu ustawiaj¹ siê harcerze z dru¿yny. Dru¿ynowy wraz z przybocznym, trzymaj¹c po jednym zniczu w
rêku (+ jeden dla osoby któr¹ bêdzie siê budziæ), budz¹ tê
osobê. Nastêpnie wchodz¹ do pomieszczenia, gdzie w ciszy i
ciemnoci siedz¹ cz³onkowie dru¿yny. Osoba maj¹ca z³o¿yæ
Przyrzeczenie dostaje zadanie zapalenia zniczy. Zapalaj¹c je,
osoby z dru¿yny kolejno recytuj¹ punkty Prawa Harcerskiego. Przy reszcie zapalanych zniczy zaczynamy piewaæ P³onie ognisko. Osoba maj¹ca z³o¿yæ Przyrzeczenie do³¹cza do
krêgu. Dru¿ynowy opowiada gawêdê nawi¹zuj¹c¹ do Przyrzeczenia i odczytuje rozkaz. Nastêpuje Przyrzeczenie, wrêczenie krzy¿y i ksi¹¿eczek harcerskich. Po takim kominku dru¿yna mo¿e do rana ciekawie spêdziæ czas, np. przy wspólnych piewankach.

Przeka¿ 1% dla ZHP

Aby przekazaæ 1% swojego podatku organizacji po¿ytku
publicznego dokonaj odpowiedniej adnotacji w swym zeznaniu podatkowym PIT i przeka¿ deklarowan¹ kwotê na konto:
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Olecku nr
konta 60 9339 0006 0000 0006 5663 0001 z dopiskiem dla Hufca
ZHP w Olecku 1% podatku zgodnie z art. 27 Ustawy. Nic nie
tracicie, bo wp³acon¹ kwotê Urz¹d Skarbowy zwróci.
Z harcerskim pozdrowieniem  Czuwaj!
Oleccy harcerze

#
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(K1605)

BLISKO 16 LAT DZIA£ALNOCI
NA RYNKU VIDEO

OLECKO,
Armii Krajowej 8,
tel. (087) 520-37-20

Oferujemy:
- ponad 7000 tytu³ów VHS (mo¿liwoæ wypo¿yczenia na kilka dni)
- blisko 900 tytu³ów DVD
 sta³ym klientom rabat  20%
 telefoniczna rezerwacja filmów,
 filmy dla koneserów.
Ponadto oferujemy us³ugi:
- przegrywanie nagrañ prywatnych DVD-VHS, VHS-DVD, DVD-DVD, VHS-VHS
- regeneracja p³yt DVD, CD (nawet bardzo porysowanych)
HITY WYPO¯YCZALNI  LUTY 2006

Lp. Nr kat.
1

847

Tytu³

Gatunek

Lp.

Nr kat.

Tytu³

Cz³owiek ringu

dramat

16

807

Imperium wilków

Gatunek
thriller

2

845

Wierny ogrodnik

thriller

17

763

Sposób na teciow¹

kom.

3

863

Plan lotu

thriller

18

803

Atak na posterunek

akcja

4

783

Osaczony

thriller

19

811

XXX2

akcja

5

854

Niewidzialny

akcja

20

729

Z³o

6

788

American Pie 4

kom.

21

775

Wyspa

akcja

7

718

Królestwo Niebieskie

hist.

22

785

Klucz do koszmaru

horror

8

838

Dark Water  Fatum

horror

23

849

Na ostrzu. Droga po z³oto

obycz.

9

759

Ob³êd

horror

24

836

Yamakasi 2

akcja

10

806

Morderca ze wschodu

thriller

25

828

6 batalion

11

846

Jazda na maksa

kom.

26

826

Uliczne psy

sens.

12

852

Zaklête serca

kom.

27

787

Mr.&Mrs. Smith

kom.

13

832

Skazany na bluesa

dramat

28

678

Hitch

kom.

14

834

Pracownik miesi¹ca

kom.

29

805

Boudu

kom.

15

861

Komornik

dramat

30

848

Revolver

dramat

wojenny

krymin.

JU¯ W WYPO¯YCZALNI
1

865

Przek³adaniec

thriller

4

876

Rozdro¿e Kafe

dramat

2

874

Smak ¿ycia 2

kom.

5

881

Szansa na sukces

obycz.

3

875

G³osy

horror

6

883

Pan ¿ycia i mierci

akcja

NIEKTÓRE PREMIERY MARCA
6

Gnij¹ca panna m³oda

Podwójna gra (Al. Pacino)

Gol!

