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Kompromis to sztuka podzielenia jednego ciasta tak, by ka¿dy myla³, ¿e dosta³
najwiêkszy kawa³ek.
Amintore Fantani
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Wolno figê na króla
pokazaæ w kieszeni.
Stanis³aw Trembecki

6 czerwca 2006 r .

60 LAT LO

Cena 1,40 z³

PKO BP Olecko Cup 2006

Fot. Józef Kunicki

FESTYN

M£ODEGO OLECKA

Program Festynu zamieszczamy na s. 7.

Likwidacja ZGM

Na ostatniej Sesji rady Miejskiej doæ
du¿o miejsca zajê³a dyskusja na temat likwidacji ZGM.
Szczegó³y na s. 5.

Maskara zosta³a
w Olecku

Wyniki Ogólnopolskiego Festiwalu
Teatralnego Szkó³ Spo³ecznych STO
Szkolne Spotkania z Melpomen¹
Olecko 2006 zamieszczamy na s. 7.
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Coraz trudniej przypomnieæ sobie, jak to by³o w Olecku,
kiedy jeszcze nie by³o tu tenisa. A to wcale nie tak dawno.
Pierwszy turniej o puchar tego miasta odby³ siê w 2001 roku.
Od tamtego czasu zmieni³o siê tu naprawdê wiele...
O tegorocznym PKO BP Olecko Cup 2006
czytaj na stronie 10.

zaprasza do ogl¹dania
PUB
Mistrzostw wiata w Pi³ce No¿nej
na DU¯YM EKRANIE
TARGOWA
UL. TARGOWA 20, TEL. 0-604-779-423

(L3901)

W dniach 2-3 czerwca 2006r. olecki ogólniak prze¿ywa³
prawdziwe oblê¿enie. W 60-lecie powstania szko³y zjechali siê
do Olecka absolwenci reprezentuj¹cy roczniki od 1951 do 2000
roku. Przybyli nie tylko z Europy, ale i zza wielkiej wody.
O wiêcie LO czytaj na s. 7.

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

Zero
tolerancji
**
2 czerwca w godzinach wieczornych
i nocnych pod nadzorem komendanta
powiatowego policji m³odszego inspektora Rafa³a Klauza przeprowadzono dzia³ania porz¹dkowe pod kryptonimem Zero
tolerancji. Funkcjonariusze s³u¿b patrolowych, ruchu drogowego, sekcji kryminalnej oraz dzielnicowi wylegitymowali
52 osoby. Zatrzymano dwóch nietrzewych kierowców oraz podejrzanego o
dokonanie kradzie¿y. 21 osób ukarano
mandatami za pope³nione wykroczenia
w tym 10 za spo¿ywanie alkoholu w miejscu publicznym.
Policja zapowiada dalsze dzia³ania tego
typu.
**
2 czerwca policjanci zatrzymali dwudziestosiedmioletniego Mariana J.
(mieszkañca gm. Olecko). Zatrzymany w
nocy z 1 na 2 czerwca w Gordejkach w³ama³
siê do zbiornika paliwa koparki i skrad³
oko³o 30 litrów paliwa o wartoci 120 z³.
Wczeniej dokona³ on w tym samym
zak³adzie kradzie¿y 100 m.b. kabla miedzianego o wartoci 3700 z³otych. Kabel po opaleniu izolacji sprzeda³ w skupie z³omu. Za w³amanie i kradzie¿ grozi
mu od 1 do 10 lat wiêzienia.
**
2 czerwca policjanci zatrzymali na tzw.
gor¹cym uczynku dwóch mieszkañców
powiatu oleckiego, którzy rozkrêcali stalowe okucia na targowicy miejskiej. Elementy metalowe chcieli sprzedaæ na z³om.
Piêædziesiêcioletnia Mieczys³aw K. (mieszkaniec Olecka) oraz trzydziestodziewiêcioletni Wies³aw U. (gm. Wieliczki) dokonali przestêpstwa pos³uguj¹c siê kluczami rowerowymi. Wartoæ skradzionego
przez nich metalu oszacowano na 840
z³otych.
Jeden z zatrzymanych, Wies³aw U.
zosta³ na 15 dni umieszczony w areszcie ledczym w Suwa³kach, by odbyæ
karê za pope³nione wczeniej wykroczenia.
**
2 czerwca policjanci zatrzymali dwudziestoletniego Rafa³a P. (mieszkañca

OLEJ OPA£OWY
Aleje Lipowe 1

Tel. (087) 520-41-91

(V23709)

AUTOMYJNIA

wiêtajna), który 13 maja w Orzechówku (gm. wiêtajno) wspólnie z dwudziestojednoletnim Damianem J. i dwudziestodwuletnimi Szymonem G. i Grzegorzem P. w³amali siê do piwnicy i skradli
m.in. meble, piec c.o. oraz ¿eliwne rury
wartoci oko³o 6000 z³otych.
**
3 czerwca oko³o 2.50 zatrzymano
dwudziestotrzyletniego Rafa³a K. (mieszkañca Kowal Oleckich), który w by³ej
rzeni w Kowalach wraz z Grzegorzem
P. (mieszkañcem wiêtajna) skradli troje
drzwi z ch³odni oraz skrzynkê sterownicz¹ do parzelnika. Straty oceniono na
ok. 12.000 z³otych. Skradzione rzeczy
za³adowali na przyczepkê i zamierzali
wywieæ je na z³om.
Zatrzymanie drugiego ze sprawców
Paw³a K. jest tylko kwesti¹ czasu.

Trzy wypadki

3 czerwca oko³o 16.20 na skrzy¿owaniu ul. Armii Krajowej i Sembrzyckiego kieruj¹ca VW Golfem czterdziestosiedmioletnia Ewa Z. skrecaj¹c w lewo
zderzy³a siê z kieruj¹cym motorowerem
Honda osiemnastoletnim Maciejem N.
Pasa¿er motoroweru dziewiêtnastoletni
£ukasz S. z podejrzeniem urazu krêgos³upa zosta³ odwieziony do szpitala w
Suwa³kach. Uczestnicz¹cy w wypadku
byli trzewi.
**
4 czerwca oko³o 8 rano na drodze
¿wirowej wiêtajno  Dworackie kieruj¹cy Oplem Omeg¹ Miros³aw P. na ³uku
drogi nie opanowa³ pojazdu, straci³ kontrolê nad kierownic¹ i uderzy³ w drzewo. Pasa¿er Tadeusz M. (mieszkaniec
wiêtajna) z podejrzeniem urazu krêgos³upa zosta³ przewieziony mig³owcem
do szpitala w Bia³ymstoku. Domniema-

KRONIKA PO¯ARNICZA
 1 maja o 16.05 jeden zastêp
JRG PSP gasi³ po¿ar posuszu
traw w okolicach  1 maja o 17.05 jeden zastêp JRG PSP gasi³ po¿ar posuszu traw w okolicach ul. Wiejskiej.
 1 maja o 17.55 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar posuszu traw w okolicach
ul. Kociuszki.
 2 maja o 6.20 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Sk³adowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 3 maja o 2.20 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Zyndrama po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
Informacji udzieli³a
stra¿ak Katarzyna Jegliñska

ny kierowca i sparwca wypadku zbieg³
z miejsca zdarzenia i oko³o 10.00 tego
samego dnia zosta³ zatrzymany w piwnicy domu w którym mieszka³. Badanie
krwi wykaza³o, ¿e w jego organizmie by³
1 promil alkoholu.
**
W nocy 5 maja oko³o 1.00 w Szczecinkach kieruj¹cy VW Passatem zjecha³
z drogi do przydroznego rowu i uderzy³
w drzewo. Pasa¿er, dwudzietotrzyletni Pawe³ N., ze z³amaniami koñczyn i obra¿eniami wewnêtrznymi zosta³ przewieziony do szpitala w Suwa³kach.
Kierowca samochodu, którym by³
prawdopodobnie dwudziestoszecioletni Piotr G. (mieszkaniec Go³dapi) w czasie wypadku by³ pijany. On równie¿ zosta³ w szpitalu na obserwacji.

MARKET BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

Nieustaj¹cy konkurs

(V27806)
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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:
 Ewelina D. Borawska
 Bo¿ena Chañko
 Anna Gramacka
 Leonarda Krupiñska
 Anna Leszczyñska
 Marcin Rojek
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia
 przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ Wypo¿yczalnia kaset video, ul. Armii
Krajowej 8.
√ 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

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
Zbiórki pieniê¿na
na sprzêt medyczny

Pañstwu

Barbarze
i Romanowi

(K14701)

W dniach 21-22 maja 2006r. na terenie powiatu oleckiego zosta³a zorganizowana zbiórka pieniê¿na na sprzêt medyczny do szpitala w Olecku, w któr¹
zaanga¿owa³a siê m³odzie¿, dzieci, nauczyciele oraz harcerze.
Do przeprowadzenia zbiórki zosta³y
wydane niezbêdne rzeczy, tzn.: plakaty,
puszki, identyfikatory. Ogó³em w przeprowadzonej zbiórce udzia³ wziê³o oko³o
200 osób. Komenda Powiatowa Policji
oraz Komenda Powiatowej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Olecku czuwa³a w dniach
przeprowadzonej zbiórki nad bezpieczeñstwem kwestuj¹cych.
Kwestuj¹cy w dniach 21-22 maja 2006r.
na terenie Powiatu Oleckiego zebrali
3.666,98z³.
H. E. Kasicka

Dzieñ Matki i Dziecka

Dnia 1 czerwca 2006r. ok. 300 osób
 uczniów i opiekunów ze szkó³ z terenu Gminy Kowale Oleckie i wiêtajno,
rodowiskowego Domu Samopomocy,
Domu Dziecka w Olecku, Orodka Szkolno
-Wychowawczego Dla Dzieci G³uchych
wziê³o udzia³ w organizowanym ogólnopolskim Dniu Matki i Dziecka w E³ku.
Patronat nad uroczystoci¹ objêli marsza³ek Sejmu RP, rzecznik praw dziecka,
wojewoda warmiñsko-mazurski i podlaski, metropolita warmiñski i bia³ostocki.
Dzieci otrzyma³y prezenty, bra³y udzia³
w wielu dyscyplinach sportowych, a tak¿e
mog³y obejrzeæ wystêpy, m.in. zespo³u
Dzieci z Brod¹, Mazurskiego Zespo³u
Pieni i Tañca.
Dowóz do E³ku na ww. imprezê dla
dzieci z Domu Dziecka w Olecku sfinansowa³ Pan Roman Prawda  prezes ZPU
Prawda Sp. z o.o. w Olecku, za co mu
serdecznie dziêkujemy.
Sporz¹dzi³a H. E. Kasicka

Szeremeta

wyrazy g³êbokiego
wspó³czucia
z powodu mierci

Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej
zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które odbêdzie
siê 8.06.2006 r. (czwartek) o godz.
17.30 w pomieszczeniu Teatru AGT
przy ul. Partyzantów.

OJCA i TECIA

HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

(V29206)

sk³adaj¹ Prezes Zarz¹du
Olmedica Sp. z o.o.
w Olecku i pracownicy

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

F kupiê

Ca³odobowe
dy¿ury aptek

30.05.2006r.  04.06.2006r., ul. Kolejowa 15
5-11.06.2006r.  pl. Wolnoci 7B

NAJTAÑSZY KUPON
NA OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
F sprzedam
F wynajmê
F inne
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OLECKI TERMINARZ
7 czerwca
16.00  Wszystkie dzieci nasze s¹  festyn w przedszkolu w Olecku
17.30  spotkanie Stowarzyszenia Kulturalnego Przypisani Pó³nocy, ul.
Partyzantów 2
8 czerwca
17:00  Epoka lodowcowa 2 - Odwil¿,
film, kino ROK MG
19:00  Straszny film 4, film, kino ROK
MG
9 czerwca
17:00  Epoka lodowcowa 2 - Odwil¿,
film, kino ROK MG
19:00  Straszny film 4, film, kino ROK
MG
10 czerwca
9.00-14.00  FESTYN M£ODEGO OLECKA
 kamienna pórotunda, stadion miejski
 up³ywa termin wniesienia op³at za pó³kolonie i obóz harcerski, Komenda Hufca
ZHP, ul. W¹ska 1
 V Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Prezesa UKS 3  stadion MOSiR, ul. Park
12.00  mecz juniorów Czarni Olecko 
MKS Szczytno, stadion miejski
17:00  Epoka lodowcowa 2 - Odwil¿,
film, kino ROK MG
19:00  Straszny film 4, film, kino ROK
MG
11 czerwca
15.00  mecz seniorów Czarni Olecko 
Mazur Pisz, stadion miejski
17:00  Epoka lodowcowa 2 - Odwil¿,
film, kino ROK MG
19:00  Straszny film 4, film, kino ROK
MG
12 czerwca
17:00  Epoka lodowcowa 2 - Odwil¿,
film, kino ROK MG
13 czerwca
17:00  Epoka lodowcowa 2 - Odwil¿,
film, kino ROK MG
15 czerwca
15.00 mecz seniorów Czarni Olecko 
Jurand Barciany, stadion miejski
17 czerwca
 V Turniej Pi³ki No¿nej ¯aków PZPN stadion MOSiR, ul. Park
18 czerwca
 V Turniej Pi³ki No¿nej ¯aków PZPN stadion MOSiR, ul. Park
10.30  mecz juniorów Czarni Olecko 
Victoria Bartoszyce, wyjazd
16.00  mecz seniorów Czarni Olecko 
Vêgoria Wêgorzewo, wyjazd
19 czerwca
 V Turniej Pi³ki No¿nej ¯aków PZPN stadion MOSiR, ul. Park
23 czerwca
 Turniej Tenisowy Bankowców  korty
MOSiR

"
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Burmistrz wyci¹ga rêkê do Polaków w Kazachstanu

70-lecie deportacji Polaków na Wschód
30 maja burmistrz Olecka spotka³ siê
z Andrzejem Malinowskim, który powróci³ do Polski po wielu miesi¹cach pracy
z Polakami w Kazachstanie i z ni¿ej podpisanym autorem relacji ze spotkania.
Podczas spotkania rozmawiano o mo¿liwoci zaproszenia na sta³e do naszej
gminy rodziny Polaków z Kazachstanu.
Przypominamy, ¿e olecki Komitet Powiatowy Prawa i Sprawiedliwoci jeszcze w listopadzie ubieg³ego roku wyst¹pi³ z takim wnioskiem do Burmistrza.
- Takie zaproszenie bêdzie z naszej
strony wyrazem uznania dla tych ludzi
i chocia¿ czêciowego zadoæuczynienia za krzywdê, jaka spotka³a ich rodziny po wywiezieniu na Wschód  powiedzia³ burmistrz Wac³aw Olszewski.
Sta³o siê to, przypomnijmy, na mocy
uchwa³y Rady Komisarzy Ludowych
ZSRR z 28 kwietnia 1936 roku. Z terenów Ukrainy i Bia³orusi wywieziono ok.
70 tysiêcy Polaków do azjatyckiej czêci Zwi¹zku Sowieckiego, g³ównie do
Kazachstanu.
A.Malinowski podzieli³ siê podczas
spotkania u Burmistrza swoimi refleksjami z pobytu w Azji. Opowiada³ o tym,
jak ciê¿ko tam ¿yæ i Polakom i jak bardzo chc¹ oni wróciæ do kraju przodków.
- W³adze kazachskie nak³aniaj¹ Polaków do starania siê o repatriacjê,
ale jest to bardzo trudne w realizacji.
Na powrocie do kraju przodków zale-

¿y g³ównie osobom m³odym, które bardzo chêtnie kszta³c¹ znajomoæ jêzyka
ojczystego, jego historii i tradycji. Podczas
4-dniowej podró¿y do Polski, w naszym
wagonie, doczepionym w stolicy Kazachstanu Astanie, pozna³em polsk¹ rodzinê, która zosta³a zaproszona przez w³adze £odzi. By³em wiadkiem jak przedstawiciele tamtego samorz¹du powitali repatriantów na Dworcu Centralnym
w Warszawie  mówi³ A. Malinowski.
Z przykroci¹ wspomnia³ o celniczce z przejcia granicznego w Terespolu,

Przyjaciel olecczan w areszcie

Skazany za polskoæ?

