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Maszyny powinny pracowaæ;
ludzie powinni myleæ.
Z praw Murphy'ego

13 czerwca 2006 r.

Sukcesy sportowców z Ko³a Olimpiad Specjalnych Polska przy WTZ w Olecku

Pojad¹ do Szanghaju?

Trzy z³ote i dwa srebrne medale zdobyli sportowcy z Ko³a Olimpiad Specjalnych Polska przy WTZ w Olecku!!!
Tomasz Kiczka (WTZ Olecko): dwa
z³ote medale  bieg na 100 i 200 metrów,
Dawid Krzy¿ewski (Zespó³ Szkó³ Olecko)  z³oty medal w tenisie sto³owym,
Hanna Milewska (WTZ Olecko)  srebrny medal w tenisie sto³owym, Rados³aw
Pa³êga (WTZ Olecko)  srebrny medal
w tenisie
sto³owym,
Anna Zieliñska (WTZ
Olecko)  4.
miejsce w tenisie sto³owym, Kamil
Milewski
(WTZ Olecko)  5. miejsce w tenisie
sto³owym.
Dawid Krzy¿ewski.

Dom parafialny
otrzyma imiê
Prymasa Tysi¹clecia

Jeszcze przed odejciem na emeryturê ksiêdza pra³ata Stanis³awa Tabaki,
proboszcza pw. Podwy¿szenia Krzy¿a
w. w Olecku, 21 czerwca w tej parafii
odbêdzie siê konferencja duchownych
z terenu diecezji e³ckiej. Jej g³ównym
punktem bêdzie uroczystoæ nadania wybudowanemu staraniem ks. St. Tabaki i
jego parafian Domu Parafialnego imienia S³ugi Bo¿ego kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego, Prymasa Tysi¹clecia.
(jod)
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VIII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska
Olimpiad Specjalnych Polska by³y bardzo szczêliwe dla oleckiego zespo³u. Zawodników przygotowali: Marek Kondracki, Marzena winiarska, Jaros³aw Bagieñski i Krystyna Matwiejczyk.
Jeli
dopra passa nas nie
opuci, to
jeden z zawodników
ma szansê
na wyjazd
w
2007
roku na
Igrzyska
Olimpijskie
w Szanghaju (ChiTomasz Kiczka.
ny).

Cena 1,40 z³
Aresztowania przyjació³
Olecka na Bia³orusi

Jak pisalimy w ostatnim numerze TO,
w³adze bia³oruskie aresztowa³y w Szczuczynie na Bia³orusi dzia³acza polonijnego
Edwarda Hajdukiewicza. Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski, poruszony t¹ informacj¹ obieca³ dowiedzieæ siê o jego
sytuacji, korzystaj¹c ze swoich róde³ w
Szczuczynie.
Nie tylko Edka spotykaj¹ tam represje. Jak poda³a Gazeta Polska nr 23 z
dnia 7 czerwca 2006 r., s¹d w tym bia³oruskim miecie, z którego pochodzi lider tamtejszej opozycji, kandydat na prezydenta
Aleksander Milinkiewicz, skaza³ jego szefa
sztabu Siarhieja Laszkiewicza na 5 miesiêcy wiêzienia. Uzna³ go winnym organizowania szkoleñ w celu organizowania
zamieszek z u¿yciem przemocy. Jako dowód pos³u¿y³ film Zwyczajny prezydent,
na którym do muzyki zespo³u Pink Floyd
i bia³oruskich bardów pokazano ujêcia z
demonstracji opozycji rozpêdzanych przez
milicjê. Prokuratura uzna³a, ¿e film mia³ charakter instrukta¿owy. G³ówny wiadek oskar¿enia by³ wielokrotnie oskar¿any za kradzie¿. Bia³oruska opozycja uzna³a ten proces
za polityczny.
(jod)

Mistrzostwa wiata w Pi³ce No¿nej

DU¯Y EKRAN
UL. TARGOWA 20,
zaprasza PUB TARGOWA
TEL. 0-604-779-423
Nagrody za prawid³owe wytypowanie wyniku meczu!