9

Polowanie na druhny

Piêcioro dzieci i co

Replikate

13

Jestem

Czarny wit (Segal)

B³êkitna G³êbia

20

Nieustraszeni bracia Grimm

Zejcie

Moje nowe ¿ycie

27
30

Godzilla: Ostatnie wojny
Harry Potter i czara ognia

Kurczak ma³y
King Kong

Pi³a 2

Miasto gniewu
Zakonnica

Zapraszamy: pon.sob.  1000-1900, niedziela  1200-1700

$
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US£UGI

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

(V78010)

us³ugi:
* ABC Alkoholi, plac Wolnoci 8c, tel. 0-87-520-42-72 K3003

(V9504)

* artyku³y wêdkarskie, wyprzeda¿, rabat 30%, sklep
zoologiczny, ul. Kolejowa
L804
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K4402
* AUTOGAZ, monta¿ tel. 0-87-523-94-31
V3607
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31 L108
* Centrum Ogrodnicze, Rzenicka 6
V4307
* Compensa  ubezpieczenia wszystkie, tel. 0-87-52046-76
V7005
* dewocjonalia, ul. Winiowa 3
V10703
* firany, zas³ony, sklep, sprzeda¿, projektowanie, szycie, plac Wolnoci 21, tel. 0-87-520-02-09
L1201
* geodezyjne, ksero wielkoformatowe, ul. Letnia 12,
tel. 0-87-520-28-67
V76610

T/4).^

Pl. Wolnoci 15A tel. (087) 520-26-12

PIECZ¥TKI, KSERO, DORABIANIE KLUCZY
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V6815
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V6810
* hurtownia odzie¿y u¿ywanej, tel. 0-501-703-381 V10004
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V6705
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V12002

Arnold

(VV10606)

Hurtownia wêdlin

Go³dapska 31, tel. (087) 520-22-13; (087) 520-15-30

serdecznie zaprasza na zakupy miêsa,
drobiu, wêdlin, mro¿onek i konserw.
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
JAZDY KONNE; POKOJE GOCINNE
Szczecinki 7, Tel. (087) 520-20-35;
kom. 0-660-685-547
www.marek.imakar.com

V12502

(K3403)

* jubilerskie, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V5106

K3303

* optyk, Kolejowa, tel. 0-87-520-43-56

V15501

(K4601)

* piecz¹tki, plac Wolnoci 7c (I piêtro nad sklepem
miêsnym Mazury, tel. 0-87-520-04-80
V8105
* PIZZA NA TELEFON, 0-87-523-00-43
L606
* poczta kwiatowa, tel. 0-87-520-24-74
K808
* pralnia, tel.0-607-373-479
V3108
* przewozy, przeprowadzki, tel. 0-504-146-460
V4507
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-52020-75, 0-601-538-553
K2604
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V4906)
* salon meblowy, Jan Bagiñski, ul. RZENICKA 6, tel.
0-87-520-29-23
V3907

Serwis ogumienia, Go³dapska 31, tel. (087) 520-16-93
Opony nowe i bie¿nikowane od 65 z³. TIR, rolnicze;
pompujemy gazem; komputerowe wywa¿anie kó³.

(V11203)

SPRZEDAM
* materac przeciwodlezynowy, fiata 125p gaz, spawarkê 1 fazow¹, tel. 0-87-520-31-40
K4502
* mieszkanie 60 m.kw. centrum, nowy atrakcyjny budynek, tel. 0-513-433-038
K4302
* mieszkanie 61 m.kw. z gara¿em, tel. 0-696-452-326 po
15.00
K4102
* naprawa sprzêtu ogrodniczego Husqvarna, tel. 0-87520-02-12
V15401
* niemiecki, kursy, Wojciech Wojtkowski, tel. 0-87523-94-55 wieczorem,
K4501
* sukniê lubn¹, tel. 0-87-520-31-91
K3902

* sklep BHP i p. po¿, Grunwaldzka 16a, tel. 0-87-52017-89
V10204
* sklep miêsny Mazury, tel. 0-87-520-23-14
V6005
SKLEP SPO¯YWCZY TOMEK
Du¿y wybór alkoholi i herbat na wagê
Czynny: codziennie  do 2200, pi¹tek-sobota  do 2400
Plac Wolnoci 24
Zapraszamy

* solarium le¿¹ce, stoj¹ce, tel. 0-87-520-32-10
* spawanie aluminium, tel. 0-508-192-094
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57

(V11802)

PRACA
* zatrudniê ludzi do produkcji skarpet, mê¿czyzn i kobiety do 35 lat, tel. 0-605-855-504, 0-605-855-506, K3503
* zatrudniê mechanika, tel. 0-87-520-02-12
V15411
* zatrudniê przedstawiciela handlowego z dowiadczeniem, tel. 0-510-189-301.
K4701

* kompleksowe wykonawstwo instalacji sanitarnych,
tel. 0-87-520-49-33
V3707
* korepetycje, matematyka, mgr Danuta Szrajbert, tel.
0-600-045-656, 0-87-520-40-12
V9704
* kredyty, tel. 0-87-520-22-47
K408
* kredyty, ubezpieczenia, tel. 0-87-520-20-55
V9904
* lakiery samochodowe, dorabianie, ul. Targowa 14a,