3 czerwca stacja TVN 24 poda³a informacjê, ¿e do aresztu trafi³ dzia³acz polonijny ze Szczuczyna na Bia³orusi, kierownik chóru polskiego z tego miasta,
gor¹cy patriota Edward Hajdukiewicz.
Edward Hajdukiewicz wielokrotnie
bywa³ w naszym miecie, ostatnio przed
dwoma laty podczas Mazurskich Spotkañ z Folklorem, kiedy to wykona³ autorsk¹, przepiêkn¹ piosenkê o Olecku.
Wówczas z Romanem Wojciechowskim
spotkalimy siê z nim, a póniej przes³alimy mu p³ytê CD ze zdjêciami z
imprezy oraz wycinki prasowe. Oczekiwalimy od niego, niestety do tej pory
bezskutecznie, pe³nego teksu piosenki
o Olecku...
Moglimy domylaæ siê tylko, ¿e nasza
przesy³ka mog³a do niego wcale nie do-

trzeæ, a trafiæ do r¹k bia³oruskiego KGB,
co jest najbardziej mo¿liwe po jego aresztowaniu przez milicjê.
Wygl¹da na to, ¿e Edek musia³ zaanga¿owaæ siê w dzia³ania opozycji bia³oruskiej, wspieraj¹cej kandydata na prezydenta Aleksandra Milinkiewicza.
Pewne jest to, ¿e narazi³ siê swojemu
prze³o¿onemu, dyrektorowi Domu Kultury Polskiej w Szczuczynie  Wiktorowi Bogdanowi, który mimo pomocy w³adz
Olecka, odwdziêczy³ siê nam, olecczanom, bior¹c aktywny udzia³ w nagonce
medialnej skierowanej przeciwko Polsce
i Olecku w lipcu 2005 r.
Pozostaje nam tylko ¿yczyæ Edkowi
oraz jego rodzinie i znajomym wytrwania w utrzymaniu tradycji polskiej na
Grodzieñszczynie.
Dariusz Josiewicz

która bardzo ch³odno przyjê³a Polaków,
podejrzewaj¹c ich o przemyt.
Nauczyciel z Judzik pozna³ na tyle
rodaków, ¿e bêdzie mo¿na wybraæ tak¹
rodzinê, która nie bêdzie mia³a problemów ze znalezieniem pracy w Olecku, znaj¹c
dobrze jêzyk polski i posiadaj¹c odpowiednie wykszta³cenie.
W³adze lokalne pomog¹ im w znalezieniu mieszkania oraz jego urz¹dzeniu
przy pomocy sponsorów. Samorz¹d przyst¹pi do za³atwiania formalnoci prawnych
zwi¹zanych z repatriacj¹ polskiej rodziny do Olecka, kiedy A. Malinowski powróci z wêdrówki po Ameryce Po³udniowej.
Dariusz Josiewicz

Uwaga  dzieciêca
biblioteka bêdzie

nieczynna

W zwi¹zku z przeprowadzanym
skontrum zbiorów biblioteki dla dzieci
w dniach 12.06.2006r. do 17.06.2006r.
oddzia³ dla dzieci bêdzie nieczynny.

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001
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KEY Zak³ad
Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE
GRZEWCZO-SANITARNE

Hurtownia w Olecku
ul. Wojska Polskiego 16
Tel. (087) 520-22-33

Tel. (087) 520-22-33
Ceny najni¿sze
w regionie!
Fachowe porady
Mo¿liwoæ zakupu
na raty!

(V31704)

SUWA£KI
Hurtownia:

Sklep:

16-400 Suwa³ki

Suwa³ki

ul. Kociuszki 101C

ul. Ga³aja 24

tel./fax (087) 567-45-99

tel./fax (087) 566-70-82

Tu Stacja Sopot

Pod takim tytu³em ukaza³a siê nowa p³yta Marka Ga³¹zki.
Oprócz znanych ju¿ z koncertów utworów znalaz³a siê na niej
w³anie tytu³owa piosenka.
Nagrania Marek Ga³¹zka dokona³ przy udziale muzyków:
Marcina Ga³¹zki (gitara akustyczna, gitara elektryczna), Zbigniewa Terepko (gitara basowa), Mariusza Kawalca (saksofon altowy i sopranowy), Filipa Ga³¹zki (perkusja). Gocinnie na p³ycie wyst¹pi³ równie¿ Ryszard Tymon Tymañski (gitary, instrumenty perkusyjne, puzon), Piotr Dunajski (puzon),
Marcin Pietrzak (instrumenty klawiszowe), Pawe³ Szewczyk
(wibrafon).
Wydawc¹ p³yty jest studio Ryszarda Tymona Tymañskiego. Projekt ok³adki oraz winietki opracowali Marta i Jacek
Staniszewscy. P³yty wkrótce bêd¹ do kupienia w jednej z oleckich
ksiêgarni.

LAS I OGRÓD

(V23909)

Na ostatniej Sesji rady Miejskiej doæ du¿o miejsca zajê³a
dyskusja na temat likwidacji ZGM. Po raz pierwszy sprawê wywo³a³a przewodnicz¹ca Rady Osiedlowej na Siejniku Krystyna
Ko³odziejska. Spyta³a ona Burmistrza o tok likwidacji zak³adu
oraz zarzuci³a likwidatorowi, ¿e nie doæ konsekwentnie przeprowadza likwidacjê oraz nie wywi¹zuje siê z ustalonych przez Radê
Miejsk¹ i Burmistrza terminów.
Likwidator wyst¹pi³ do Rady Miejskiej o przed³u¿enie terminu likwidacji zak³adu o dwa miesi¹ce. Burmistrz uzasadnia³ treæ
uchwa³y w nastêpuj¹cy sposób: iloæ pracowników w ZGM po
decyzji o likwidacji zmniejszy³a siê i przez to spowolni³y siê prace, a ludzie pracuj¹ teraz za siebie i zwolnionych pracowników,
trwaj¹ jeszcze uzgodnienia sp³at nale¿noci pomiêdzy nowymi
zarz¹dcami wspólnot mieszkaniowych, przygotowywana jest
dokumentacja nowych wspólnot, prowadzone s¹ sprawy komornicze oraz ugody z w³acicielami mieszkañ dotycz¹ce sp³at
nale¿noci, w trakcie jest te¿ proces sprzeda¿y mieszkañ, odtwarzana jest dokumentacja techniczna kilku budynków. Czas likwidacji d³u¿szy o dwa miesi¹ce pozwoli na rozci¹gniêcie w czasie
procesu przekazywania gminie maj¹tku Zak³adu.
Burmistrz zapewni³, ¿e skarb gminy nie poniesie dodatkowych kosztów zwi¹zanych z przed³u¿eniem likwidacji ZGM o
dwa miesi¹ce. Szczegó³owe wyliczenia mówi¹ o tym.
Radni mieli w¹tpliwoci czy uchwa³a o przed³u¿eniu likwidacji ZGM jest zgodna z prawem. Otwarcie o tym powiedzia³ Przewodnicz¹cy Rady Leszek Ga³czyk. Zapowiedzia³, ¿e jako Radny napisze do Regionalnej Izby Obrachunkowej z pytaniem czy
jest to zgodne z prawem.
Radna Gra¿yna Obuchowska powiedzia³a, ¿e Do dnia dzisiejszego nie mamy konkretnej motywacji aby przed³u¿yæ funkcjonowanie ZGM o dwa miesi¹ce. Wyjani³a, ¿e do koñca kwietnia
ka¿dy indywidualny w³aciciel we wspólnotach mia³ otrzymaæ
rozliczenie wp³aconych zaliczek. Radna zaznaczy³a, ¿e pracowa³a
w tym zak³adzie dziewiêæ lat i zna procedurê i jest to kwestia
dwóch tygodni, nie miesiêcy. Stwierdzi³a równie¿, ¿e poprzedniego dnia na komisji zaznaczy³a, ¿e wspólnoty nie maj¹ ¿adnych rozliczeñ indywidualnych.
Równie¿ Andrzej Pu³ecki wyst¹pi³ za nie przed³u¿aniem
funkcjonowania ZGM. Mia³ w¹tpliwoci czy miasto nie poniesie z tego powodu dodatkowych kosztów. Przekonany
by³ równie¿, ¿e jeli radni podejm¹ teraz uchwa³ê o przed³u¿eniu funkcjonowania ZGM to za dwa miesi¹ce bêd¹ musieli
podj¹æ nastêpn¹ uchwa³ê przed³u¿aj¹c¹ dzia³alnoæ firmy o
nastêpne miesi¹ce. Powiedzia³, ¿e rozumie, i¿ mog¹ d³u¿ej
trwaæ sprawy komornicze, ale uwa¿a³ to za niedostateczn¹
motywacjê istnienia d³u¿ej zak³adu.
W swoim ponownym wyst¹pieniu Burmistrz Wac³aw Olszewski
poprosi³ radnych by ...nie traktowali tego zagadnienia emocjonalnie i jeszcze raz podj¹³ siê obrony dzia³añ jakie zdo³a³ wykonaæ likwidator. Podkrela³, ¿e przedstawione przez niego dane s¹

wiarygodne.
Radny Stanis³aw Nowel zauwa¿y³, ¿e istnieje niebezpieczeñstwo utraty przy gminê 2 milionów z³otych, które bud¿et jest
winny (oko³o 800 tysiêcy) i które wspólnoty powinny zwróciæ
bud¿etowi (oko³o 1,8 mln.). Da³ tym samym do mylenia zwolennikom nie przed³u¿ania czasu likwidacji.
To niebezpieczeñstwo podkreli³ Przewodnicz¹cy Rady Leszek Ga³czyk.
Ca³¹ dyskusjê jakby podkreli³ swoim wyst¹pieniem radny
Lech Kuranowski. Proszê Pañstwa, my ca³y czas rozmawiamy
na temat tego co by³o! Z wiêkszoci¹ przedstawionych przez
Radê argumentów zgadzam siê. Przez siedem miesiêcy likwidacji
niewiele zrobiono. My w tej chwili rozmawiamy o tym, ¿e by³o
le. Moim zdaniem  Tak! By³o le! Dzisiaj jest 31 maja. Mo¿emy
od likwidatora ¿¹daæ papierów i na pewno udowodnimy, ¿e by³o
le, ¿e by³o lamazarnie, ¿e uda³oby siê to dwa razy szybciej
zrobiæ. Owszem! Nie idmy za przyk³adem, by patrzeæ za siebie.
Popatrzmy co bêdzie przed nami. Dzisiaj mamy tylko dwie odpowiedzi: Tak albo Nie. Nasze pytanie powinno brzmieæ, je¿eli
mówimy Nie i za miesi¹c ZGM koñczy funkcjonowanie, ile nas
to bêdzie kosztowa³o? Porównajmy z tym, je¿eli powiemy Tak.
Tak, ale proszê nam przed³o¿yæ codzienny plan przebiegu likwidacji, szeædziesi¹t dni, dzieñ po dniu. Rozwa¿my co chcemy
zyskaæ.
Po wyst¹pieniu L. Kuranowskiego przyst¹piono do g³osowania.
Za przyjêciem uchwa³y by³o 12 radnych, przeciw by³o 3, za
wstrzyma³o siê od g³osu 4 radnych. Tak wiêc ZGM bêdzie funkcjonowa³ do koñca sierpnia.
Opracowa³: Bogus³aw M. Borawski
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60 LAT LO
W dniach 2-3 czerwca 2006r. olecki
ogólniak prze¿ywa³ prawdziwe oblê¿enie.
W 60-lecie powstania szko³y zjechali siê
do Olecka absolwenci reprezentuj¹cy
roczniki od 1951 do 2000 roku. Przybyli
nie tylko z Europy, ale i zza wielkiej wody.
Uroczystoci rozpoczê³y siê od mszy
w. w Kociele Podwy¿szenia Krzy¿a
wiêtego koncelebrowanej oczywicie przez
absolwentów ksiê¿y. Potem by³ kolorowy przemarsz przez miasto do budynku
szko³y na ul. Kociuszki, gdzie odby³y
siê oficjalne powitania, przemówienia

i prezentacja programu artystycznego przygotowanego przez uczniów. Noc z pi¹tku na sobotê absolwenci przetañczyli w
Dworku Mazurskim. Drugi dzieñ by³
podzielony na dwie czêci  najpierw
spotkania w klasach z nauczycielami
i kolegami, a potem ognisko nad jeziorem. piewom, tañcom i wspomnieniom
nie by³o koñca. Dopisywa³y nie tylko humory, nawet aura okaza³a siê dla nas ³askawa. Najczêciej s³yszane przez te dwa
dni s³owa to: A pamiêtasz?..., Przypomnij sobie , To naprawdê ty?....
Sumuj¹c, zjazd okaza³ siê wielkim
sukcesem, o czym mog¹ wiadczyæ wpisy na stronie internetowej www.lo.olecko.pl/zjazd26 oraz konkluzja, ¿e 10 lat
to za d³ugo, nastêpny zjazd powinien byæ
za 5 lat.
Dziêkujemy wszystkim obecnym, nieobecni niech ¿a³uj¹.
Do zobaczenia na nastêpnym zjedzie.
Zofia Szczube³ek