(L3901)
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Czy nie lepiej by³oby, zamiast
têpiæ z³o, szerzyæ dobro?
Antoine de Saint-Exupery

 3 maja o 16.05 jeden zastêp
JRG PSP gasi³ po¿ar posuszu traw w
okolicach osiedla Siejnik.
 3 maja o 19.07 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar poszycia lenego w okolicach ul. Wiejskiej.
 4 maja o 17.10 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar posuszu traw w okolicach
ul. Park.
 4 maja o 17.43 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar pnia drzewa przy ul. Zyndrama.
 4 maja o 20.13 jeden zastêp JRG PSP
pomaga³ na posesji domu w Sedrankach w ratowaniu rannego ³abêdzia.
 4 maja o 21.34 jeden zastêp OSO wiêtajno gasi³ po¿ar posuszu traw w okolicach Gr¹dów (gm. wiêtajno).
 5 maja o 15.25 jeden zastêp OSP wiêtajno gasi³ po¿ar posuszu traw w okolicach wiêtajna.
 5 maja o 15.35 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar wraku samochodu przy szosie wiêtajno.
 5 maja o 16.30 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP G¹ski gasi³y po¿ar m³odnika i poszycia lenego w okolicach
Skowronek.
 5 maja o 21.39 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar posuszu traw w okolicach
Kukowa.
 6 maja o 12.16 jeden zastêp JRG PSP,
jeden OSP Wieliczki i jeden OSP Cimochy gasi³y po¿ar posuszu trawy oraz
¿ywop³otu na nasypie kolejowym w okolicach Soboli (gm. Wieliczki).
 6 maja o 17.10 jeden zastêp OSP wiêtajno gasi³ po¿ar posuszu traw w okolicach Dunajku (gm. wiêtajno).
Informacji udzieli³a
stra¿ak Katarzyna Jegliñska

Pijani kierowcy

 29 maja ok. 15.30 patrol policji zatrzyma³ jad¹cego rowerem czterdziestoszecioletniego Andrzeja K. (mieszkañca
gm. Kowale Oleckie). Do zatrzymania dosz³o w Niedwiedzkich, a rowerzysta mia³
we krwi3,08 promila.
 30 maja oko³o 13.00 w G¹skach
patrol policji zatrzyma³ jad¹cego rowerem piêædziesiêciodwuletniego Tadeusza ¯. (mieszkañca gm. Olecko). Mia³ on 1,8 promila alkoholu we
krwi.
 30 maja oko³o 16.15 w Reczkach Wielkich policjanci zatrzymali innego rowerzystê. Trzydziestotrzyletni Adam
S. (zam. gm. Olecko) mia³ we krwi 2,56
promila alkoholu.
 31 maja oko³o 15.30 na ulicy Kolejowej kieruj¹cy samochodem dwudzie-

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
AUTOMYJNIA

OLEJ OPA£OWY
Aleje Lipowe 1

Tel. (087) 520-41-91

Ca³odobowe
dy¿ury aptek

13-18.06.2006r.  pl. Wolnoci 25
19-25.06.2006r.  ul. Sk³adowa 6

Festyn M³odego Olecka
I Gminny Piknik Harcerski

stojednoletni Kamil K. (zam. gm. Wieliczki) spowodowa³ kolizjê z Fordem
Eskortem. Okaza³o siê, ¿e dwudziestojednolatek mia³ we krwi 2,36 promila
alkoholu.
 2 czerwca w Nowym M³ynie zatrzymano do kontroli samochód UAZ. Kieruj¹cy nim trzydziestosiedmioletni Andrzej G. (zam. Olecko) mia³ we krwi 1,98
promila alkoholu. Kierowcê osadzono
w areszcie a pojazd zabezpieczono.
C.d. na pewno nast¹pi...