V10803
V12602
V2508

wie¿e ryby morskie i s³odkowodne, wyroby z ryb
Sklep rybny KASIA, ul. Kolejowa 21
Tel. (087) 520-03-00

(V6710)

OG£OSZENIA DROBNE

* tani kredyt, tel. 0-87-520-01-89
V11902
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K308
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2208
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562 L904
* transport, tel. 0-503-040-639
V15601
* transport, tel. 0-508-192-094
V12612
* turystyczne Dem-Bus, kraj, zagranica, tel. 0-504065-770
K4202
* wêdkarstwo, sklep Kolejowa, tel. 0-503-040-639 V15611
* wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski, Targowa 20, tel.
0-87-520-21-13
V73413
* WYPOZYCZALNIA DVD, tel. 0-87-523-01-54
V5306
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2311
* zupy regeneracyjne, tel. 0-87-520-15-78
V2608
WYNAJEM
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00 L1003
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00 L1103

%
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Wspomnienia  po latach

W³adys³aw ¯urowski

Rok 1995/96

W³adys³aw ¯urowski
Jestem ja dziadkiem a¿ spod Kalwaryi
Co to le¿y blisko naszej rzeki Wilii
Wendrujone po wiecie i szukajone chleba
Przyszed ja akurat tam gdzie potrzeba.
A tym miastem by³o Treuburg-Margrabowa,
które na Olecko starosta mianowa³.
Z ca³ej Polski i zagranicy licealisty zjechali
¯eby pobalowaæ w Dworku Mazurskiego sali
Sporo ich na ksiê¿y siê wyuczy³o
Lecz tylko dziesiêciu w Olecku zjawi³o
Niektóre i niektórzy sportowcami byli
Sporo s³awy swojej szkole przysporzyli
Wiesiek Styczyñski piêædziesiêciolecie przygotowa³
A przy tym bardzo du¿o napracowa³
W 57-mym z Gocikiem pospo³u
Pomaga³ wylewaæ lizgawkê przed szko³¹
Potem na niej z Jasi¹ S. trenowali
I na zawody w Augustowie wyjechali.
Jasia Sieczkowska dobrze siê spisa³a
Bo na trzecie miejsce w Polsce awansowa³a
Niektóre i niektórzy jubileuszu nie doczekali
Tote¿ koledzy ksiê¿a za ich dusze msze celebrowali
Tak samo za zmar³ych profesorów modlili
¯eby ich do raju najszybciej wpucili.
W 60-tym roku liceum przenieli
Tam gdzie obecnie podstawówka siê mieci
¯urowski pozosta³ na starych mieciach
¯eby nie zapomnieæ o dwójkowych dzieciach,
Które coraz lepiej na ³y¿wach lizgali
I czo³owe miejsca w Polsce zdobywali.
W tym roku w Olecku sroga zima by³a
Ale lodowisko Bajka swój ¿ywot skoñczy³o
Chocia¿ du¿o niegu tutaj napada³o
Lecz nikomu piêknych figur lepiæ siê nie chcia³o
Stary opiekun chocia¿ siê zbuntowa³,
Bo harcersk¹ kawiarenkê kto sprywatyzowa³

(215)

Ca³¹ d³ug¹ zimê by³ bezrobotnym
I dlatego czu³ siê bardzo samotny.
Z domu nigdzie zim¹ nie wychodzi³
I zdrowiu swemu powa¿nie zaszkodzi³.
Burmistrzu drogi, ty masz wielk¹ w³adzê,
która pokrzywdzonych zawsze wynagradza.
Odprywatyzuj harcersk¹ kawiarenkê
A skoñczy siê wreszcie harcerska udrêka.
On pó³ ¿ycia swego na lodzie przepracowa³
I ani chwili zimy nigdy nie zmarnowa³.
Niech opiekê nad Bajk¹ obejmie harcerstwo
A skoñczy siê wreszcie prywaciarskie zdzierstwo.
Harcerz ¯urowski znów do pracy wróci
I swego zimowego hobby do mierci nie porzuci.
Na lodzie siê pojawi¹ zimowe imprezy,
które bêd¹ organizowane dla dzieci i m³odzie¿y.
Przysz³ej zimy na lodowiska czterdziestolecie
Piêkniejszego w ca³ej Polsce nigdzie nie znajdziecie.
Miasto znowu odzyska dawny urok i s³awê
A dzieci i m³odzie¿ bêd¹ mia³y weso³¹ zabawê.
W³adze nasze odznaczenia lodomistrzowi przyzna³y
Lecz o najwa¿niejszym dla niego Orderze Umiechu zapomnia³y.
W 87-mym mieli go daæ, lecz siê rozmylili
Bo zwariowany harcerz z Wilna nie by³ partyjnym ani chwili.
Móg³by ja tak piewaæ do samego rana,
Lecz wybaczcie Pañstwo, bo gêba zatkana.
Muszê na zakoñczenie powiedzieæ do widzenia
I ¿yczyæ w dalszym ¿yciu du¿o powodzenia.