Fot. Józef Kunicki

Komitet organizacyjny II Zjazdu Absolwentów Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w Olecku sk³ada gor¹ce podziêkowania dyrekcji, radzie pedagogicznej i pracownikom szko³y za ¿yczliwoæ i pomoc przy organizacji zjazdu.
Kochani! Dziêkujemy serdecznie. Bez Waszego wsparcia by³oby to trudne do ogarniêcia.
Absolwenci
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XI Ogólnopolski Festiwal Teatralny Szkó³
Spo³ecznych STO Szkolne Spotkania
z Melpomen¹ Olecko 2006

Maskara zosta³a w Olecku

3 czerwca w sobotê podczas uroczystej gali jury XI Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego Szkó³ Spo³ecznych STO
Szkolne Spotkania z Melpomen¹ og³osi³o
wynik rywalizacji grup teatralnych.
Jury w sk³adzie: Jupi Podlaszewski
 przewodnicz¹cy (re¿yser teatralny),
Marta Je¿ewska (dziennikarka) oraz
Marek Ga³¹zka (dyrektor ROK Mazury Garbate) ustali³o:
Maskary otrzymuj¹:
 Grupa SNAC z ROK w Olecku za
spektakl Tygrysek Pietrek  za znakomity dobór tekstu, pomys³y inscenizacyjne i zaanga¿owanie zespo³u,
 Grupa Teatralna ze Spo³ecznej Szko³y
Podstawowej nr 4 PTO w Bia³ymstoku
za spektakl Bañ o Rycerzu bez Konia
 za doskona³e aktorstwo, urok, spójn¹
scenografiê i kostiumy,
 Grupa Spinka z Zespo³u Szkó³ STO
w Augustowie za spektakl Drzewo z czerwonym ¿aglem  za pos³anie i jego
wietn¹ teatralizacjê popart¹ dyscyplin¹ sceniczn¹ zespo³u oraz imponuj¹c¹
teatralnie scenê sztormu.
Nagrody:
 Grupa SMS-siaki z Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w S³upsku za spektakl Kto mnie ocali³  jako zachêta
do rozwa¿añ nad istot¹ dobrego smaku
w teatrze, a w kabarecie zw³aszcza, oraz
nad prawem artysty do samozadowole-

nia,
 Grupa Chochliki z SSP nr 2 STO w
Bia³ymstoku za  pi¹c¹ królewnê  za
radoæ chaosu inspirowan¹ fetyszem
mikrofonu,
 Grupa Czwóreczka z SP nr 4 w Olecku
za Czerwone kapturki  za etniczne
bogactwo wizerunku mie¿dunarodnowo
gieroja wsiego mira,
 Baj-Bajka z SSP STO z Siedlec za
Sen Florka  za walor prostoty kostiumu
oraz scenograficzne umiarkowanie, oraz
Nie lêkaj siê...  za piêkno i spójnoæ
metafory teatralnej oraz sprawn¹ pedagogikê zabawy,
 Grupa S.T.O. z SG STO w Szczecinie za spektakl O Ani  za przedstawienie walki nocy z dniem jako przedstawienie przedstawienia nieprzedstawialnego, a tak¿e za spektakl Ma³y Ksi¹¿ê
 za szlachetn¹ próbê prze³o¿enia trudnej materii literackiej na jeszcze trudniejsz¹
teatraln¹,
 Grupa Maskarada z SG nr 4 STO w
Bia³ymstoku za spektakle Bez aplauzu
 za autentycznoæ problematyki i Odbicie  za g³os swojego pokolenia oraz
ekspozycjê egzystencjalnych rozterek
niepozbawionych nadmiaru dydaktyzmu,
 Grupa Paradox ze SG STO w Olecku za Inspektora Psinê  za interesuj¹ce pomys³y inscenizacyjne i serialow¹
dynamikê kompozycji,

FESTYN M£ODEGO OLECKA
I Gminny Piknik Harcerski  10 czerwca 2006 r.

PROGRAM

Prezentacje sceniczne (kamienna
pó³rotunda)
9.00  prezentacje artystyczne dzieci
i m³odzie¿y ze szkó³ podstawowych
i gimnazjów z terenu gminy Olecko
11.30  koncert piosenki harcerskiej
12.00  Scena Przedszkolaka  V MiejskoGminny Przegl¹d Twórczoci Dzieciêcej pod patronatem Burmistrza Olecka Wac³awa Olszewskiego Wac³awa
Olszewskiego
 wystêp zespo³ów tanecznych: Fresko z Centrum Dzieci i M³odzie¿y w
Vilkaviskis (Litwa)
16.00  Fina³ Gratki dla nastolatka
18.00  koncert zespo³u folkowego Dautenis

Imprezy towarzysz¹ce
9.00  Regaty o Puchar Komendanta Hufca
ZHP w Olecku  jez.Oleckie Wielkie
12.00  zawody sportowe szkó³ podstawowych i gimnazjów  ma³y stadion
12.00  Ino  gra na orientacjê  teren
miasta (Ino mi sie nie zgub)
12.00  malowanie na kafelkach  most
za kamienn¹ pó³rotund¹
13.00  pokaz ratownictwa  stadion
miejski
Atrakcje
9.00-14.00  Loteria fantowa  wszystkie losy wygrywaj¹  kamienna pó³rotunda
9.00-14.00  Zabawy harcerskie  park
(obok pó³rotundy)
Stoiska z prezentacjami ca³orocznego
dorobku szkó³ z terenu gminy Olecko

%
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 Olecka Scena Amatora O.S.A. z ROK
w Olecku za spektakl Du¿y Zielony Problem  za próbê zmierzenia siê ze zbyt
du¿ym zielonym problemem oraz poprawnoæ w imitowaniu teatru mieszczañskiego,
 Grupa teatralna ze wietlicy Socjoterapeutycznej w Gi¿ach za spektakl Hopsa, hopsa sa  za bezpretensjonalnoæ
u¿ytych rodków teatralnych, humor
i wdziêk.
Nagrody indywidualne:
 Tygrysek Pietrek  (SNAC ROK Olecko) Marysia Dunaj  za ¿arliwoæ wykonania;
 Marynarz  (Spinka Augustów) Damian Wierzbicki  za dojrza³oæ;
 Ch³opiec Okrêtowy  (Spinka Augustów) Zuzanna Przekop  za szczeroæ II planu;
 Re¿yser  (Grupa Maskarada, Bia³ystok) Maciej Pop³awski  za przekonuj¹c¹ grê;
 Alter ego bohaterki  (Grupa Maskarada, Bia³ystok) Anna Lewoc  za grê
dusz¹;
 Rycerz bez Konia  (SSP nr 4 PTO
Bia³ystok) Jêdrzej ¯ukowski  za aktorski s³uch;
 Koñ bez Rycerza  (SSP nr 4 PTO
Bia³ystok) Weronika Danilewicz  za
piêkno i uduchowienie;
 £otry  (SSP nr 4 PTO Bia³ystok)
Sandra Jergieniew, Ewa Mudrewicz,
Marcin Hryniewicki  za kreacjê zbiorow¹;
 Mafioso  (wietlica w Gi¿ach) Piotr
Karpiñski  za udany debiut w wyj¹tkowym epizodzie;
 Inspektor Psina  (SG STO, Olecko) Konrad Lasota  za naturalnoæ.

Teatry z Zespo³u Szkó³
w Suwa³kach

30 maja 2006 r. odby³ siê III Przegl¹d Ma³ych Form Teatralnych w Szkole
Integracyjnej nr 10 w Suwa³kach. Uczestniczy³y w nim grupy teatralne Zespo³u
Szkó³ na Osiedlu Siejnik. Klasa integracyjna Ib wyst¹pi³a z przedstawieniem
pt. O porz¹dkach, które zrobi³y siê same,
klasa IVa z przedstawieniem Czerwony kapturek i klasa VIc ze spektaklem
Mi³oæ niejedno ma imiê.
Wszyscy aktorzy zaprezentowali siê
we wspania³ych strojach przygotowanych przez nich samych, opiekunów i
rodziców.
Wystêpuj¹ce grupy otrzyma³y statuetki i dyplomu uczestnictwa. Opiekunami poszczególnych grup byli: Ib  Katarzyna Fieæko i Izabela D¹browska, IVa
 Joanna Cichanowicz, VIc  Ma³gorzata Grzyb.
Izabela D¹browska

&
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pomoc ilekroæ jej potrzebuj¹. Czerpi¹ wzory
do naladowania, ucz¹ siê wielu przydatnych rzeczy.
Dajemy szansê wspólnego prze¿ywania, uczenia, siê, zabawy - wszystkim dzieciom, zarówno prawid³owo rozwijaj¹cym
siê jak i niepe³nosprawnym. Prze³amujemy wszelkie bariery, uczymy wzajemnej
tolerancji i akceptacji, wra¿liwoci, serdecznoci. Robimy wszystko, by nasi
wychowankowie - rozwijali siê wszechstronnie. Przekazujemy wiedzê na ró¿nych
poziomach i wykorzystujemy ró¿ne metody pracy, wybieramy taki program, który
daje mo¿liwoæ rozwoju wszystkim dzieciom. Na bie¿¹co korzystamy z wiedzy i
wsparcia psychologa, pedagoga specjalnego, logopedów, rehabilitantów rucho-

wych, muzyko terapeuty. A wszystko
w trosce o harmonijny rozwój naszych
wychowanków.
Integracja w naszym przedszkolu daje
dzieciom niepe³nosprawnym wiarê w ich
w³asne mo¿liwoci, motywuje do przezwyciê¿ania trudnoci oraz umo¿liwia rozszerzenie wiedzy i zainteresowañ. Dzieci pe³nosprawne ucz¹ siê tu tolerancji i
akceptacji niepe³nosprawnoci innych.
S¹ bardziej otwarte i ¿yczliwe, wytrwalsze i cierpliwsze w pokonywaniu w³asnych trudnoci.
***
Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z
rodzicami, a zw³aszcza dzieci niepe³nosprawne na festyn pod tytu³em; Wszystkie dzieci nasze s¹, który odbêdzie siê
7 czerwca 2006 roku. o godzinie 16:00
w Przedszkolu z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku.
Anna Woliñska

nego - psychicznego, umys³owego oraz moralnego - dzieci
i m³odzie¿y poprzez dzia³ania
owiatowe, edukacyjne, organizacyjne, promocyjne i lobbingowe.
W czerwcu
2001 Fundacja
zainaugurowa³a
kampaniê spo³eczn¹ Ca³a Polska czyta dzieciom, maj¹c
na celu uwiadomienie spo³eczeñstwu
ogromnego znaczenia czytania dziecku
dla jego rozwoju emocjonalnego oraz wyrobienia u doros³ych
nawyku codziennego czytania dzieciom. Naukowcy i
praktycy zgodnie
twierdz¹, ¿e czytanie dziecku na g³os
uczy je jêzyka i mylenia, rozwija pamiêæ i wyobraniê,
przynosi wiedzê i
wzorce moralnych
zachowañ, wzmacnia samouznanie.
Mamy nadziejê,
¿e je¿eli zaczniemy
dzieciom wczenie

czytaæ, to bêd¹ one zawsze kojarzyæ czytanie z przyjemnoci¹, poczuciem bezpieczeñstwa i wiêzi, na pewno chêtniej
siêgn¹ po ksi¹¿ki i stan¹ siê czytelnikami na ca³e ¿ycie.
Oddzia³ dla Dzieci Miejsko-Powiatowej
Biblioteki Publicznej propaguj¹c akcjê
zaprosi³ tym razem do g³onego czytania aktorów i re¿yserkê amatorskiej grupy
teatralnej 6 i pó³. W roku 2005 czyta³y osoby znane z ¿ycia politycznego, a
rok wczeniej dziennikarze.
Pracownicy Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej sk³adaj¹ serdeczne
podziêkowania Dyrektorce i Radzie Pedagogicznej Przedszkola z Oddzia³ami
Integracyjnymi w Olecku za pomoc w
zorganizowaniu kolejnej edycji akcji g³onego czytania dzieciom.
Na nastêpne g³one czytanie nasza biblioteka zaprasza we wrzeniu 2006r.

INTEGRACJA DZIECI SPRAWNYCH
I NIEPE£NOSPRAWNYCH W PRZEDSZKOLU
Integracja w przedszkolu to wiadome ³¹czenie w jednej grupie dzieci sprawnych i niepe³nosprawnych. Polega ona
przede wszystkim na zaakceptowaniu cz³owieka niepe³nosprawnego takim, jakim on
jest bez wzglêdu na jego osi¹gniêcia. Uczy
dzieci, ¿e inny wcale nie znaczy gorszy: Wspóln¹ zabaw¹ i nauk¹ wp³ywa
na kszta³towanie siê u nich pozytywnych
cech osobowoci.
Nasze przedszkole - w atmosferze
akceptacji i bezpieczeñstwa - zapewnia
dzieciom opiekê, wychowanie i. nauczanie. Wszyscy wychowankowie rozwijaj¹ siê pe³niej, maj¹c w swoim gronie rówieników o ró¿norodnych upodobaniach
i zdolnociach. Wszyscy czuj¹ siê bezpiecznie i pewnie, poniewa¿ otrzymuj¹