Nieustaj¹cy konkurs

MARKET BUDOWLANY
(V27807)

KRONIKA PO¯ARNICZA

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

(V23711)
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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:
 Rafa³ Barszczewski
 Adam Czy¿ewski
 Krystyna Ko³odziejska
 Zygmunt Kryñski
 Iwona Romnin
 Ewa M. ¯ukowska
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia
 przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:

√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26

√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac
Wolnoci 3

√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ Wypo¿yczalnia kaset video, ul. Armii
Krajowej 8.

√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada

√ Centrum Mechaniki, Motoryzacji

Fotoreporta¿ autorstwa Józefa Kunickiego - w nastêpnym numerze.

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)

Poci¹gi zawieszone

W za³¹czeniu przesy³am odpowied Pani Marioli Surdeko, Zastêpcy Dyrektora
Warmiñsko -Mazurskiego Zak³adu Przewozów Regionalnych w Olsztynie Terenowy Zespó³ Komunikacji Marketingowej, na apel podpisany w imieniu mieszkañców
przez Starostê Oleckiego Stanis³awa L. Ramotowskiego oraz Wiceburmistrza Olecka Henryka Trznadla (pismem z dnia 18.05.2006r.) w sprawie odst¹pienia od planów likwidacji wieczornego kursu szynobusu na trasie E³k-Olecko-E³k.

U. Sawicka, Wydzia³ Organizacji i Spraw Spo³ecznych Starostwa Powiatowego

***
Starostwo Powiatowe w Olecku
Warminsko-Mazurski Zak³ad Przewozów Regionalnych w Olsztynie w odpowiedzi na pismo nr OR 0715-2006 dotycz¹ce zawieszenia kursowania z dniem
01. 06.br. poci¹gu nr 98245 i poci¹gu nr
98244 relacji E³k - Olecko informuje:
W/w poci¹gi znalaz³y siê w grupie
poci¹gów, których Organizator nie zamówi³ w ofercie 2005/06. Poci¹gi nie znalaz³y siê w Umowie, a uzyskiwana frekwencja w poci¹gach by³a niezadowalaj¹ca i wynosi³a:
 poci¹g nr 98245 relacji E³k (19:32) - Olecko
(20:00) przewozi redniodobowo 25
pasa¿erów.
 poci¹g nr 98244 Olecko (20 06) - E³k
(20 34) przewozi³ redniodobowo 11 pasa¿erów. Tutejszy Zak³ad z uwagi na

powy¿sze zawiesi³ kursowanie w/w poci¹gów z dniem 1 czerwca br.
Jednoczenie informujemy, ¿e w okresie wakacyjnym, tj. 24 VI - 3 IX br. zostanie uruchomione nowe po³¹czenie w
relacji:
 Suwa³ki, odjazd 11:45 - Gdynia G³. przyjazd 19:57 przez Olecko, odjazd (13:06),
E³k przyj. (13:30).
 Gdynia G³., odjazd 7:33  Suwa³ki, przyjazd 15:38 przez E³k, odjazd (13:55), Olecko, przyjazd (14:20).
W/w po³¹czenie zostanie uruchomione
w bardziej dogodnych godzinach ni¿
odwo³ane poci¹gi nr 98245 i 98244.
Mamy nadziejê, ¿e nasze wyjanienie zostanie przyjête ze zrozumieniem.
mgr Mariola Surdeko
Zastêpca Dyrektora

ZDZ  w³aciwy kierunek

HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

(V29207)

W ubieg³ym tygodniu Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w
Bia³ymstoku otrzyma³ raport z auditu zewnêtrznego, który mia³ miejsce w OKZ Olecko
dnia 26.04.2006r.

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

F kupiê

Auditor ze S³upska dokona³ szczegó³owej kontroli i analizy dokumentacji
Orodka w zakresie dzia³alnoci edukacyjnej, kursowej i szkolnej. Bardzo wysoko oceni³ kompetencje kierownika i
inspektora ds. kszta³cenia. Olecki orodek nie otrzyma³ ¿adnych zaleceñ pokontrolnych, co zdarza siê bardzo rzadko przy tego typu auditach zewnêtrznych. Raport podkrela rzetelnoæ i sumiennoæ realizowanych zadañ w prowadzonych dzia³aniach edukacyjnych.
Certyfikat PN-EN ISO 9001 i 2001 bêdzie odnowiony na okres nastêpnych
trzech lat.