Po odpiewaniu dwóch zwrotek piewa³em wspólnie ze wszystkimi
refren: Cierp duszo moja, a bêdziesz zbawiona, bo jak nie wycierpisz, bêdziesz potêpiona.
Po tej d³ugiej pieni dziadowskiej, piewanej przy ogniskach
harcerskich, zaczynaj¹cej siê od s³ów:
Szedli dwa dziady po wybitej szosie
£ajdaki, pijaki, oberwane, bose...
Po kilkunastominutowym odpoczynku odpiewa³em piosenkê humorystyczn¹ o tym, jak kwitn¹ sosny i morele, a ja mam
zmartwienia wiele.
Po odpiewaniu tej piosenki mój pobyt na ognisku zakoñczy³
siê. M³odsza córka Zosia odprowadzi³a mnie do domu. Jeszcze
przez parê godzin le¿¹c w ³ó¿ku s³ysza³em melodie piosenek dochodz¹ce do mych uszu z ogniska.
Tydzieñ czasu pozostawa³ do po³owu szczupaka spinningiem.
15 stawia³em spinning w k¹t, a zaopatrzony w naczynie do zbierania poziomek wyje¿d¿a³em rowerem lub autobusem w okoliczne lasy ko³o G¹sek, Olszewa i Gordejek. Kiedy nadchodzi³ czas
na rydze, zabiera³em ze sob¹ kosz i czêsto nie gardzi³em takimi
grzybami jak kurki, opieñki, kanie i malaki zwyk³e czy modrzewiowe.
Miesi¹c sierpieñ przynosi³ obfity zbiór borówek, które wrzuca³em do kosza ca³ymi garciami. Pobi³em rekord zbieraj¹c ich 22
litry. Na borówki wybiera³em siê najczêciej do miejscowoci Szeszki
lub Markowskie, zabieraj¹c do autobusu rower, aby na nim dojechaæ do wszystkich zak¹tków okolicznych lasów, gdzie mo¿na
by³o je znaleæ.
C.d.n.
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Kalendarz imion

7 marca
Felicji, Felicyty, Gryzeldy, Pauli, Perpetui
Bogowita, Jac³awa, Jana, Kajetana, Nadmierza, Paula, Paw³a, Perpetuy, Polikarpa, Toma, Tomasza
8 marca
Beaty, Filomeny, Jany, Maryny, Mcis³awy
Jana, Juliana, Mi³ogosta, Mcis³awa, Stefana, Wincentego
9 marca
Anastazji, Dominiki, Elwiry, Franciszki, Kariny, Katarzyny, Mcis³awy, Teresy
Anastazego, Apolla, Apollina, Brunona,
Dominika, Franciszka, Mcis³awa, Stoigniewa
10 marca
Atalii, Bo¿ys³awy, Eugenii, Sofronii, Witos³awy
Aleksandra, Alojzego, Bernarda, Bo¿ys³awa, Cypriana, Grzegorza, Makarego, Mar-

celego, Witos³awa
11 marca
Angeliki, Balbiny, Dobros³awy, Drogos³awy,
Konstantyny, Ludos³awy, Rozyny
Benedykta, Benedyktyna, Edwina, Erwina, Kandyda, Konstantego, Konstantyna, Ludos³awa, Prokopa, Sofroniusza
12 marca
Bernadetty, Bernadety, Józefiny, Justyny, Wiki
Alojzego, Bernarda, Blizbora, Grzegorza,
Justyna, Maksymiliana, Mariusza, Swatosza, Wasyla
13 marca
Bo¿eny, Ernestyny, Eufrazji, Kiry, Krystyny, Marianny, Patrycji
Ernesta, Marka, Nikifora, Patryka, Roderyka, Rodryga, Trzebies³awa, Trzebis³awa

£ó¿ko niezgody

sownie jak on.
6. Przesypiamy w ¿yciu 25 lat  po co
rozstawaæ siê na tak d³ugo?
Powody, dla których nie powinnimy
sypiaæ razem:
1. Po burzliwej k³ótni nie musisz le¿eæ
obok niego, trawiona ¿¹dz¹ zemsty.
2. Rozrzucone po sypialni skarpetki czy
pe³na popielniczka nie doprowadzaj¹
ciê ju¿ do szaleñstwa.
3. Jeli po kilkunastodniowej nocnej
separacji spêdzisz z nim upojn¹ noc,
to czujesz siê odprê¿ona i wypoczêta