Poczytaj mi!
Czytanie jest proste, tanie i dzieci je
uwielbiaj¹! Ale w dzisiejszym zabieganym wiecie wielu rodziców nie znajduje czasu ani motywacji, by swoim dzieciom czytaæ, dlatego Oddzia³ dla Dzieci
Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku w dniach 19-24 maja 2006r.
zorganizowa³, ju¿ po raz czwarty akcjê
g³onego czytania dzieciom.
Biblioteka pomys³ g³onego czytania
zaczerpnê³a od Fundacji ABCXXI - Ca³a
Polska czyta dzieciom. Pocz¹tki Fundacji
siêgaj¹ grudnia 1998 r. Zosta³a ona za³o¿ona przez Irenê Komiñsk¹, która pe³ni w niej funkcjê prezesa. Celem Fundacji jest wspieranie zdrowia emocjonal-
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Kochanej
Mamie
Mama, mamusia, matuchna, maleñka
- to tylko niektóre zdrobnienia s³owa
MATKA. Dzieci z Zespo³u Szkó³ na
Osiedlu Siejnik w ró¿noraki sposób wyra¿a³y swe uczucia i podziêkowania za
mi³oæ, wyrozumia³oæ, serdecznoæ,
opiekê i pracê w³o¿on¹ w wychowanie
dzieci. Wspólnie ze swoimi nauczycielami zaprosili wszystkie mamy na wiêto Mamy w dniu 24.05.2006 r. o godzinie l630. Ze wzglêdu na wizytê Ojca wiêtego w Polsce Benedykta XVI przeniesiono tê uroczystoæ z soboty na w³anie ten dzieñ. Maluchy zaprowadzi³y
swoje mamy i najbli¿sze osoby do ukwieconej sto³ówki szkolnej. Pani Iza D¹browska
powita³a wszystkich zgromadzonych ciep³ymi s³owami. Zaprosi³a na spektakl
zespo³u teatralnego Czwóreczka^ pt.
Czerwone Kapturki, wyre¿yserowany
i prowadzony przez Pani¹ Alicjê Czernieck¹ i Joannê Cichanowicz. Piêknie przygotowane stroje i pe³ne humoru sytuacje rozbawi³y zgromadzonych na sto³ówce. Po spektaklu bardzo liczne grono przyby³ych zosta³o zaproszone na dalsz¹ czeæ uroczystoci na salê gimnastyczn¹. Przy poustawianych stolikach
zasiad³y mamy i inni gocie. Dzieci z klasy
O i nauczania pocz¹tkowego, prezentowa³y wiersze, piosenki, skecze, ¿ywio³owe tañce, które pomimo zimna za oknem
rozgrza³y nasze serca. Dzieci wystêpuj¹ce by³y bardzo przejête i chwilami sparali¿owane przez tremê. Jednak Ukocha-

nym Mamom s¹
to zawsze najpiêkniejsze
chwile, bo to
rêka ich dziecka namalowa³a
laurkê, nazbiera³a kwiatki na
³¹ce, bo to usta
ich dziecka recytuj¹ wiersz,
piewaj¹ piosenkê, bo to ich
dziecka nó¿ki,
r¹czki i g³ówka
porusza
siê
piêknie w rytm
muzyki, bo nawet dziecko na wózku jest
normalnym dzieckiem w tej grupie artystów. Nie by³oby jednak to mo¿liwe gdyby
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nie ich wychowawczynie, które wraz z
nimi pracowa³y nad przygotowaniem tej
piêknej uroczystoci.
Dobrze, ¿e dyrekcja zorganizowa³a tê
uroczystoæ po po³udniu. Szko³a na osiedlu
jest takim Ma³ym Domem Kultury. Moglimy chocia¿ czêciowo zobaczyæ, to
co robi siê w tej szkole, a robi siê bardzo
du¿o pod wzglêdem teatru, piewu, malarstwa i integracji z niepe³nosprawnymi.
Na zakoñczenie uroczystoci wszystkie
Mamy i inni gocie zostali poczêstowani tortem. Tort w kszta³cie serca z napisem Kochanej Mamie zasponsorowa³a Rada Osiedla, która w³¹czy³a siê w obchody Dni Rodziny.
Serdecznie dziêkujemy Paniom Izie
D¹browskiej, Katarzynie Fieæko, El¿biecie Syper-Gorlo, Krystynie Jankowskiej,
El¿biecie Koncewicz, Miros³awie Szurkowskiej, Irenie Kuskowskiej, Alicji Czernieckici, Joannie Ciechanowicz oraz dyrekcji za tak piêkne chwile.
Wdziêczne mamy z osiedla Siejnik I,
osiedla Siejnik II i terenów wiejskich
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PKO BP Olecko Cup 2006

Coraz trudniej przypomnieæ sobie, jak
to by³o w Olecku, kiedy jeszcze nie by³o
tu tenisa. A to wcale nie tak dawno. Pierwszy turniej o puchar tego miasta odby³
siê w 2001 roku. Od tamtego czasu zmieni³o siê tu naprawdê wiele.
Pomys³ zrodzi³ siê w Warszawie, na
Ursynowie, a przeniesiony na Mazury przyj¹³ siê doskonale. W³adze Olecka z entuzjazmem, choæ nie bez obaw, zabra³y siê
do organizacji obecnie jedynego w tym
regionie miêdzynarodowego turnieju tenisowego. Trudno by³o przewidzieæ reakcjê tych mieszkañców, którzy nie interesuj¹ siê sportem albo nigdy nie widzieli 10 tysiêcy dolarów. Teraz ju¿ wiedz¹,
¿e wiêkszej czêci tych pieniêdzy zawodniczki nie wywo¿¹ w wiat, lecz zostawiaj¹ w miejscowych hotelach, restauracjach i sklepach. Olecko zarabia na swoim turnieju.
Na pocz¹tku mog³o siê zdarzyæ, ¿e trzeba by³o trochê improwizowaæ. Dzi prawie wszystko  prawie, bo do idea³u zawsze czego brakuje  funkcjonuje jak
nale¿y i zawodniczki nie maj¹ powodów
do narzekañ. Jeszcze dwa lata temu mia³y powody do narzekañ, ¿e nie by³o gdzie
trenowaæ w czasie, gdy odbywa³y siê mecze.
Teraz z uznaniem kiwaj¹ g³owami  trzy
nowe korty rozwi¹za³y problem. Hotele
na ka¿d¹ kieszeñ  gdyby nie otaczaj¹cy
korty park  by³yby w zasiêgu wzroku, a
to du¿a wygoda.
Od 2002 r. tytularnym dobrodziejem
zawodów jest PKO Bank Polski SA. Nikt
tak dobrze jak bankowcy nie potrafi liczyæ pieniêdzy swoich i cudzych. Z tych
rachunków wychodzi, ¿e 10 tysiêcy dolarów w puli nagród to nie s¹ pieni¹dze
wydane, lecz po prostu zainwestowane.
Z czasem zrozumieli to tak¿e inni spon-

sorzy  mniejsi lub wiêksi, którzy wspieraj¹ turniej wed³ug swoich mo¿liwoci. Reklamy wokó³ kortów przypominaj¹, ¿e Olecko jest jednym z ogniw w d³ugim ³añcuchu wiatowego tenisa.
Tego samego dnia, gdy odbywa³o siê
losowanie turnieju g³ównego PKO BP
Olecko Cup 2005, Marta Domachowska
wygra³a mecz pierwszej rundy Roland

Jak blisko z Olecka na Roland Garros
i jak bardzo ma³y jest tenisowy wiat,
pokazuje tak¿e przyk³ad Aliony Bondarenko. W 2002 roku by³a jeszcze za s³aba, ¿eby w Olecku graæ singla. Zagra³a
debla w parze ze starsz¹ siostr¹. W pierwszej
rundzie Aliona i Katerina wyeliminowa³y Martê Domachowsk¹ i Alicjê Rosolsk¹. Tê sam¹ Domachowsk¹, która wtedy zwyciê¿y³a w singlu, która teraz gra w
Pary¿u, i tê sam¹ Rosolsk¹, która  ju¿ w

Fot. Boles³aw S³omkowski
Od lewej: Olga Brózda i Irina Kuzmina, która wygra³a turniej indywidualny.
Garros. Sportowe CV najlepszej obecnie
polskiej tenisistki otwiera przecie¿ zwyciêstwo w Olecku. Ono by³o najwa¿niejsze, bo pierwsze. Przy okazji pokazuje, ¿e
wystarcz¹ trzy lata, aby z turnieju o najni¿szej randze w profesjonalnym tenisie
przenieæ siê na najwy¿szy poziom  na
zawody Wielkiego Szlema.

Organizatorzy i zwyciêzcy tegorocznego turnieju.

parze z Klaudi¹ Jans (te¿ nie ominê³a Olecka)  dosz³a do fina³ów znacznie wiêkszych J&S Cup (2005) oraz Idea Prokom
Open (2004).
Po rozgrywkach w Olecku zostan¹ korty
i dobry przyk³ad dla miejscowych, coraz
liczniejszych adeptów tenisa. To dobry
 a mo¿e nawet najwa¿niejszy  powód,
aby rozgrywaæ ten turniej za rok, za dwa,
za piêæ.
Zwyciê¿czyni¹ PKO BP Olecko Cup
2006 w grze pojedynczej zosta³a Irina
Kuzmina przed Olg¹ Brózd¹, natomiast
w finale debla na najwy¿szym podium stanê³a para BrózdaKo³at przed par¹ KuzminaVaidere.
Nagrody w Olecku:
Gra pojedyncza
Zwyciê¿czyni
$ 1 568
Finalistka
$ 980
Pó³finalistki
$ 490
Æwieræfinalistki
$ 245
Pokonane w 1/8 fina³u
$ 196
Pokonane w 1/16 fina³u
$ 98
Gra podwójna (na parê)
Zwyciê¿czyni
$ 637
Finalistka
$ 343
Pó³finalistki
$ 196
Æwieræfinalistki
$ 98
Pokonane 1/8
$ 49
http://www.tenisklub.pl
http://www.tenniseurope.org/
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Na Sesji Rady Miejskiej po raz kolejny powróci³a jak bumerang sprawa Otó¿ zarówno Pani konserwator jak i my
wyciêcia trzciny przy ujciu Legi z jeziora Oleckie Wielkie. Specjalnie na sesjê powo³alimy siê na ustalenia, których tak
przyjecha³a przedstawicielka Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody Barbara naprawdê nie ma.
Ja sobie wzi¹³em do serca i solidaryTyszkiewicz.
wiêc, ¿e nic takiego siê nie sta³o bymy zuje siê bardzo z tym co powiedzia³ Pan
opiniowali projekt wczeniej ju¿ opinio- Komendant i Panu Komendantowi dewany! (...) W wielu miastach po³o¿onych dykujê te s³owa: Ani kroku w ty³ w przenad jeziorem cie¿ka czy konserwacja strzeganiu prawa.
trzciny ma ogromne znaczenie dla atrakMo¿na by to zostawiæ i powiedzieæ:
Zbigniew Sienkiewicz z³o¿y³ skargê cyjnoci miasta. Uwa¿amy wiêc, ¿e nie
do Wojewody Warmiñsko-Mazurskiego by³o tutaj ¿adnych uchybieñ (ze stro- Trzeba iæ do domu. Ci¹gle te paragrafy. Je¿eli warstwa prawna w tym problena decyzjê Burmistrza Olecka, w wyniku ny Burmistrza  dopisek red.)
mie istnieje to ona tutaj zosta³a naruktórej zosta³a wyciêta trzcina w miejscu,
Radny KazimierzToczy³owski stwiero którym pisa³em wy¿ej. Wojewoda skie- dzi³: Ponownie dyskutujemy nad kwe- szona. Takie jest moje zdanie!
Najlepiej by by³o, by Pan Burmistrz
rowa³ sprawê do Przewodnicz¹cego Rady sti¹, w której ju¿ raz podjêlimy uchwawycofa³
tê skargê. Przygotowa³ ocenê
Powiatu Oleckiego, ten za, ¿e jezioro ³ê. Naraz powsta³a nowa sytuacja i nowe
przy
pomocy
kompetentnych organów.
le¿y w obrêbie gminy, skierowa³ j¹ do bicie piany. Efekt jest taki, ¿e po wyRady Miejskiej. Tak wiêc 1 czerwca Rada ciêciu tej¿e trzciny ona odrasta i ma siê Takie oceny s¹ przewidziane w materiaMiejska podjê³a ponownie dyskusjê o znakomicie. Ale jest czyciej. Proponu- ³ach pokonferencyjnych. Powiedziane jest
tam, ¿e Wszechnica Mazurska ma monizasadnoci ww. za¿alenia.
jê zakoñczyæ dyskusjê. Wszystko wyja- torowaæ wp³yw dzia³añ na rodowisko.
Skarga by³a omawiana na wszyst- ni³a nam pani konserwator.
Stanis³aw Nowel zabra³ równie¿ g³os:
kich komisjach Rady Miejskiej  poWiceprzewodnicz¹cy Rady Grzegorz
wiedzia³ Burmistrz  Mia³em w¹tpliwo- K³oczko powiedzia³: Ja po pierwszej sesji Nieznajomoæ prawa nie tylko w polci czy wnieæ tê skargê pod obrady sesji pozwoli³em sobie na przedstawienie swo- skim zwyczaju nie jest usprawiedliwieniem dla jakiegokolwiek dzia³ania. Artyw formie uchwa³y. Jednak doszed³em do
ku³y 123 i 124 prawa wodwniosku, ¿e w³anie tak zronego mówi¹, ¿e w wielu przybiê by nie zarzucono mi, ¿e
padkach nie jest wymagane
uciekam od tego typu skarg.
pozwolenie wodnoprawne. Po
Uwa¿am, ¿e skarga ta podrugie ekspert Wszechnicy
winna byæ dzisiaj rozpatrzoMazurskiej otrzyma³ pismo od
na.
Pana Sienkiewicza. Nigdy nie
Przewodnicz¹cy Rady Lewystêpowa³em na forum
szek Ga³czyk powiedzia³: Ja
Rady w imieniu Wszechnipoprzednio zajmowa³em stacy Mazurskiej. Gdy by³a
nowisko, ¿e nie powinnimy
mowa o jeziorze Oleckie
rozpatrywaæ tej skargi dlaWielkie, powo³ywa³em siê na
tego, ¿e jezioro Oleckie Wielpracowników naukowych
kie jest pod nadzorem woWszechnicy Mazurskiej. Chcê
jewody. Jest zarz¹dca wypowiedzieæ, ¿e prace naukowe
znaczony i je¿eli zosta³a wyna ten temat s¹ prowadzorz¹dzona szkoda przez wyne, bo jest to praca ci¹g³a i
cinkê trzciny na tym tereponadto stanowi jedno z
nie to dziwiê siê, ¿e pomiFot. Dariusz Josiewicz
zadañ kierunku ochrony romo informacji jakie zosta³y
dowiska. Zadanie to brzmi
wys³ane, wojewoda nie
jego g³osu odrêbnego w tej sprawie.
sprawdzi³ dok³adnie procedur, które po- Generalne zastrze¿enia w moim g³osie Ochrona ró¿norodnoci biologicznej
zlewni jeziora Olecko Wielkie i dorzecza
winny byæ.
odrêbnym dotyczy³y procedury. Skarga rzeki Legi. Kompletna dokumentacja
Ja osobicie chcia³bym wiedzieæ czy bowiem ma dwie warstwy: prawn¹ i medo wycinki tej trzciny potrzebne by³o rytoryczna dotycz¹c¹ ochrony rodowiska. dotycz¹ca rolinnoci tego terenu jest
upowa¿nienie? Moim zdaniem w usta- W tym materiale, który otrzymalimy na wykonana przez pracownika WM. S¹ te¿
wie jest opisane w jakich wypadkach trzcina dzieñ dzisiejszy, w ustalonych faktach, prace dotycz¹ce tematu, ale nikt, rówmo¿e byæ wycinana. Trzeba tutaj powie- sprawy prawne przewijaj¹ siê siedem razy, nie¿ strona skar¿¹ca nie wystêpowa³a o
dzieæ, ¿e zarz¹dca tego terenu wyda³ po- a ochrony rodowiska trzy. W argumen- informacje w tej sprawie.
Panowie Radni powo³uj¹ siê na fakzwolenie na wycinkê pasa tylko 15 me- tach dotycz¹cych uzasadniaj¹cych skargê
trów. My rozpatrujemy sprawê wycinki sprawy prawne wystêpuj¹ dziewiêæ razy, ty!? Przepraszam! To jest tekst skargi!
Faktem s¹ stwierdzone, powiadczone
ca³oci.
a ochrony rodowiska jedenacie. Za- wyniki badañ, pomiarów itd.!!!
Bardzo rozs¹dnie odpowiedzia³a na ³o¿y³em po pierwszej sesji, ¿e nie by³oPamiêtajmy równie¿ o tym, ¿e kiedy
pytanie Przewodnicz¹cego Rady Pani Bar- by sprawy, gdyby faktycznie istnia³y ustabara Tyszkiewicz. Zarz¹dc¹ jeziora nie lenia pomiêdzy kim, a kim, ¿e nale¿y cz³owiek zaingerowa³ w rodowisko i tejest wojewoda, a marsza³ek wojewódz- tê wycinkê prowadziæ. Próbowa³em do raz musi mieæ nad nim pieczê! Proszê spróbowaæ usun¹æ nieczystoci z tego obtwa. Jezioro le¿y w obszarze chronione- (dokumentów) dotrzeæ. Bez skutku.
szaru kiedy ronie tam trzcina.
go krajobrazu i mymy wydawali tylko
Okazuje siê, ¿e w broszurze wydanej
Po burzliwej dyskusji radni zag³osoopiniê na temat projektowanej cie¿ki, po konferencji Warmiñsko Mazurskie
wali
za odrzuceniem skargi jako zasadjak równie¿ opiniowalimy wycinkê trzciny. Forum rodowiskowe s¹ tylko postunej:
g³osowa³o
14, przeciw by³o 2 i dwóch
Uwa¿amy, ¿e jest to teren zurbanizowa- laty jednego z autorów Stanis³awa Nony, le¿¹cy w granicach miasta, czy przy- wela. W dziale inwestycji Urzêdu nie znaj- siê wstrzyma³o. Tak wiêc po raz drugi
legaj¹cy do granic miasta, a nie natural- duj¹ siê ustalenia w ramach Wiewiór- radni uznali, ¿e Burmistrz Olecka mia³ racjê
ne rodowisko przyrodnicze. Uwa¿amy czej cie¿ki dotycz¹ce wycinki trzciny. wycinaj¹c trzcinê przy ujciu Legi.