NAJTAÑSZY KUPON
NA OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
F sprzedam
F wynajmê
F inne
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OLECKI TERMINARZ
13 czerwca
17.00  Epoka lodowcowa 2 - Odwil¿,
film, kino
18.00  cyrk Zaleski, stara targowica
miejska
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
24 czerwca
 Turniej Tenisowy Bankowców  korty
MOSiR
25 czerwca
 Turniej Tenisowy Bankowców  korty
MOSiR
30 czerwca
 mija termin dostarczenia prac plastycznych w konkursie Przyjaciele Kubusia Puchatka (informacja TO 23/441
z 6 czerwca 2006, s. 16
16.00  Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
1 lipca
10.00  Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
2 lipca
10.00 - VI Turniej o Puchar Ignasiówki, korty MOSiR
11.00  Turniej Siatkówki Pla¿owej  boisko przy kortach MOSiR
4 lipca
10.00  Turniej Pi¹tek Pi³karskich dla Dzieci
- strzelnica
7 lipca
16.00  Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
8 lipca
10.00  Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
9 lipca
10.00  Turniej Tenisa Ziemnego - korty MOSiR
11.00  Turniej Siatkówki Pla¿owej  boisko przy kortach MOSiR
11 lipca
10.00  Turniej Pi¹tek Pi³karskich dla Dzieci
- strzelnica

"
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II Zlot Absolwentów LO Olecko 2-3 czerwca 2006r

TROCHÊ OD KOÑCA

Zazwyczaj podziêkowania umieszczane s¹ na koñcu relacji z ró¿nych imprez, ale nie tym razem. Tym razem, rozpoczynam od podziêkowañ, bo bez osób
zaanga¿owanych w organizacjê II Zlotu Absolwentów LO w dniach 2-3 czerwca

nic by siê nie odby³o. Dusz¹ i motorem
ca³ego Zlotu by³y dwie osoby!!! Tak,
to nie pomy³ka d w i e !!! Basia Dowejko i Krysia Stasiak. To dziêki tym wspania³ym dziewczynom wszystko siê odby³o!!! Mylê, ¿e mogê w imieniu wszystkich uczestników Zlotu podziêkowaæ Basi
i Krysi z ca³ego serca za wszystko co
zrobi³y!!! Dziêkujemy za dzi i prosimy
o jutro.
Kolejn¹ osob¹ bardzo zaanga¿owan¹ w organizacjê by³ mój profesor i wychowawca pan Stefan Czajkowski. Dzieki
Profesorze. Nad ca³oci¹ przygotowañ
czuwa³y Trzy Dobre Duszki Zosia Szczube³ek, Ania Kisiel i Olga Karandziej 
Wielkie dziêki! Podziêkowania sk³adam
równie¿ Ksiêdzu Stanis³awowi Tabace
za modlitwê i wszystko dobre, co dla
nas uczyni³. Dziêkujê kierownictwu i
obs³udze Dworku Mazurskiego za cierpliwoæ i profesjonalizm. I wszystkim,
wszystkim, którzy do³o¿yli cegie³kê w
organizacjê zlotu. Ale i tak gdyby nie
Basia i Krysia, nic by nie by³o...
A teraz o tym co siê sta³o, a dzia³o
siê wiele.
SZEÆDZIESIAT LAT MINÊ£O
JAK JEDEN DZIEÑ.......
To ju¿ szeædziesi¹t lat od powstania Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Olecku.
W³anie z okazji tej rocznicy absolwenci LO postanowili siê spotkaæ po latach.
A mo¿e to z potrzeby serca odby³o siê
to spotkanie? Serce, dusza, cia³o to ca³e
nasze jestestwo, to ca³e nasze ¿ycie.
A tyle jest ono warte, ile wspomnienia