Powody, dla których nie powinnimy sypiaæ osobno:
1. Czy istnieje co piêkniejszego ni¿ sen
w jego ramionach?
2. Gdy masz z³y sen, wiadomoæ, ¿e
on jest przy tobie, uspokaja.
3. Seks na krótko przed przebudzeniem
jest najwspanialszy.
4. Rozmowy bezporednio przed s¹
najbardziej szczere. Jest okazja, by
rozwi¹zaæ parê problemów.
5. Nikt i nic noc¹ nie pachnie tak sek-

Herbatki dla nerwowych pañ woæ w okresie miesi¹czkowania. Poza

Przys³owia
i powiedzenia
 W marcu gdy kto siaæ nie zaczyna dobra swego zapomina.
 Jaskó³ka i bociek lata, znakiem to wiosny dla wiata.
 Kiedy w marcu plucha, to w maju posucha.
 Po suchej zimie wiosna bez deszczów
nie minie.
 Suchy marzec, mokry kwiecieñ i zimny
maj nape³niaj¹ piwnice i spichlerze, tak¿e
obfite siano daj¹.
 W marcu jak w garncu.
 Gdy w marcu grzmoty, to w maju niegi.
 Na wiêtego Grzegorza (12 marca) id¹
lody do morza.
jak podczas urlopu.
4. Mylenie o innych mê¿czyznach sprawi
ci wiêcej przyjemnoci, jeli on nie le¿y
obok.
5. Mo¿esz sobie wreszcie kupiæ jaskrawozielone zas³ony, zapalaæ przed snem
kadzide³ka oraz zawiesiæ nad ³ó¿kiem
minibaldachim.

Nasz przepis
Piernik Ireny

3 du¿e lub 4 ma³e jajka
3/4 szklanki miodu sztucznego (ma³y
s³oiczek)
3/4 szklanki cukru
Wszystko to zmiksowaæ do chwili, gdy
rozpuci siê cukier, a nastêpnie dodaæ
3/4 s³oika d¿emu
3 szklanki m¹ki
1 czubata ³y¿eczka sody
2 czubate ³y¿eczki cynamonu
1 przyprawa do pierników
3 czubate ³y¿ki kakao
1 szklanka mleka
Dok³adnie wymieszaæ i dodaæ jedn¹ szklankê oleju. Dodaæ oprószone
m¹k¹ 10 dkg rodzynek.
Piec w temperaturze 180°C.
Mo¿na polaæ polew¹, posypaæ
cukrem pudrem. Mo¿na tak¿e przekroiæ i polaæ w rodku polew¹, prze³o¿yæ
marmolad¹ czy te¿ kremem.
Ciasto smakuje wymienicie nawet
wówczas, gdy wyjdzie zakalec.

tym warto melisê stosowaæ w niedomaganiach trawienia, m.in. braku apetytu,
przede wszystkim na tle nerwowym.
O dobroczynnych skutkach naparów,
czyli herbatek z melisy, dla systemu nerwowego ludzi wiedziano z dawien dawna. Przed kilku wiekami bowiem s³awny
Syreniusz autor bardzo znanego dzie³a
O zio³ach i mocy ich tak pisa³ o melisie: Serca smêtne rozwesela, md³e posila, smutnym i melancholijnym umys³om
dobre czyni, ¿o³¹dek
Urz¹d Skarbowy w Olecku
wysusza, zagrzewa,
informuje mieszkañców powiatu oleckiego,
posila i do ³zawienia
¿e zeznania na podatek dochodowy
sposobnym czyni
od osób fizycznych za 2005 rok
rano na czczo u¿ywaprzyjmowane s¹
na. Natomiast stosow pokoju nr 8 w siedzibie Urzêdu Skarbowego:
wana na noc mia³a z
Olecko ul. Wojska Polskiego 7
cia³a sny straszne z
w dniach:
krwi¹ wydalaæ a weponiedzia³ki
8:30  16:00 wtorki 8:30  16:00 so³e czyniæ.
rody
8:00  14:30 czwartki 8:00  14:30
DOM WESELNY
12345678901234567890123456789012
pi¹tki
8:00  14:30
(V6805)
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
Informacje udzielane s¹ pod nr tel. 520-30-22 wew. 150,151.
12345678901234567890123456789012
O
le
c
k
o
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
Wzory formularzy zeznañ wraz z objanieniami umieszul. Gdañska 1,
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
*
przyjêcia
weselne,
okolicznociowe
tel. +(87) 520-40-50
12345678901234567890123456789012
czone s¹ na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
* imprezy studenckie, stypy
12345678901234567890123456789012
www.mofnet.gov.pl