Trzcina

Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski
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Komentarze i refleksje
Dokoñczenie ze s. 20.

rozumienie nieufnych sobie stron by³o
bardzo trudno. Wielu by³o takich i to po
obu stronach, którzy wrêcz pchali do konfrontacji.
Dlatego, mimo, ¿e ostateczn¹ ocenê
pozostawiam historii, broniê stanu wojennego jako mniejszego z³a. Broniê te¿
Okr¹g³ego Sto³u jako polskiej, demokratycznej metody zmiany ustroju kraju,
metody podziwianej przez ca³y demokratyczny zachód.
Tylko radykalna, polska prawica, czuj¹c
siê niedowartociowana lub szukaj¹c
amunicji do permanentnej walki z komun¹, kwestionuje osi¹gniêcia Okr¹g³ego
Sto³u.
2.
20-lecie Trybuna³u Konstytucyjnego
Po raz kolejny najwy¿sze w³adze pañstwa: prezydent, Lech Kaczyñski (PiS),
premier Kazimierz Marcinkiewicz (PiS),
Marsza³ek Sejmu Marek Jurek (PiS) nie
przybyli na uroczystoæ z okazji 20-lecia
Trybuna³u Konstytucyjnego.
Dwa miesi¹ce temu wszystkie te osoby by³y nieobecne na dorocznym Zgromadzeniu Sêdziów, które wczeniej zawsze
by³y wizytowane przez najwa¿niejsze osoby
w³adzy. I teraz, i wczeniej, przedstawiciele w³adzy t³umaczyli siê pokrêtnie, a
to niedyspozycj¹ stanu zdrowia, a to
nawa³em pracy i pilnych spotkañ. Ale jest
tajemnic¹ poliszynela, ¿e obecna w³adza
nie znosi niezale¿noci sêdziów TK, oskar¿a
ich o imposybilizm prawny, czyli formalistyczne blokowanie dobrych pomys³ów w³adzy.
To prawda, ¿e TK wczeniej zakwestionowa³ czêæ przepisów, forsowanej
ekspresowo przez PiS ustawy o KRRiT oraz
czêæ przepisów równie¿ forsowanej przez
PiS ustawy otwieraj¹cej zawody prawnicze. Po prostu takie jest zadanie TK  staæ
na stra¿y Konstytucji i zgodnoci uchwalonego prawa z Konstytucj¹.
To nie by³y pierwsze orzeczenia TK,
które kwestionowa³y w ca³oci lub w czêci
sejmowe ustawy ale jak dot¹d wszystkie
w³adze powstrzymywa³y siê od krytyki
sêdziowskich werdyktów, tylko obecna
partia rz¹dz¹ca, maj¹ca w swej nazwie Prawo
i Sprawiedliwoæ, akurat to prawo ma gdzie,
je¿eli nie odpowiada to jej partyjnym
wyobra¿eniom.
By³y prezes TK, prof. Zoll, jak s¹dzê
 szanowany równie¿ przez prawicê 
przypomnia³ ostatnio, ¿e nie ma orzeczenia Trybuna³u sprzed 1989 roku, którego
musiano by siê wstydziæ. Ju¿ pierwsze

 nie tylko polityczne

orzeczenie TK (z 28 maja 1986r., st¹d rocznica) w sprawie niezgodnego z prawem
rozporz¹dzenia Rady Ministrów podnosz¹cego czynsze za mieszkania wykupione od pañstwa udowodni³o, ¿e nie jest
to instytucja fasadowa i rzeczywicie stoi
na stra¿y prawa.
Dla PiS-u wszelkie niezale¿ne instytucje przeszkadzaj¹, st¹d podporz¹dkowanie sobie IPN, KRRiT, TV publicznej,
zarz¹dów spó³ek skarbu pañstwa, najwiêkszych przedsiêbiorstw. Takiej pazernoci
i zaw³aszczania pañstwa nie wykaza³ wczeniej ani Krzaklewski ze swoim s³ynnym
TKM (Teraz K... My) ani te¿ Miller czy
Belka.
Wg PACA, PiS ma do tego prawo,
bo wygra³ wybory. Otó¿ przypomnê, ¿e
nie by³o to druzgoc¹ce zwyciêstwo  PiS
wygra³ z Platform¹ z przewag¹ nieca³ych
2%, przy wyj¹tkowo niskiej frekwencji
wyborczej. Tak naprawdê PiS popar³o ok.
11% doros³ych Polaków. W takiej sytuacji normalna partia zawiera koalicjê i uk³ada
wspó³pracê z innymi partiami.
Prezes PiS, Jaros³aw Kaczyñski, nie
by³ zdolny do wspó³pracy, chcia³ bezwzglêdnego podporz¹dkowania, st¹d siedmiomiesiêczne gierki polityczne i wreszcie powstanie koalicji populistów.
miesznie wygl¹daj¹ buñczuczne zapowiedzi zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej, kiedy PiS nawet z koalicjantami
nie ma tyle g³osów w Sejmie do jej przeprowadzenia.
Trzeba przypomnieæ, ¿e gdyby nie
determinacja i zgoda na daleko id¹ce kompromisy by³ego prezydenta Kwaniewskiego i by³ego premiera T. Mazowieckiego, prawdopodobnie obecnej Konstytucji by nie by³o, a obowi¹zywa³aby stara, PRL-owska. Trzeba te¿ przypomnieæ,
¿e wiêkszoæ obecnych koalicjantów by³a
przeciwna tej Konstytucji przy jej uchwalaniu w Sejmie i podczas referendum.
Pamiêtam broszurê, rozprowadzon¹ pod
kocio³em, podpisan¹ przez tajemniczy,
anonimowy Komitet Ochrony Polski, ostrzegaj¹c¹ jakie to nieszczêcia czekaj¹ Polskê, kiedy Konstytucja zostanie przyjêta
w Referendum.
Wiêkszoæ obecnych koalicjantów by³a
te¿ przeciwna wst¹pieniu Polski do Unii
Europejskiej, co nie przeszkadza im teraz
pos³owaæ do Parlamentu Europejskiego i
czerpaæ z tego profity oraz coraz nachalniej wyci¹gaæ ³apê po unijne fundusze.
¯eby by³o bardziej pikantnie i miesznie,
to papie¿ Benedykt XVI znalaz³ czas i przyj¹³
zaproszenie TK. Znalaz³ te¿ wyrazy uznania

Grzegorz Kudrzycki

dla pracy i roli trybuna³u w poprawianiu
i umacnianiu demokratycznego pañstwa
prawa.
Czy wiêc papie¿ te¿ nale¿y do spisku
i os³awionego czworok¹ta III Rzeczypospolitej?
3.
W niedzielê, 28 maja, zakoñczy³a siê
czterodniowa wizyta papie¿a Benedykta
XVI w Polsce. Papie¿ odprawi³ Mszê w.
na placu Pi³sudskiego w Warszawie i na
krakowskich B³oniach, spotka³ siê z m³odzie¿¹, odwiedzi³ Wadowice, Kalwariê
Zebrzydowsk¹ i krakowskie £agiewniki.
Modli³ siê przed jasnogórskim obrazem
Madonny i pod cian¹ Straceñ w obozie
koncentracyjnym Auschwitz  Birkenau.
Obawy, jakie ¿ywi³ nowy papie¿ przed
wizyt¹ w Polsce, czy sprosta swemu wielkiemu poprzednikowi  Janowi Paw³owi
II, czy zostanie dobrze przyjêty i zrozumiany przez Polaków, zosta³y szybko rozwiane.
Polacy entuzjastycznie przyjêli papie¿a,
podoba³a im siê Jego skromnoæ i ciep³o, s³owa mi³oci i pojednania.
Patrzy³em w tych dniach na polityków polskich. Byli ca³kiem inni, jacy
skupieni, wyciszeni, uduchowieni  jakby nie nasi i nie z PiS-u, ale jak znam
¿ycie, za kilka dni im to minie i znowu
rzuc¹ siê sobie do garde³. Patrzy³em w
tych dniach na twarze zwyk³ych ludzi. By³y
weso³e, szczêliwe, pozbawione trosk dni
codziennych. S³ysza³em skandowania i
chóralne piewy na czeæ papie¿a. Wszystko
to bardzo piêkne, ale nie mam z³udzeñ 
w medialnym show jestemy mistrzami wiata, w s³uchaniu s³ów papie¿a, rozumieniu
ich i kierowaniu siê nimi w ¿yciu, wypadamy le.
Wola³bym, ¿eby religijnoæ, wiara by³y
spraw¹ prywatn¹, niewykorzystywan¹ przez
polityków, media, komercjê.
Rozmawia³em w tych dniach z grup¹
m³odzie¿y pielgrzymkowej i m³odym ksiêdzem na ró¿ne tematy. M³odzie¿ stawia³a
odwa¿ne pytania i traktowa³a m³odego
ksiêdza jak kolegê i przyjaciela.
Ja zapyta³em, czy ksi¹dz podziela moje
zdanie, ¿e w Polsce, kraju katolickim, ludzi tak prawdziwie wierz¹cych jest zdecydowana mniejszoæ. Wiêkszoæ, ta, która
chodzi nawet w niedzielê do kocio³a, tylko
praktykuje, ale czêsto ich wiara jest bardzo p³ytka. Ksi¹dz potwierdzi³ moje spostrze¿enia, ale doda³ te¿, ¿e nawet z praktykowania kiedy mo¿e zrodziæ siê prawdziwa wiara.
Oby. na razie jest jak jest...
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* oddam kamieñ i gruz, tel. 0-511-712-551
L3302
* Znaleziono klucz elektroniczny do samochodu, czarny z
niebieskimi przyciskami, do odebrania w redakcji
L2514
KUPIÊ
* dom lub szeregówkê, tel. 0-512-324-930, 0-698-386-136, 087-520-13-75 po 17.00
K13802
* pszenicê paszow¹, tel. 0-506-462-544
L4001
PRACA
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www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
V16913
* mechanika z dowiadczeniem do naprawy maszyn rolniczych zatrudniê, tel. 0-608-213-949
V31604
* z umiejêtnociami wykonywaniu prac budowlanych, kontakt: Norwida 8, po 17-tej.
K13403
* zatrudniê sprzedawcê (z uregulowanym stosunkiem do s³u¿by
wojskowej) na sta³e!, tel. 0-87-520-22-57
L3402
SPRZEDAM

tel. 520-23-36

(V33503)

(V35601)

Codziennie w godz. 800-1800

* artyku³y wêdkarskie, WYPRZEDA¯, rabat 30%, sklep zoologiczny, ul. Kolejowa
L3702
* Audi 80 B3, 1989/96, gaz, tel. 0-87-523-45-13
K14801
* dzia³ki budowlane, tel. 0-601-210-819
K14301
* Jelcz trzyosiowy, tel. 0-692-141-426
K14601
* opony letnie  regenerowane  WYPRZEDA¯, cena hurtowa, tel. 0-87-520-16-93
V34402
* owies, kupiê pszenicê paszow¹, tel. 0-506-462-544
K15001
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L3005
* ziemiê nad jeziorem, tel. 0-506-462-544
K14201
WYNAJEM
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3602
* lokal 70 m.kw. z wiat¹ 80 m.kw. tel. 0-87-520-36-55 V32308
* mieszkanie lub pokój do wynajêcia, tel. 0-609-738-204 K14102
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3502
Szkó³ka zrzeszona w Polskim Zwi¹zku Szkó³karzy

CENTRUM OGRODOWE
GRÜNLAND

Willa EDEN
* przyjêcia weselne,
* przyjêcia okolicznociowe
* imprezy studenckie, stypy

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

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V25308)

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

Meble ogrodowe
na zamówienie.
Tel. 0 607-865-374

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

(V24109)

Jerzy Miliszewski

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

(V27906)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

!
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US£UGI

FIRANY, ZAS£ONY, SKLEP, SPRZEDA¯,
PROJEKTOWANIE, SZYCIE
Plac Wolnoci 20, tel. (087) 520-02-09

* gastronomia  imprezy okolicznociowe, katering (na wynos), tel. 0-87-520-49-60
V33406
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V23619
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V23629
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V32703
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V32603
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V30205
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V31304
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
K12605
* jubilerskie, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47
V26307
(K12704)

RATY!