po nim. I nie chodzi tutaj o zasadzone
drzewa, sp³odzone dzieci, wybudowane
domy.
Kochani szanujmy wspomnienia ....
Ponad 350 absolwentów w dniach
2-3 czerwca wiêtowa³o 60-cio lecie Liceum Ogólnokszta³c¹cego!!! Tak przyjemnie spotkaæ siê po latach. Ju¿ od godzin
rannych w pi¹tek absolwenci pojawili siê
w Domu Parafialnym
przy Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego celem odebrania identyfikatorów.
I ju¿ tam wzruszeñ i
nawet ³ez nie zabrak³o. Po pierwszych
powitaniach wszyscy
udali siê na Mszê
wiêt¹ odprawian¹
przez ksiê¿y, równie¿
absolwentów LO. Atmosfera by³a cudowna. Iskrz¹ce radoci¹ oczy uczestników zlotu tylko momentami by³y spowite mgie³k¹ zadumy, refleksji nad up³ywaj¹cym czasem i
wspomnieniami o tych, których ju¿ nie
ma...
Po Mszy wiêtej,
kilkusetosobowa grupa ruszy³a ulicami miasta do obecnego budynku szko³y przy ulicy Kociuszki.
Umiechniête buzie uczestników tej
niespotykanej defilady wyra¿a³y to, co w
cz³owieku najcenniejsze a wiêc przyjañ, mi³oæ i poczucie w³asnej
wartoci i godnoci.
Fantastycznie wygl¹dali m³odzi ludzie,
którzy maturê (jak¿e inn¹ od obecnej...)
zdawali 20, 30, 40 lat temu. Czas jakby

siê zatrzyma³. A raczej cofn¹³.
Oficjalne otwarcie II zlotu absolwentów LO odby³o siê na sali gimnastycznej. Zebranych przywia³ i Starosta i Burmistrz i obecny dyrektor szko³y i przedstawicielka kuratorium i oczywicie przedstawicielka absolwentów. Po czêci artystycznej przygotowanej przez uczniów
LO, tych dzisiejszych, wszyscy zebrani
gor¹czkowo planowali ci¹g dalszy dnia,
ale tylko do balu, rozpoczêcie którego
przewidziano o 19. w Dworku Mazurskim.
Tak wiêc wiêkszymi i mniejszymi grupkami uczestnicy Zlotu ruszyli w miasto.
Jeszcze tylko dziewczyny zmieni³y toalety i bal w Dworku ruszy³ na ca³ego. Muzyka
oczywicie bardzo urozmaicona. By³ i
Czes³aw Niemen i Czerwone Gitary i trochê biesiadnego repertuaru i np. Czarne
Oczy. Przebojem balu by³ tzw. poci¹g
prowadzony przez niespotykanego maszynistê w kasku i z kierownic¹. Wszyscy bawili siê doskonale, tak ¿e nikt nie
spostrzeg³ siê, ¿e ostatni gocie wytrwali
do 7 rano.
Minê³y d³ugie trzy godziny i zbieramy siê w szkole na spotkania w klasach.
Spotkania z Profesorami, wspomnienia,
wspomnienia, wspomnienia. W holu
wy³o¿one stare kroniki z ¿ycia szko³y, i
ta nowa, do której wpisuj¹ siê uczestnicy zlotu.
Wymiana spostrze¿eñ, wra¿eñ i odczuæ z wczorajszego-dzisiejszego balu i
szykujemy siê na ognisko. Ju¿ o 15 pierwsi

zlotowicze zjawiaj¹ siê nad jeziorem w
urokliwym miejscu amfiteatru przy Zespole
Szkó³. Dwiecie kilo bigosu, kilkadziesi¹t
metrów kie³baski i piknik trwa w najlepsze. Na scenie zaimprowizowane wystê-