Dawne pogl¹dy zbie¿ne s¹ z twierdzeniami wspó³czesnych zielarzy. Melisie bowiem przypisuje siê w³aciwoci
uspokajaj¹ce, przeciwbakteryjne, przeciwfermentacyjne, pobudzaj¹ce trawienie.
Polecana bywa g³ównie przy ró¿nych
niedomaganiach nerwowych, niepokojach, nadmiernym pobudzeniu, wyczerpaniu prac¹ umys³ow¹, bezsennoci.
Powinny j¹ doceniæ Panie, które uskar¿aj¹ siê równie¿ na zaburzenia i dra¿li-
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III miejsce Miêdzynarodowym
w Turnieju Halowej Pi³ki No¿nej
Dru¿yna The Belfers Olecko zajê³a
III miejsce w VIII Miêdzynarodowym
Turnieju Halowej Pi³ki No¿nej BRANIEWO 2006 - 24-26.02.br. W zawodach udzia³
wziê³o 11 dru¿yn (m.in.: z Kaliningradu
dwa zespo³y I i II, - Rosja, Hanoweru Niemcy, Litwy i Polski). Zgodnie z regulaminem opracowanym przez organizatorów, na odprawie kapitanów ka¿da
dru¿yna w ci¹gu dwóch dni mia³a rozegraæ 10 meczów, tzn. i¿ rywalizowano
systemem ka¿dy z ka¿dym.
Zespó³ z Olecka pechowo przegra³ pierwszy mecz z Tczewem (I miejsce) 1:3. Nie od dzi wiadomo, ¿e najgorzej wychodz¹ nam pierwsze pojedynki,
a szczególnie boli pora¿ka z dru¿yn¹, która
'zabiera' punkty decyduj¹ce o koñcowym
sukcesie. Po raz drugi Belfersi przegrali
z I zespo³em Kaliningradu zaledwie 0:1.
Zdecydowanie lepsi byli oleczczanie, a
klas¹ sam dla siebie  Karol Sobczak
(zdecydowanie najlepszy technik Turnieju
i mózg Belfersów). Jednak nie sprostalimy zespo³owi z³o¿onemu z by³ych
zawodników I ligi rosyjskiej.
Pozosta³e mecze zdecydowanie wygralimy, m.in.: 4:1 z Braniewem, 3:1 z
Pieniê¿nem, 3:0 z Niemcami, 2:0 z Elbl¹-

giem, 1:0 z II zespo³em Kaliningradu.
Olecki zespó³ wyst¹pi³ w najmocniejszym (jak na obecne warunki) sk³adzie:
górny rz¹d od lewej: Karol Sobczak,
Marcin Putra, Jacek Matwiejczyk, Adam
Wyszyñski, Zbyszek Polakowski. dó³:
Robert Smyk, Robert Antkiewicz, To-

Pó³nocna Liga Regionalna
Tenisa Sto³owego
To ju¿ koniec z³ej passy?

Zawodnicy Arionu Olecko przerwali
czarn¹ seriê i po trzynastu pora¿kach z
rzêdu odnieli pierwsze zwyciêstwo w
Pó³nocnej Lidze Regionalnej Tenisa Sto³owego. W meczu wyjazdowym Arion
pokona³ Viktoriê III Wiêcki 8:0, oddaj¹c
czerwon¹ latarniê temu zespo³owi.
Druga runda Pó³nocnej Ligi Regionalnej Tenisa Sto³owego dobiega koñca. Do jej zakoñczenia pozosta³y jeszcze dwie kolejki. W najciekawszym meczu szesnastej kolejki Geodezja Olecko
uleg³a na w³asne ¿yczenie Viktorii II Wiêcki
8:4.
Wyniki XVI kolejki:
Viktoria III Wiêcki - ABC Gi¿ycko 3:8
Geodezja Olecko - Viktoria II Wiêcki 4:8
Arion Olecko - Viktoria II Wiêcki 1:8
Viktoria I Wiêcki - Arion Olecko 8:1

Viktoria III Wiêcki Tabela
1. I Strefa Go³dap
2. ABC Gi¿ycko
3. Viktoria I Wiêcki
4. Viktoria II Wiêcki
5. Spójnia Olecko
6. Pogoñ Banie Maz.
7. Geodezja Olecko
8. Arion Olecko
9. Viktoria III Wiêcki

Arion Olecko 0:8
13
15
14
15
13
15
14
15
16

20 91:46
19 103:71
19 79:38
16 86:59
16 75:45
10 65:68
8 60:68
3 25:77
1 22:111

Geodezja Olecko - Viktoria III
Wiêcki 4:8
Geodezja na w³asne ¿yczenie uleg³a
Viktorii II 4:8. Po szeciu spotkaniach
Geodezja prowadzi³a w meczu 4:2. W dalszej czêci meczu zawiedli wszyscy zawodnicy Geodezji nie zdobywaj¹c ¿adnego punktu.

masz Karniej, Jerzy Wojnowski (kapitan), Kamil Szarnecki i Wies³aw Bukpa.
Niepowetowan¹ strat¹ dla zespo³u,
by³ brak jej najlepszego strzelca (Oleckiej Ligi Amatorskiej) - Sebastiana Antkiewicza, który nie móg³ uczestniczyæ
w zawodach. Miejmy nadziejê, i¿ w przysz³ym roku to Olecko bêdzie najlepsze.
A staæ nas naprawdê na wiele...
ben