KOMINKI
grzewcze i tradycyjne
projektowanie i wykonawstwo

Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995
Rampa PKP,
, terakota, drzwi, tel. (087) 520-13-87)
armatura sanitarna, kominki, prace wykoñczeniowe

GLAZURA

(V32304)

* kompleksowe wykonawstwo instalacji sanitarnych SANEL, ul. E³cka 2, tel. 0-87-520-49-33
V25208

KOSZENIE TRAWNIKÓW

CENY UZALE¯NIONE OD POWIERZCHNI.
Tel. 9-606-481-448
* kredyt tani, tel. 0-87-520-01-89
* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55

V30405
K421
V26407

* meble na zamówienie, tel. 0-509-596-063
V22910
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V31409
* Meble, sklep, rampa PKP. Tel. (087) 520-19-44.
V31804
* nagrobki, Ryszard Topolski, tel. 0-501-611-547
V22810
* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (I piêtro nad sklepem miêsnym Mazury tel. (087) 520-04-80
V24608
* pralnia chemiczna, dywany, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-93
V21310

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

(V34202)

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

(V29306)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

* pralnia, magiel, tel.0-607-373-479
V35901
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, tel. 0-606756-380
K9807
PROJEKTOWANIE, URZ¥DZANIE OGRODÓW OD A DO Z

Sprzeda¿ rolin wodnych i kolekcjonerskich, rododendronów
Tel. 0-693-239-934
(V23309)
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K12408
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V24009)
* roboty ziemne fadrom¹, wywrotk¹, ¿wir, piasek, wykopy,
tel. 0-606-113-276
V29606
* rowery, naprawa, skutery, tel. 0-87-520-29-75
V34102
* rozliczenia podatkowe, tel. 0-87-520-31-70
L2211
* RTV naprawa sprzêtu, plac Wolnoci 19, tel. 0-87-520-24-82
V32204

* serwis opon, nowe, bie¿nikowane, tel. 0-512-217-655 V36201
* serwis pilarek, koszarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa PKP, tel. 0-87-520-48-78
L3802
* sklep miêsny Mazury plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-520-23-14 V32904
SKLEP SPO¯YWCZY TOMEK

Du¿y wybór alkoholi i herbat na wagê
Czynny: codziennie  do 2200, pi¹tek-sobota  do 2400
Plac Wolnoci 24
Zapraszamy

(V30305)

(V31504)

NOWY SKLEP

(V18403)

ELEKTRO-MOTO-DOM

anteny, g³oniki, akcesoria elektrotechniczne, autotuning, naprawa sprzêtu elektronicznego. Kolejowa 6, tel. 0-509-489-447

k2okna@vp.pl

* skup metali, surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najlepsze ceny, ul. E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V31904
* SOLARIUM, modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V34502
* spawanie aluminium, tel. 0-508-192-094
V30615
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2521
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K321
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2221
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3203
* transport, tel. 0-508-192-094
V30605
* turystyczne Dem-Bus, kraj, zagranica, tel. 0-504-065-770 K11605
* wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski, Targowa 20, tel. 0-87520-21-13
V73426
* wykonam rzeby ogrodowe, tel. 0-660-466-270
K13703
Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39

(V34002)

* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K14401
* AUTOGAZ, monta¿ tel. 0-87-523-94-31
V3620
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
V16939
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L3103
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V30505
* Biuro Rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
K14002
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 V13902
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18812
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V26108
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. 0-501-639-658 V27707

Olecko, Rzemielnicza 2A
Tel. (087) 523-42-35
0-501-720-701

(V30805)

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

(V33003)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!

* WYPOZYCZALNIA DVD, tel. 0-87-523-01-54
V24309
* wypozyczlania rowerów Impuls, tel. 0-87-520-36-92 V35401
* zak³ad krawiecki, Irena £apiñska, tel. 0-87-520-24-82 V32004
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2324
* zupy regeneracyjne, tel. 0-87-520-15-78
V2621
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Kalendarz imion

6 czerwca
Beaty, Bogumi³y, Dominiki, Doroty, Ingridy, Klaudii, Laury, Nory, Pauliny
Artemiego, Artemiusza, Cichomira, Dominika, Klaudiusza, Laurentego, Nikifora, Norberta, Symeona, Wiêcerada
7 czerwca
Anny, Ariadny, Delfiny, Jaros³awy, Lukrecji, Roberty, Wies³awy
Ciechomierza, Ciechomira, Gustawa, Hieronima, Jaros³awa, Roberta, Wies³awa
8 czerwca
Adeli, Ady, Celestyny, Celi, Celiny
Celestyna, Maksyma, Maksymiliana,
Medarda, Medora, Sewera, Seweryna,
Wilhelma, Wyczes³awa, Wyszes³awa, Wyszos³awa
9 czerwca
Anny, Anny-Marii, Felicji, Pelagii, Tekli
Dominika, Efrema, Felicjana, Niemsta,

Normana, Pelagiusza, Ryszarda, S³awoja, Stanis³awa, Waltera
10 czerwca
Bogumi³y, Dany, Diany, Iwony, Ma³gorzaty, Rafaeli
Bogumi³a, Edgara, Henryka, Maksyma,
Nikity, Onufrego, Piotra, Zachariasza
11 czerwca
Adelajdy, Anastazji, Barbary, Flory, Ró¿y,
Teodozji
Anastazego, Barnaby, Benedykta, Daniela, Feliksa, Radomi³a, Radomira, Rados³awa
12 czerwca
Alicji, Antoniny, Janiny, Leokadii, Leonii, Niny
Bazylego, Gwidona,
Jana, Leona, Onufrego, Placyda, Wyszemira, Wyszomira
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Przys³owia
i powiedzenia
 Gdy siê Medard (8 czerwca) rozp³acze, a Ja (12 czerwca) nie utuli, pop³acze pewnie a¿ do Urszuli
 Czerwiec i na kosê pierwiec.
 Czerwiec nosi dni gor¹ce, kosa brzêczy ju¿ na ³¹ce.
 Jaka bêdzie Ma³gorzatka (10 czerwiec),
takie i pó³ latka.
 Pe³nia czerwcowa  burza gotowa.
 Czerwiec temu siê zieleni, kto do pracy siê nie leni.
(V30105)

Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

Dokoñczenie ze s. 20.
W sumie by³o fajnie, hucznie i weso³o. Ale oczywicie dla innych to i tak
le. O ile skoñczony dwa tygodnie temu
zjazd PO s³u¿y³ wy³¹cznie temu, ¿e tam
zobowi¹zano siê do dalszej i jeszcze wiêkszej wojny z PiS, bo... im gorzej tym
lepiej dla nas. Co ciekawsze, przegl¹daj¹c sobie na ch³odno to co by³o na
tamtym zjedzie i co pada³o z trybun i
ust mówców, moje wnioski na temat wielu
polityków z PO po prostu potwierdzi³y
siê. To nie s¹ ludzie, którzy kiedykolwiek powinny dostaæ w³adzê w swoje
rêce. Kto nie wierzy  to proszê zrobiæ
rzeteln¹ prasówkê i poczytaæ sobie co
mówiono, o czym i jak. Jak kto znajdzie
inne stwierdzenia dotycz¹ce naszego kraju
i troski o ten kraj w innej formie, ni¿:
jest le, bo my nie rz¹dzimy, a ka¿da inna
forma rz¹dów ni¿ nasza jest z³a, faszystowska, cofaj¹ca itd. Wypada mi podziwiaæ ludzi, którzy mówi¹ o swoich liderach i sympatiach politycznych w ogóle
nie s³uchaj¹c tego, co oni tak na prawdê mówi¹. Mityczny uk³ad nie istnieje... Tylko dlaczego ostatnio jest tyle
aresztowañ i spraw dotycz¹cych tego mitu.
Byæ mo¿e to psychoza i hipnotyczny
wp³yw na policjê i prokuraturê obecnej
w³adzy.
Inna sprawa: strajki lekarzy. Doprowadzili nawet do tego, ¿e ich kolega po
fachu, jakby nie by³o autorytet w dziedzinie medycyny i znaj¹cy doæ dobrze
realia pracy lekarzy, wkurzy³ siê. To ostatnie
s³owo jest bardzo delikatne w opisie stanu,
w jakim jest minister Religa. Nawet kilka

gazet zajê³o siê lekarzami - prowodyrami
twierdz¹cymi, ¿e zarabiaj¹ grosze. I co
im wysz³o: ¿e nieoficjalnie zarabiaj¹ wiêcej ni¿ mogliby siê dorobiæ wyje¿d¿aj¹c
za granicê, czym tak strasz¹. Przecie¿ to
nie jest tajemnic¹, ¿e spora czêæ lekarzy potrafi pracowaæ nawet 40 godzin
na dobê i do tego jeszcze mieæ parê godzin
na sen, czy czas wolny. Lekarze i prawnicy to grupa spo³eczna, przez której rêce
przechodzi spora czêæ pieniêdzy, która
jest okrelana jako szara strefa. I to
nie jest jaki Kowalski cigany przez urzêdy
skarbowe, bo zarobi³ bez podatku 500
z³. Taki Kowalski to pryszcz. Niech lekarze wprowadz¹ do swojego ¿ycia finansowego kasy fiskalne i rozliczaj¹ siê
uczciwie z ka¿dej z³otówki. Dochód lekarza to nie jest tylko to, co on zarabia
oficjalnie! Wiêc proszê nie mydliæ oczu
ludziom, ¿e ma³o. Jak ma³o, to podno
cz³owieku swoje kwalifikacje, lecz dobrze,
b¹d dobrym lekarzem. Nie gro, ¿e nie
bêdziesz leczy³ dzieci! A po za tym: na
Ukrainie i Bia³orusi czeka wielu wietnych lekarzy, byle tylko by³o to mo¿liwe to zast¹pi¹ Ciebie w pracy. P³ace s¹
takie, na jakie staæ Pañstwo!
Ciekawostka. W Holandii pedofile chc¹
za³o¿yæ partiê polityczn¹, która chce
obni¿enia wieku legalnoci wspó³¿ycia
p³ciowego do 12 lat. Maj¹ te¿ inne pomys³y. Na przyk³ad... darmowe przejazdy kolej¹ (dla nich w celu poszukiwañ?).
Jeli taka ma byæ Unia  to paszli won
sabaki!
Jeszcze jedno. Do pisz¹cego teksty
ni¿ej - kto myli inaczej nie jest g³upi,

czy brakuje mu wiedzy... To raczej, kto
kto pisze takie s³owa powinien wiêcej
myleæ i zastanowiæ, czy nie myli siê
zarzucaj¹c innym z³y kierunek mylenia.
Jeli inni myl¹ inaczej i inaczej postrzegaj¹ rzeczywistoæ  to maj¹ do tego
prawo. Nigdy nie napisa³em, ¿e PiS siê
nie myli, a inni siê myl¹. Piszê tylko o
tym, ¿e mylê podobnie jak PiS i jak
Kaczyñscy. A poza tym proszê nie pisaæ o historii, a zw³aszcza nie tworzyæ
jej poprzez wymylanie na przyk³ad, dlaczego Stalin musia³ podpisaæ pakt Ribbentrop  Mo³otow... przez Polaków (nazwê to po imieniu: kompletna bzdura
po³¹czona z brakiem wiedzy historycznej). To taka moja proba  nigdy proszê nie pisaæ o historii, zw³aszcza, ¿e nie
ma siê o niej pojêcia. Jestem uczulony
na punkcie historii i uwa¿am, ¿e argumenty ssane z palca nie najlepiej wiadcz¹ o pewnych kwestiach. Ka¿de inne
tworzenie rzeczywistoci wg w³asnego widzimisie tolerujê i traktujê jako
przejaw w³asnego zdania i przemyleñ.
Ale wymylanie historii, faktów i s³ów z
ni¹ zwi¹zanych uwa¿am za przekroczenie pewnych norm. Poza tym stosowanie wymylonych faktów uwa¿am za
przejaw dialektyki marksistowskiej (doskonale wiem o czym piszê): dowolny,
nawet wymylony dowód ma stanowiæ
o naszej racji i s³usznoci naszego twierdzenia. Niestety, ale wymylanie dowodów i faktów ca³kowicie podwa¿a co,
co w czyim mniemaniu ma uchodziæ za
racjê. Tak nie prowadzi siê polemiki i
dyskusji.
PAC
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Jak na razie...

Jest rzeka Lega zaczynaj¹ca siê gdzie
tam ko³o Bia³ej Oleckiej, zasilaj¹ca nasze jezioro Oleckie Wielkie. Strumyk wpadaj¹cy do tej¿e rzeczki przep³ywa przez
Lenarty. W Lenartach nad tym strumyczkiem funkcjonuje gorzelnia i produkuje
przemys³owy spirytus. W³aciwie to nie
nad ca³ym ciekiem, bo przed gorzelni¹
rozdwaja siê on i tylko jedna z odnóg
przep³ywa przez teren zak³adu. Przy produkcji spirytusu powstaj¹ odpady, które powinny byæ w ca³oci utylizowane
a w niepojêty sposób czêæ z nich przenik³a do ww. odnogi i totalnie j¹ zanieczyci³a. Komisja z Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony rodowiska w maju zbada³a
sk³ad s¹cz¹cej siê tam brei i w wyniku
kontroli ukarano sprawcê zanieczyszczeñ
mandatami. Przed pokut¹ sprawca wyrazi³ ¿al za swe zaniedbania i obieca³
poprawê.
Dotychczas od zawsze g³ównym
ciekiem by³a ta w³anie obecna smródka przep³ywaj¹ca przez teren zak³adu, ale
po przeprowadzonych rok temu pracach
melioracyjnych na drugiej odnodze woda
przesta³a ni¹ p³yn¹æ, bo to co wilgotnego, mierdz¹cego, gêstego i s¹cz¹cego siê leniwie nijak mianem wody nazwaæ nie by³o mo¿na. A i do podlewania istniej¹cych tam ogródków w ¿aden
sposób siê nie nadawa³o. Dlatego wnios³em
równie¿ o przywrócenie poprzednich stosunków wodnych i w wyniku tego pierwszego czerwca komisyjnie, w obecnoci
przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron i prasy, dokonalimy wizytacji. Kierownictwo gorzelni wziê³o sobie do serca informacjê o zarzutach uprzednio wysuwanych wobec zak³adu i za-

stany przez komisjê stan w pe³ni wszystkich zadowala³  czysta woda p³ynê³a
sobie równomiernie dwiema odnogami.
Dyrektor gorzelni i przedstawiciel w³aciciela zgodnie obiecali, i zosta³o to odnotowane w protokole pokontrolnym, ¿e
taki stan rzeczy, tzn. przep³yw wody w
ciekach i w dodatku czystej bêdzie ju¿
na wieki wieków utrzymywany. Miejmy
nadziejê, ¿e tak siê stanie. Gorzelni równie¿ powinno zale¿eæ na wywi¹zywaniu
siê z takiej d¿entelmeñskiej umowy, bo
teraz, po ukaraniu mandatami za zanieczyszczanie wód odpadami poprodukcyjnymi, przy stwierdzonej recydywie 
nastêpnym krokiem mo¿e byæ skierowanie sprawy do Prokuratury i S¹du. Zastraszeni miejscowi mieszkañcy i lokalni
samorz¹dowcy chyba tak jak dotychczas
nie bêd¹ zauwa¿aæ problemu, ale ja bêdê
nadal czêsto odwiedza³ mieszkaj¹cych tam
rodziców...
By³ kiedy taki kawa³: Spadaj¹cego z

dziesi¹tego piêtra cz³owieka, w czasie jego
lotu, mieszkañcy ni¿szych piêter pytali
co siê dzieje. Ten odpowiada³: Jak na
razie wszystko w porz¹dku! Nie wiem,
doprawdy, sk¹d to skojarzenie...
P.S.
W komisyjnym ocenianiu jest jeszcze sprawa wylewania na pola  na podstawie wydanego przez Starostê dziwnego co najmniej zezwolenia  wywaru
z ww. gorzelni w roli nawozu, który to
odpad, wg WIO nawozem nie jest. Mo¿e
ja siê mylê, mo¿e i brak mi fachowej wiedzy,
ale robienie na ukrytym pod lasem miêdzy Lenartami a Babkami Oleckimi poletku bagna z czystego wywaru chyba
jest drañstwem i zbrodni¹ przeciwko naszemu rodowisku naturalnemu.
Ja nie zgadzam siê na degradacjê naszego rodowiska przez przemys³ i dziwn¹
lepotê urzêdników i lokalnych samorz¹dowców!!! A Pañstwo?
Zbigniew Kaczmarek