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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py solistów, duetów, boysbandów i girlsbandów. Jest
cudownie. Wszystkie buzie umiechniête. Graj¹cy i do tañca
i do piewania Tadeusz wraz z córk¹ (ma dziewczyna talent),
praktycznie nie ma czasu na odpoczynek. Ale czas mija nieub³aganie. Pierwszych po¿egnañ pora. S¹ równie wzruszaj¹ce
jak powitania. Wszyscy jednak deklaruj¹, ¿e do nastêpnych
spotkañ nie musi min¹æ tyle lat. Jeszcze tylko... na po¿egnanie wszyscy razem... i niestety, musimy siê rozstaæ.
Pewne jest jednak, ¿e opatrznoæ czuwa³a nad absolwen-

tami. Takich dwóch pogodnych dni bez deszczu i nawet z
dosyæ wysok¹ temperatur¹ to jeszcze w tym roku nie by³o.
Dziêki Ci, Panie!
Aby napisaæ o wszystkim, zabrak³oby miejsca w gazecie,
ale je¿eli kto ma ochotê podzieliæ siê swoimi refleksjami, to
redakcja czeka!
Pozdrawiam Profesorów, Absolwentów i wszystkich, którzy pomogli w zorganizowaniu tej imprezy.
Do zobaczenia za dziesiêæ (a mo¿e piêæ, jak sugerowani
niektórzy?) lat.
Arek, matura 1982, IV B

Terminy posiedzeñ komisji sta³ych
Starostwa Powiatowego w Olecku

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!

(V31705)

Publikujemy zdjêcie zapomnianej przez Starostwo ulicy Lenej.
Ulica zosta³a zamkniêta w chwili, gdy podjêto decyzjê o
remoncie szpitala  czyli oko³o piêtnastu lat temu. Od tamtej
chwili pomimo tego, ¿e ruch na tzw. Osiedle Kompozytorów
odbywa siê drog¹ okrê¿n¹, a remont szpitala i budowê nowego skoñczono, ulica dalej nie spe³nia swej podstawowej funkcji,
czyli nie s³u¿y komunikacji miejskiej.
Mo¿e przed wyborami, który z kandydatów na radnych
powiatowych czy miejskich wemie sobie do serca ten problem i umieci go w swoim programie wyborczym?
Jak na razie na decyzjê powiatu nie mo¿na siê doczekaæ.

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

LAS I OGRÓD

* pilarki ju¿ od 260 z³
* kosiarki i wykaszarki
* ³añcuchy, prowadnice, oleje

(V23910)

Zapomniana ulica

W dniu 21.06.2006r. (roda) o godz. 12.00 w pokoju nr
28 (biuro rady) Starostwa Powiatowego w Olecku odbêdzie
siê posiedzenie Komisji Zdrowia, Owiaty i Bezpieczeñstwa.
Tematy:
1. Informacja w zakresie realizacji zadañ zwi¹zanych z kultur¹
fizyczn¹ i promocj¹ powiatu przed sezonem wakacyjnym.
2. Ocena przygotowania placówek owiatowych do sezonu
wakacyjnego  wykorzystanie bazy, organizacja pracy placówek w czasie wakacji (+wizytacja w OSW dla Dzieci G³uchych w Olecku).
3. Analiza materia³ów na sesjê.
4. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
5. Przyjêcie protoko³u z poprzedniego posiedzenia komisji.
**
W dniu 22.06.2006r. (czwartek) o godz. 12.00 w pokoju
nr 28 (biuro rady) Starostwa Powiatowego w Olecku odbêdzie
siê posiedzenie Komisji Bud¿etu, Finansów i Gospodarki.
Tematy:
1. Ocena wykonania zadañ w zakresie ochrony rodowiska,
gospodarki wodnej i lenictwa oraz realizacja Powiatowego
Programu Ochrony rodowiska za lata 2004-2006.
2. Inwestycje w powiecie  stopieñ realizacji (wizytacje: PCPR,
ZSLiZ, obiekt przeznaczony na now¹ siedzibê PUP oraz biblioteki pedagogicznej przy ul. Armii Krajowej w Olecku).
3. Analiza materia³ów na sesjê.
4. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
5. Przyjêcie protoko³u z ostatniego posiedzenia komisji.