Punkty dla Geodezji zdobyli: Jan
Nawrot 1,5. Aleksander Charmuszko, Józef
Polakowski po 1, Andrzej Morawski 0,5,
Czes³aw Krasowski 0 pkt.
Dla goci: Grzegorz Kokocha 3,5,
Jaros³aw Deneka 2,5, Piotr Lewko, Tomasz Zalewski  obaj po 1 pkt.
Viktoria III Wiêcki-Arion Olecko 0:8
Z mieszanymi uczuciami wyruszali na
mecz wyjazdowy zawodnicy Arionu. By³o
to wa¿ne spotkanie dla obu dru¿yn.
Zwyciêstwo ka¿dej dru¿ynie dawa³o
opuszczenie czerwonej latarni w tabeli.
Z tej potyczki zwyciêsko wyszli zawodnicy Arionu. Widaæ dobr¹ pracê trenera Antoniego Puchalskiego z dru¿yn¹,
zawodnicy robi¹ sta³e postêpy.
Punkty dla Arionu zdobyli: Piotr Nitkowski i Tomasz Skrocki  obaj po 2,5,
Andrian Puchalski i Arek Puchalski 
obaj po 1,5 pkt.
Franciszek Pietro³aj

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. 1200-17 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 197

I ca³y tydzieñ za nami! Jak siê mo¿na
domyleæ, to tydzieñ ma siedem dni, wiêc
ca³a siódemka jest za nami. I to ju¿ jest
nieodwracalne.
Jak zwykle mamy kilka wa¿nych spraw
poruszonych w ubieg³ym tygodniu. Najwa¿niejsz¹ jest to, ¿e do naszego kraju
zbli¿a siê ptasia grypa. Co prawda wokó³ tej ca³ej ptasiej uczyniono wiêcej
histerii ni¿ by³o potrzeba. Ale ludzie w
panice usypiaj¹ koty, z podejrzeniem
patrz¹ na swoje, które z g³upim wyrazem pyska staraj¹ siê odgadn¹æ ¿yczenie swojego pana. A ptasia grypa przysz³a. I nie, jakby wydawa³o zupe³nie logiczne, ze Wschodu, ale przysz³a z Zachodu. I jak siê równie¿ okazuje nie jest
a¿ tak grona jak siê zapowiada³o. Wystarczy zachowaæ dotychczasowy tryb
¿ycia i myæ siê. Bo higiena jest najwa¿niejsza. Tak mówi minister zdrowia, a jest
zdrowy i to widaæ, oraz lekarze i weterynarze w ca³ym kraju. A tak ogólnie chodzi o to, by nie ci¹gaæ siê z pad³ymi ptakami po miecie. I bêdzie ok.
Ale wiadomo, ¿e ptasia grypa jest
tylko tematem zastêpczym. Najwa¿niejsza jest ogólnomedialna histeria antyrz¹dowa i antypisowska. Okazuje siê, ¿e
tzw. wolnoæ mediów jest tylko dla wybranych i tylko oni maj¹ prawo mówiæ
jaka jest demokracja i co to jest demokracja. Nie jestem zwolennikiem ani s³uchaczem Radia Maryja czy widzem TV
Trwam, ale dziwi mnie hipokryzja prasy,
rozg³oni radiowych czy telewizyjnych.
To one dyktuj¹ jaka ma byæ demokracja
i definiuj¹ co to jest demokracja i praktycznie nie ma dnia, kiedy by nie zabrano g³osu, ¿e dzia³ania RM czy TV Trwam
trzeba ukróciæ. Paranoja! Z jednej strony walka o zdobycze demokracji i wolnoæ wypowiedzi, a z drugiej stawianie
warunków i zamykanie wielu ludziom ust.
W niedzielê by³ program Kuby Wojewódzkiego. A w programie bra³ udzia³
znany satyryk Jan Pietrzak. Tu zwróci³
na to uwagê, ¿e co by nie mówiæ, to
tzw. moherowe berety te¿ maj¹ prawo
do wypowiedzi w³asnego zdania, a nie
tylko mniejszoci seksualne, frustraci i
niezadowoleni z jaki rz¹dów itd. Muszê przyznaæ mu racjê. W demokracji maj¹
prawo g³osu i wypowiedzi wszyscy, i to
niezale¿nie od tego czy siê nam to podoba, czy nie. Drug¹ kwesti¹ jest praca
dziennikarzy. Te¿ toczy siê to w imiê
wolnoci s³owa i mediów. Dziennikarz mo¿e
wszystko i jest jak wiêta krowa... Jak
siê nie podoba to mo¿na podaæ go do
s¹du. Do tego czasu mo¿e zniszczyæ cz³owieka pomówieniami i k³amstwami. Mo¿e
wykorzystywaæ swoje materia³y do po-