Fot. Marek Pacyñski

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie i MiejskoPowiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku og³aszaj¹

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie i MiejskoPowiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku og³aszaj¹

konkurs plastyczny dla dzieci konkurs literacki dla dzieci

w 50. rocznicê mierci A.A. Milne i w 80. rocznicê pierwszego wydania Kubusia Puchatka pt. Przyjaciele Kubusia
Puchatka
1. W konkursie udzia³ bior¹ dzieci w wieku 5-6 lat.
2. Prace maj¹ byæ w formacie A4, technika: rysunek, wycinanka, wyklejanka, wydzieranka.
3. Do ka¿dej pracy nale¿y do³¹czyæ formularz zg³oszeniowy.
4. Prace dostarczyæ do Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej
do dnia 30.06.2006r.
5. Dwanacie najlepszych prac przejdzie do etapu wojewódzkiego konkursu.
6. Fina³ wojewódzki odbêdzie siê w listopadzie 2006 r.

w 50. rocznicê mierci A.A. Milne i w 80. rocznicê pierwszego
wydania Kubusia Puchatka pt. Przyjaciele Kubusia Puchatka
1. W konkursie udzia³ bior¹ dzieci w wieku 6-13 lat (zespo³owo).
2. Prace maj¹ byæ w formie wydruku komputerowego na formacie A4, nie wiêcej ni¿ 2 strony (1800 znaków bez spacji na
stronie) i zawieraæ opowiadania tematyczne zwi¹zane z bohaterami Stumilowego Lasu.
3. Do ka¿dej pracy nale¿y do³¹czyæ formularz zg³oszeniowy.
4. Prace dostarczyæ do Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej do dnia 31.08.2006r.
5. Dwanacie najlepszych prac przejdzie do etapu wojewódzkiego konkursu.
6. Fina³ wojewódzki odbêdzie siê w listopadzie 2006 r.
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Konkurs oratorski Mi³oæ i cierpienie w rodzinie
17 maja w Gimnazjum nr 2 odby³ siê konkurs oratorski. Tematem wyst¹pieñ gimnazjalistów by³a Mi³oæ i cierpienie w rodzinie. Dzi
publikujemy tekst trzeciego wyró¿nionego przemówienia.
Tematem mojego wyst¹pienia jest zagadnienie dotycz¹ce Mi³oci i cierpienia
w rodzinie. Na wstêpie chcia³abym zdefiniowaæ pojêcie cierpienia. Jest to negatywny stan psychiczny b¹d fizyczny i emocjonalny dowiadczany czêsto jako ból.
Mi³oæ natomiast jest pojêciem, którego
nie mo¿na uj¹æ w sztywn¹ definicjê. Czêsto uto¿samiana z uczuciem, które przejawia siê w relacji do drugiej osoby, po³¹czone z silnym pragnieniem obcowania z
ni¹, jest to tak¿e relacja oparta na uczuciu
mi³oci. Od wieków jest przedmiotem fascynacji. Obecna w sztuce, literaturze,
psychologii, religii. Uwa¿ana za sens ¿ycia ludzkiego  czyni¹ca je prawdziwym i
w pe³ni szczêliwym. Pewnie ka¿dy z nas
dowiadczy³ w swoim ¿yciu tych dwóch
odmiennych uczuæ. ¯ycie rodzinne powinno
byæ wype³nione wzajemn¹ mi³oci¹. W
rodzinie uczymy siê kochaæ tak po prostu, za nic. Niewa¿ne, czy zmywamy naczynia, czy obs³ugujemy komputer, czy
odrabiamy lekcje, czy odpoczywamy, wa¿ne
 jak to robimy, wa¿ne, czy kochamy. W

OG£OSZENIE

rodzinie cz³owiek jest kochany ze wszystkimi s³abociami i wadami, z ca³ym baga¿em swoich problemów. Mi³oæ nie jest
tylko uczuciem, wzruszeniem, zapatrzeniem,
Jest dojrzewaniem, trosk¹ i wzajemn¹ za
siebie odpowiedzialnoci¹. Gdy wszystko
jest, a mi³oci nie ma, to cz³owiek czuje siê
jak osierocone dziecko ob³o¿one zabawkami. Ma niby wszystko a tak naprawdê
nie ma niczego  nie ma kochaj¹cych
rodziców. Ryszard Zatorski w ostatnim
swym filmie Tylko mnie kochaj, ukaza³
dialog ma³ego dziecka z ojcem, który od
w³asnej córki dowiedzia³ siê, ¿e jest tat¹.
Chc¹c dziecku zrekompensowaæ minione
lata mówi Zrobiê dla ciebie wszystko.
Ja nie chce wszystkiego  s³yszy odpowied: A co ? Tylko mnie kochaj.
Jest to bardzo wa¿ne przes³anie, poniewa¿ w dzisiejszym wiecie, nawet w rodzinie, brakuje czasu na mi³oæ. le jest gdy
nasze serca przestaj¹ myleæ i zapominaj¹
o tym, co najistotniejsze. Zajmuj¹ siê sob¹
i kochaj¹ po swojemu; krzycz¹, rani¹, obra¿aj¹ siê i boj¹. Rzucaj¹ siê w z³oci i miotaj¹
czasem nawet w nienawici. Rodzina staje
siê polem walki, gdzie
jedna osoba potrafi
nieraz wszystkich ster-

Wójt Gminy wiêtajno k/Olecka informuje, ¿e na
tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu wywieszono wykazy
nieruchomoci, stanowi¹cych mienie komunalne gminy, przeznaczonych do rozdysponowania
Zarz¹dzeniem nr 11/06 z dnia 31 maja 2006 r., obejmuj¹ce:
- budynek mieszkalny nr 104/3, zlokalizowany na
dzia³ce nr 699 o pow. 228m2 obrêbu wiêtajno 
za³¹cznik nr 1 (sprzeda¿ na rzecz najemcy);
- dzia³ki z prawem zabudowy letniskowej i pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, obrêbu wiêtajno i Borki  za³¹cznik nr 2 (sprzeda¿ w drodze
przetargu).
(K14901)

roryzowaæ. Nie tak ma byæ miêdzy nami.
Najgorsze w tym wszystkim jest to, ¿e
osobami, które bardzo cierpi¹ w rodzinach
s¹ dzieci. Badania dowodz¹, ¿e 80% rodziców w Polsce bije swoje dzieci. Cierpienie
jednak nie polega wy³¹cznie na bólu fizycznym. Czêsto przecie¿ cierpienie ma wymiar psychiczny, mo¿e nim byæ np.: zdrada zaufania, samotnoæ, bycie oszukanym,
lêk. Cierpienie mo¿e mieæ tak¿e wymiar
duchowy. Przyk³adem takiego cierpienia
mog¹ byæ rozterki przed podjêciem decyzji zwi¹zanej z w³asn¹ postaw¹ moraln¹,
ocen¹ w³asnego postêpowania, utrat¹ sensu
¿ycia, wyrzuty sumienia itd. Cierpienie jest
jednym z dominuj¹cych doznañ ¿yciowych.
Choæ niepojête i jak¿e czêsto trudne do
udwigniêcia, splecione jest z ¿yciem w
sposób nierozdzielny.
Mo¿na jeszcze d³ugo mówiæ o mi³oci
i cierpieniu. Oczywistym wydaje siê fakt,
¿e ¿ycie rodzinne powinno byæ przepe³nione
mi³oci¹, a nie cierpieniem. Mi³oæ jest
bowiem podstawow¹ potrzeb¹ cz³owieka,
która powinna byæ zaspokojona od pierwszych chwil ¿ycia. Tylko rodzina mo¿e w
pe³ni tê potrzebê zaspokoiæ. Wszyscy
powinnimy o tym pamiêtaæ.
Dziêkujê bardzo za wys³uchanie
Izabela Suliñska kl. IIc

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V78520)

Szanowni pañstwo!

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Kociuszki 103, tel. (087) 565 72 71

Nadlenictwo Olecko og³asza

(K14501)

wykaz nieruchomoci przeznaczonej do sprzeda¿y zgodnie z art. 40a Ustawy o Lasach z dnia 28.09.1991 r. oraz ustawy z dnia 07.07.2005 o zmianie niektórych ustaw dotycz¹cych nabywania w³asnoci nieruchomoci.
Lp.

Nadlenictwo Obrêb leny Oddzia³
Pododdzia³

Nazwa obrêbu ewidencyjnego
Nazwa gminy Adres nieruchomoci

l

2

3

1.

Olecko
Olecko
126s

Rosochackie
Olecko
Rosochackie31/l
19-400 Olecko

Numer ewidencyjny dzia³ki Nu- Rodzaj zabudowy i sposób zagomer ksiêgi wieczystej Nazwa
spodarowania
S¹du Rejonowego Powierzchnia
dzia³ki w m2
4
3126/6; 3126/5
2553
SR w Olecku
1668,102

5
1/2 budynku mieszkalnego zasiedlonego
Bud. gospodarczy
Nadleniczy

&
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M³oda Fala i szczupaki!!!
Niedziela, 28 maja 2006r., pomosty LOK
nad jeziorem Olecko Wielkie, godzina 6.30.
W³anie tutaj wyznaczyli sobie spotkanie wêdkarze rywalizuj¹cy o tytu³ Spinningowego Mistrza Klubu Wêdkarskiego
UKLEJA na rok 2006. Stawi³o siê 18
zawodników, w tym dwie Krysie: Majewska z Raczek i ¯yszkiewicz z Suwa³k
(Niestety, tradycyjnie z Olecka ¿adna Pani
nie stanê³a na starcie... Czy¿by p³eæ piêkna
nie mia³a w spinningu w Olecku swoich
reprezentantek?). Ju¿ w lipcu Panie mog¹
zadaæ k³am takiemu twierdzeniu i wystartowaæ w Mistrzostwach Olecka  ZAPRASZAMY!!!! Kobiety startuj¹ gratis!!!
Pogoda przywita³a nas zimnem, ale
na szczêcie nie pada³ deszcz... Na razie. Siódma piêtnacie startujemy. Na zbiorniku ponad 220 ha ³ódki szybko rozprzestrzeni³y siê, ka¿dy pop³yn¹³ w swoje
jedyne miejsce. Jedni ruszyli w kierunku Szyjki, inni w stronê Skoczni ,
kilku na Dworek, paru na drug¹ stronê jeziora. Ju¿ za szeæ godzin waga zweryfikowa³a taktykê wêdkarzy. W dobie
telefonów komórkowych informacje przep³ywaj¹ natychmiast. Komunikaty miêdzy wêdkarzami wiadcz¹, ¿e szczupak
¿erowa³ znakomicie. Wszyscy je ³owi¹,
ale sporo jest niewymiarowych, które wracaj¹ do jeziora. Du¿e szczupaki nie daj¹
wiêkszych szans wêdkarzom, poniewa¿
interesuj¹ siê malutkimi przynêtami, a te
uwi¹zane s¹ do cienkich ¿y³ek na delikatnych wêdkach. Kontaktów ze szczupakami naliczylimy kilkadziesi¹t!!! Jest
super. Okonie tak¿e siê pokazuj¹ i to
ca³kiem niez³e. Moje obawy o wyniki s¹
zupe³nie niepotrzebne. Wszyscy ³owi¹!
Tylko ta pogoda... Jak z zegarkiem w rêku
deszcz przej¹³ sprawy w swoje kropelki
i do koñca imprezy rzêsicie nas polewa³. Ale nic to, Baka, jak mawia³ Ma³y
Rycerz Wo³odyjowski. Trzynasta trzydzieci i wszyscy zdaj¹ karty startowe.
Waga w ruch. A jest co wa¿yæ. Jest komplet
szczupaków  Robert Anuszkiewicz 
M³oda Fala w oleckim wêdkarstwie!! Paru
wêdkarzy przynios³o po dwa zêbacze, kilku
po jednym, a wszyscy wagowo podpieraj¹ siê okoniami i tylko w jednym wiaderku same okonie, ale jakie! To Józio
Makowski w swoim tajemnym miejscu,
które wszyscy znaj¹, poci¹gn¹³ licznych
pasiaków. A oto wyniki:
1. Robert Anuszkiewicz
2870 pkt
2. Józef Makowski
2600 pkt
3. Marian Wojsiat
2120 pkt
4. Renis³aw Galicki
1600 pkt
5. Krzysztof Krajewski
1340 pkt
6. Kamil Urbanowicz
1250 pkt
7. Krystyna Majewska
1220 pkt