Olecko, Wojska Polskiego 16; tel. (087) 520-48-78
E³k, Stary Rynek 12, tel. (087) 610-19-65
Suwa³ki, Baka³arzewska 21, tel. (087) 566-28-09

$
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ZAWODY SPORTOWO-PO¯ARNICZE

GRUPA DZIEWCZ¥T
Rozwiniêcie bojowe
1. M¥TYKI - 907,49 pkt, 2. KALINOWO - 891,33 pkt, 3. LENARTY- 873,52
pkt, 4. BORECZNO - 852,36 pkt, 5, HARTOWIEC - 836,10 pkt, 6. WI¥TKI 822,48;pkt, 7. £¥CZNO - 817,68 pkt, 8.
POGRODZIE -768,52 pkt, 9. BARCIANY
- 859,76 (poza kon.), 9. WILCZKOWO 823,75 (poza kon.).
Bieg sztafetowy 400 metrów z przeszkodami
1. KALINOWO - 89,50 pkt, 2. POGRODZIE - 86,86 pkt, 3. M¥TYKI - 81,27
pkt, 4. LENARTY - 75,32 pkt, 5. BORECZNO - 73,16 pkt, 6. WI¥TKI - 72,42 pkt,
7. £¥CZNO - 61,93 pkt, 8. HARTOWIEC
- 56,31 pkt, 9. WILCZKOWO - 71,35 (poza
kon.), 9. BARCIANY - 71,28 (poza kon.)

W dniu 4 czerwca 2006 roku przeprowadzono w Olecku trzecie zawody
M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych wg
regulaminu CTIF województwa warmiñsko - mazurskiego, w których wziê³o udzia³
27 dru¿yn, tj. 10 dziewczêcych i 17 ch³opiêcych.
Komisjê sêdziowsk¹ powo³a³ Warmiñsko-Mazurski Komendant Wojewódzki
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Olsztynie st. bryg. Józef Zaj¹czkiewicz, a sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ m³. bryg. Tomasz Lacki.
Zawody rozegrane zosta³y w dwóch
konkurencjach:
· rozwiniêcie bojowe,
· bieg sztafetowy 400 metrów z przeszkodami.
Oto kolejnoæ czo³owych miejsc w
poszczególnych konkurencjach:
Klasyfikacja generalna zawodów
1. M¥TYKI - 988,76, 2. KALINOWO - 980,83, 3. LENARTY - 948,84, 4.
BORECZNO - 925,52, 5. WI¥TKI - 894,90,
6. HARTOWIEC - 892,41, 7. £¥CZNO 879,61, 8. POGRODZIE - 855,38, 9. BARCIANY - 931,04, 10. WILCZKOWO 895,10 pkt.
GRUPA CH£OPCÓW
Rozwiniêcie bojowe
1. KRUTYÑ - 910,75, 2. KALINOWO
- 910,70, 3. M¥TYKI - 910,65, 4. SROKOWO - 901,55, 5. WOJCIECHY - 888,01,
6. PIESZKOWO - 886,25, 7. LENARTY 881,35, 8. MARKUSY - 875,37, 9. RYN 855,02, 10. GÓROWO I£AWECKIE 840,65, 11. WIELKI £ÊCK - 825,71, 12.
BARCZEWKO - 810,20, 13. KALNIK 801,96, 14. DUBENINKI - 792,91, 15.
ORNETA - 784,89, 16. BRZOZIE LUBAWSKIE - 737,75, 17. HARSZ 0,00
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Szanowni Pañstwo,
uprzejmie informujemy, ¿e ruszy³a druga edycja konkursu fotograficznego projektu Telewizji Polskiej Dolina Kreatywna, czyli czego szuka m³oda sztuka, skierowanego do
ludzi w wieku 14-25 lat.
Jury konkursu, w którego sk³ad wchodz¹ znawcy i artyci z danej dziedziny, nagradza do 5 osób, rozdysponowuj¹c miêdzy nimi kwotê 15 000 z³otych. Wszystkie informacje
dotycz¹ce projektu znajduj¹ siê na stronie www.dolinakreatywna.tvp.pl
Serdecznie zapraszamy do udzia³u.
Kolejne 4 konkursy z dziedziny multimedia, literatura,
taniec i animacja kultury zostan¹ og³oszone pod koniec czerwca.
Iza Papuga
Dolina Kreatywna
tel. 22 547 57 24 (w godzinach 11.00 - 16.00)