ni¿ania innych, do wywo³ywania awantur i niepokojów. Dziennikarz ma prawo, bo obywatel ma prawo wiedzieæ!
Wiedzieæ! Ok... Ale nie za wszelk¹ cenê
i nie kosztem innych ludzi. ¯enuj¹cy
spektakl obrony suwerennoci, jaki zaproponowali dziennikarze z Wiadomoci w rozmowie z Marsza³kiem Sejmu,
który prosi³, by mu nie zawracaæ w danej chwili g³owy i nie filmowaæ w tym
momencie. K³amstwa dziennikarza t³umacz¹cego, ¿e kamera jest wy³¹czona i
beztroska szefa dziennikarzy nie widz¹cego nic niestosownego w zachowaniu
i postêpowaniu swoich kolegów. Wczeniej manipulacje wypowiedziami ministra.
Dziennikarz nie widzi nic niestosownego w tym, ¿e zamanipulowa³ wypowied
tak, ¿e powsta³a omieszaj¹ca treæ. To
wszystko wpisuje siê w wolnoæ mediów. Wolnoæ daj¹ca prawo mediom
i odbieraj¹ca tê wolnoæ innym. Ale pewnie
 wiadomoæ brukowa zawsze dobrze
siê przyjmie w spo³eczeñstwie, wiêc dla
tego spo³eczeñstwa trzeba j¹ daæ.
Czy s¹ w Polsce wolne media? Dla

mnie wygl¹da, ¿e nie. Dziennikarstwo jest
ograniczone do swoich w³asnych pogl¹dów politycznych, poziomu jaki panuje
w redakcjach gazet, radiach czy telewizji. Tak naprawdê wolni i niezale¿ni dziennikarze nie s¹ potrzebni. Nie jest potrzebna
rzetelna informacja. Dziennikarze nie widz¹ nic z³ego, ¿e dokonuj¹ manipulacji.
Dzia³aj¹ wrêcz za zgod¹ swoich szefów i
prze³o¿onych. Obowi¹zuje schemat mylenia odgórny. I nazywane jest to wolnoci¹ mediów.
Przepraszam, ¿e nie piszê o polityce.
W zasadzie nic siê nie zmieni³o. Zasady
s¹ te same. Podobno idziemy w stronê
polityki zamordyzmu. Ciekawe, bo przez
16 lat ca³a Polska czeka³a na taki rodzaj
polityki, gdy co siê chwyci mocno za
pysk... a jak ju¿ mamy, to zaczyna przeszkadzaæ zanim zostanie wprowadzone to
w ¿ycie. Oczywicie, jak wiadomo, ¿e bez
rz¹dów PO nie ma demokracji. Bo demokracja bêdzie jak bêdzie rz¹dziæ uk³ad
warszawski, bo on siê tylko roi pos³ance Piterze, PiSowi, NIKowi i paru prokuratorom... A nic takiego nie by³o. PAC

Insynuacje niekonieczne
Cz³owiekiem rz¹dz¹ emocje, wiêc pewnie nigdy nie bêdzie on wyci¹ga³ w³aciwych wniosków. Przypadkiem s³yszê, jak w regionalnym radiu mówi¹, ¿e Hare Kriszna to bardzo niebezpieczna sekta. Jaki znawca ci¹gnie w tej kwestii swój wywód
naukowy, wypowiadaj¹ siê s³uchacze. Wszystko wydaje mi siê mieszne, chocia¿
wcale siê nie miejê, czasem, gdy czyha wróg ja puszczam w ruch obsceniczny image. Pejsy na twarz. Koszern¹ wodê na gaz. Sztuk¹ dzi jest gromadziæ informacje,
myleæ i wyci¹gaæ wnioski, no i jest problem, bo to nigdy nie by³o mocn¹ stron¹
ludzi. Mylê sobie o tym, jak jaki czas temu zasiedzia³am siê w pewnym barze, to by³
bar z takich, co to je zamykaj¹ bardzo szybko, zaledwie wczesnym wieczorem. Barmanka od d³u¿szego ju¿ czasu pozbywa³a siê opiesza³ych klientów. Wyganiani, ku jej
irytacji, wci¹¿ powracali. Nagle do baru wesz³a m³oda, czarnoskóra kobieta. Barmanka
krzyknê³a do niej zza kontuaru Zamkniête!. Kobieta rozgl¹dnê³a siê wokó³, wszystko temu przeczy³o, kto za ni¹ wszed³ ponownie do baru i rozsiad³ siê przy stoliku.
Wysz³a bêd¹c wiêcie przekonana, ¿e mia³a do czynienia z rasistami. Trzasnê³a dosadnie drzwiami, za którymi notabene chwilê póniej wszyscy wyl¹dowali. ¯ycie to
ludzie i wiele interpretacji. Nic nie jest przez to oczywiste.
Ewa Koz³owska