8. Mieczys³aw Gojlik
870pkt
9. Dariusz wie¿yñski
820pkt
10. Jakub Sulima
670pkt
11. Mieczys³aw Kopiczko
610pkt
...i inni wszyscy z rybami.
Zwyciêzcy otrzymali puchary, medale
i dyplomy. Po zawodach grill w strugach
deszczu, ale bardzo mi³ej atmosferze.
Podczas rozmów przy kie³basce, oczywicie wnioski i dyskusje na temat ³owienia. I tak: okonie sta³y na skrajach
spadu nawet na pó³metrowej wodzie, a
szczupaki by³y wszêdzie, gdzie by³a drobnica. Skuteczne kolory? Jak têcza. Jedni
³owili na podbite oko, inni na motorki a nawet na... gacie teciowej (kochane tecioweñki, wybaczcie, ale w³anie tak¹ nazwê nosi w gwarze wêdkarskiej jeden z kolorów przynêt). Sposoby prowadzenia? Trzeba by³o byæ ! Wiêcej
nie zdradzê.
Podsumowuj¹c, o ile Jezioro Oleckie
Wielkie nie sprawdza siê podczas zawodów podlodowych, to w spinningu, jak
dot¹d, nigdy nas nie zawiod³o. Takiej
iloci szczupaków nikt siê nie spodziewa³. Niech rosn¹ i rozs³awiaj¹ nasze jezioro. Gdyby tylko by³o odpowiednie
miejsce  dostêpny brzeg  to mylê, ¿e
i zawody sp³awikowe koñczy³yby siê ³adnymi wynikami. Oleckie Wielkie nie jest
jeszcze puste. A gdyby tak przekazaæ
jezioro wêdkarzom i wodniakom? Wiem,
¿e Pan Burmistrz myli o tym. Apelujê,
aby nie przesta³ i nadal dzia³a³ w kierunku przejêcia jeziora przez Gminê. Trzy ,
cztery lata intensywnego zarybiania i
jeszcze intensywniejszej walki z k³usownictwem i mielibymy wspania³¹ wodê.
Na dzisiaj to mrzonki, ale mo¿e jutro??
Niedawno og³aszalimy, jako Klub,
konkurs na najwiêksze ryby z jeziora
Oleckie Wielkie. Przykro mi, ale jeszcze
nikt nic nie zg³osi³. Wpisujê wiêc na rezerwow¹ listê ryby z³owione podczas

zawodów (rezerwowa dlatego, ¿e ryby
nie spe³niaj¹ norm medalowych).
 Szczupak z³owiony przez Mariana
Wojsiata - 1250g, 56cm
 Okoñ z³owiony przez Józefa Makowskiego  285g, 29cm
No to do roboty wêdkarze ³owi¹cy
na Oleckim Wielkim. Rekordy do pobicia.
Rregulamin konkursu: www.uklejaolecko.pl
Podczas zakoñczenia imprezy Prezes
Ko³a Okoñ Tomasz Gawroñski zaprosi³
na 2 lipca na zawody na jeziorze Hañcza. A Ukleja oczywicie organizuje
Mistrzostwa Spinningowe Olecka 30 lipca.
Bêd¹ równie¿ zawody w drgaj¹cej szczytówce, ale z powodu braku terminów
(przecie¿ Mistrzostwa wiata w Pi³ce
No¿nej!!!), prze³o¿ymy je chyba na jesieñ.
To tyle.
Z wêdkarskim pozdrowieniem
Arnold Hoci³³o
Prezes KW UKLEJA
P.S. Serdeczne podziêkowania sk³adam Andrzejowi Kamiñskiemu, dyrektorowi MOSIR, za udostêpnienie ³ódek!!!
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Kotwica w górê...
Fot. Boles³aw S³omkowski

Mini Liga Pi³ki No¿nej
Tegoroczn¹ Ligê wiosenn¹ wygra³ zespó³ TSV Victory w
sk³adzie: Dominik Ga³¹zka (kpt), Kamil Jurewicz (bramkarz), Filip
Judycki, Marcin Rudziewicz, £ukasz Aleszczyk, Adam Pu³ecki, Marcin Walu i Adam Wiêcko. W klasyfikacji na najlepszego strzelca zwyciê¿y³ Marcin Drê¿ek (BUKMACHERZY),
który trafia³ do siatki przeciwników 32 razy. Za najlepszego
bramkarza Ligi organizatorzy uznali Kamila Jurewicza z TSV.
Oto ostatnie wyniki meczy Oleckiej Mini Ligi Pi³ki No¿nej Amatorów:
1. BUKMACHERZY  GROM 7:0 (4:0); bramki: Marcin Drê¿ek 4, Wojtek Koz³owski 2 i Karol Koz³owski.
2. MASTER FIX - TSV Victory 1:3 (1:2); bramki: Patryk Wodzyñski
 Dominik Ga³¹zka 2, Filip Judycki i Marcin Rudziewicz.
3. THE KOVENANT - THE BELFERS 0:3 (0:1); bramki:
Adam Czycza 3.
4. BUKMACHERZY  MASTER FIX 4:0 (2:0); bramki: Marcin Drê¿ek 3 i Wojtek Koz³owski.
5. TSV Victory  GROM 3:0 (walkower).
6. BUKMACHERZY  VACOS LOCOS 5:1 (3:1); bramki:
Wojtek Koz³owski 2, Marcin Drê¿ek, Karol Koz³owski i Piotr
Klimaszewski  Hubert Grze.
7. MASTER FIX - VACOS LOCOS 3:1 (2:0); bramki: Andrzej Woroniecki 2, Patryk Wodzyñski  Adam Kociñski.
8. TSV Victory - THE BELFERS 1:1 (1:0); bramki: Dominik
Ga³¹zka  Adam Czycza.
Koñcowa tabela Ligi:
1. TSV Victory ............................... 18
45
78:21
2. BUKMACHERZY ...................... 18
39
72:25

'
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W strugach deszczu ¿eglarze Oleckiego Klubu Wodnego oficjalnie rozpoczêli sezon ¿eglarski 2006 w dniu 21 maja.
Uroczysta zbiórka mia³a miejsce na
przystani Klubu. Zebranych powita³ wicekomandor Leszek Kaszuba, ¿ycz¹c pomylnych wiatrów, dobrych rejsów i
wyników w regatach.
Po postawieniu bandery RP rozpoczê³y
siê, mimo niesprzyjaj¹cej pogody, regaty
otwarcia sezonu 2006, do których zg³osi³y siê 4 odwa¿ne za³ogi w klasie omega.
Rozegrano 4 wycigi przy rednim wietrze i na szczêcie tylko drobnym deszczu. Rywalizacja by³a zaciêta, tak ¿e w
jednym z biegów sporn¹ sytuacjê na boi
wyjani³ dopiero zapis wideo.
Ostatecznie wyniki regat:
I miejsce  Leszek Kaszuba (sternik)
i Waldemar Byczkowski, II miejsce  Cezary
Pojawa, III miejsce  Andrzej Knociñski
i IV Miejsce  Konrad Lasota.
Regaty sêdziowali: Boles³aw S³omkowski, Jan Okiñczyc i Maciej Gryziewicz.
BOS

3. MASTER FIX ............................ 18
27
32:43
4. THE BELFERS .......................... 18
25
32:31
5. VACOS LOCOS ......................... 18
22
36:43
6. THE KOVENANT ..................... 18
18
30:55
7. GROM ........................................ 18
7
17:69
Kolejno: miejsce, nazwa zespo³u, liczba rozegranych meczy,
punkty, stosunek bramek zdobytych do straconych.
Zawody rozgrywano na obiektach Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Olecku  g³ównego organizatora Ligi.

OG£OSZENIE ZHP

Komenda hufca ZHP im. K. L. Szyrmy w Olecku organizuje obóz harcerski dla dzieci i m³odzie¿y z naszego
miasta, gminy i powiatu.
Obóz odbêdzie siê w terminie 24 lipiec  07 sierpieñ w
bazie obozowej Ba³dy Piec nad jeziorem Gim w gminie
Butryny, po³o¿onej 26km od Olsztyna i nale¿¹cej do hufca warmiñskiego. W trakcie trwania obozu przewidziane
s¹ jednodniowe wycieczki do Olsztyna (Stare Miasto, Planetarium, Obserwatorium Astronomiczne, Zamek) i do Grunwaldu (Pole Bitwy i Muzeum).
Zapisy prowadzone s¹ w siedzibie Komendy Hufca w
Olecku, ul. W¹ska l  osobicie lub telefonicznie, tel. (087)
520 25 57 w godz. 900-1400 do 20 czerwca 2006r.
S¥ JESZCZE WOLNE MIEJSCA!
Pe³na op³ata za obóz wynosi 450,00z³ od osoby (istnieje mo¿liwoæ dofinansowania) i powinna byæ wniesiona najpóniej do 20 czerwca 2006r.
Przy zapisie nale¿y uiciæ przedp³atê w wysokoci 50,00z³
(jest ona zwi¹zana z kosztami organizacyjnymi obozu). W
razie rezygnacji z obozu przedp³ata przepada.
Komendant Hufca ZHP w Olecku
hm Teresa Ga³aszewska
(L2808)

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 208
Pañstwo pozwol¹, ¿e bêdê jednak
nudny i powtórzê swoje: minê³o siedem
dni. Siedem dni - dla jednych bardzo
udanych, dla innych mniej. Jedne co mogê
obiecaæ z fajnych rzeczy: w rodê kolejna ma³a kumulacja, bo w sobotê nikomu
nie uda³o siê trafiæ szeciu dobrych cyfr.
Czyli nadzieja pozostaje, a nawet odrobinkê wzros³a. Takie ma³e i przyjemne
wariactwo. Przyjemnie sobie pomarzyæ.
Ale od marzeñ powróæmy do rzeczywistoci. A rzeczywistoæ jak zwykle nam
daje wiele ciekawych spraw.
Przede wszystkim PiS ma nowego
Prezesa. Co prawda wygl¹da zupe³nie jak
stary i nawet tak samo siê nazywa  ale
jest nowy i ju¿. Wybory te¿ by³y demokratyczne. W pe³ni demokratyczne, choæ
i choæ kandydatów do sto³ka by³o wielu... s³ownie: sztuk jeden. Jednak wybory by³y bardzo udane. Nie robiono cyrku z kontrkandydatem. Bo po co? Przypomina³o to trochê (trochê ha ha) dawne
wybory do PZPR, ale jak wiemy demokracja ma swoje brutalne prawa i taki

wybór musi byæ. Znalaz³o siê nawet 19
niezadowolonych z Prezesa, a nawet tacy,
co siê wstrzymali od oddania g³osu. Sam
Prezes zg³asza³ du¿e w¹tpliwoci, czy jego
kandydatura przejdzie. Mia³ do tego prawo
i trzeba oddaæ mu sprawiedliwoæ, ¿e tak
te¿ mog³o byæ. Ale uda³o siê szczêliwie. Wielu komentatorów, jak zwykle,

Komentarze i refleksje

1. 27.05.2006r.
S¹d w Szczecinie, na wniosek IPN,
aresztowa³ na dwa miesi¹ce genera³a MO,
który w 1981r. by³ komendantem wojewódzkim i podpisa³ decyzjê o internowaniu dzia³aczy SOLIDARNOCI 13 grudnia 1981r.
Genera³ t³umaczy, ¿e dzia³a³ zgodnie
z obowi¹zuj¹cym prawem ale decyzje o
zatrzymaniu 59 osób podpisa³ ju¿ 12 grudnia 1981r., a wg IPN, Dziennik Ustaw z
dekretem wprowadzaj¹cym stan wojenny, zosta³ wydany 16 grudnia 1981r. i od
tego dnia zaczê³o obowi¹zywaæ prawo.
Uzasadnieniem dwumiesiêcznego aresztu jest podejrzenie o mataczenie, tyle ¿e
ledztwo w tej sprawie toczy siê od 3
czerwca 2005r., obci¹¿aj¹ce genera³a dokumenty znajduj¹ siê w zasobach IPN i
podejrzany nie ma do nich dostêpu. Je¿eli wiêc kto tu mataczy, to chyba nie
genera³, a raczej prokuratorzy IPN.
Id¹c dalej tokiem rozumowania prokuratorów to nale¿a³oby aresztowaæ wszystkich 49 komendantów wojewódzkich, bo
wszyscy podpisywali decyzjê o internowaniu, tylko gdyby nie podpisywali, to
grozi³by im wtedy s¹d wojskowy.
Czy tak ma wygl¹daæ pisowska sprawiedliwoæ, wykonywana rêkami pos³usz-

mia³o wiele dobrego do powiedzenia
o zjedzie, ale co tam... grunt, ¿e siê wszystko uda³o. Nawet brat numer dwa odda³
swoj¹ legitymacjê numer jeden. I do jednego siê zobowi¹zano: do szybszego likwidowania uk³adów i uk³adzików.
PAC
Ci¹g dalszy na s. 15.

 nie tylko polityczne

nych sobie prokuratorów IPN? Przypomina to raczej odwet. Czym narazi³ siê
genera³ obecnej w³adzy?
A co do oceny wprowadzenia stanu
wojennego, to wola³bym pozostawiæ to
historii  kiedy, po latach, ta ocena mo¿e
byæ bardziej obiektywna.
Przypomnieæ tylko trzeba, ¿e przez wiele
lat po wprowadzeniu stanu wojennego
badania opinii spo³ecznej wykazywa³y du¿e

Grzegorz Kudrzycki

poparcie dla decyzji genera³a Jaruzelkiego. Przypomnieæ te¿ wypada, ¿e Jaruzelski decyzjê tak¹ podejmowa³ w koñcu 1981r.
i wtedy nie wiedzia³, ¿e groba bratniej
pomocy ze strony ZSRR jest nierealna.
Wreszcie, przypomnieæ nale¿y  dla tych,
którzy pamiêtaj¹ atmosferê tamtych dni 
¿e grozi³ nam chaos gospodarczy, byæ mo¿e
jaka wojna domowa i o jakiekolwiek poC.d. na s. 13.

Insynuacje niekonieczne
Na stacji Haje w klubie country czescy kowboje podaj¹ piwo. Ocieraj¹ siê przechodz¹c o automaty z papierosami. Stawiaj¹ kolejne kreski na kartce, nie mówi¹ po
angielsku. Erotic Center tu¿ obok zachêca neonem NON STOP. Mog³oby to byæ
dosyæ widowiskowe, gdyby nie fakt, ¿e mylê i o tym obrazku sprzed kilku dni.
M³ody trockista zaaferowany ca³¹ swoj¹ osob¹ roni ³zy nad kolejn¹, nieuchronn¹
rewolucj¹, gdy przez okno dolatuje nie do twarzy, sielankowy szum rozleniwionego
t³umu, a ja popijam cafe latte.
Fascynacje ludzi nadaj¹ sens ich ¿yciu. Czasem go i pozbawiaj¹c.
***
Dzwoni¹ do mnie ludzie. Hanka Bielicka i Tomasz Kammel. Hanka przed sam¹
mierci¹  to móg³by byæ jaki znak oczywicie, zachowujê jednak zimn¹ krew i
wci¹¿ s³ucham grzecznie innych, anonimowych teleoperatorek. Super oferty indywidualne, z³ote interesy. Poduszki gratis i mêtlik w g³owie, daj¹ parom parasol w
zamian - ka¿dego dnia ponoszê przeraliwe konsekwencje niewykorzystanych mo¿liwoci. Wszystko wreszcie cichnie wieczorem i mogê poczuæ zapach pierwszego
bzu zmieszany z rzekim powietrzem. Telefon milczy. Do dnia nastêpnego.
Ewa Koz³owska