PUB TARGOWA

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

(V37901)

Dolina Kreatywna

mI£OÆ-MUZYKA
-ROCK&ROLL

Klasyfikacja generalna:
1. KALINOWO ................. 1010,84 pkt
2. M¥TYKI ........................ 992,74 pkt
3. KRUTYÑ ........................ 991,19 pkt
4. SROKOWO .................... 985,53 pkt
5. WOJCIECHY.................. 976,92 pkt
6. LENARTY ...................... 976,50 pkt
7. MARKUSY .................... 967,91 pkt
8. PIESZKOWO ................. 962,76 pkt
9. GÓROWO I£AWECKIE 923,18 pkt
10. RYN .............................. 918,51 pkt
11. WIELKI £ÊCK ............. 911,87 pkt
12. BARCZEWKO ............. 897,80 pkt
13. KALNIK ....................... 884,47 pkt
14. ORNETA ...................... 877,65 pkt
15. DUBENINKI ................. 858,79 pkt
16. BRZOZIE LUBAWSKIE821,99 pkt
17. HARSZ ............................ 0,00 pkt
Sêdzia g³ówny zawodów
m³. bryg. Tomasz Lacki

(V37501)

Bieg sztafetowy 400 metrów z przeszkodami
1. KALINOWO - 100,14, 2. LENARTY - 95,15, 3. ORNETA - 92,76, 4. MARKUSY - 92,54, 5. WOJCIECHY - 88,91,
6. BARCZEWKO. - 87,60, 7. WIELKI

£ÊCK - 86,16, 8. BRZOZIE LUBAWSKIE
-84,24, 9. SROKOWO - 83,98, 10. GÓROWO I£AWECKIE - 82,53, 11. KALNIK - 82,51, 12. M¥TYKI - 82,09, 13.
KRUTYÑ - 80,44, 14. PIESZKOWO - 76,51,
15. DUBENINKI - 65,88 16. RYN - 63,49
17. HARSZ - 0.

%
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Sukces, sukces, sukces...

Polski Zwi¹zek £owiecki Okrêgowa Rada £owiecka w Suwa³kach og³osi³a w listopadzie 2005 r. konkurs pt. W kniei, w
polu i nad wod¹ w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i
fotografii.
Gimnazjum nr 2 w Olecku z wielkim zaanga¿owaniem,
po omówieniu zasad konkursu na lekcjach plastyki, przyst¹pi³o
do realizacji zadania. Uczniowie podczas wykonywania prac
zgromadzili wiedzê na temat zwierzyny zamieszkuj¹cej w kniejach, w polu, i nad wod¹ oraz zwierzyny ³ownej.
W dniu 8 czerwca 2006 roku w Muzeum Kultury Ludowej w Wêgorzewie odby³o siê uroczyste podsumowanie konkursu i wrêczenie nagród laureatom.
Na konkurs z ca³ego regionu ogó³em wp³ynê³o 690 prac:
1) w kategorii literackiej  34 prace,
2) w kategorii fotografii  96 prac,
3) w kategorii plastycznej  560 prac.

Prof. Andrzej Strumi³³o podpisuje nagrodê
Julii Krzywickiej.

Matury, matury i ju¿ po...

Krystyna Maksimowicz odbiera wyró¿nienie
dla Gimnazjum nr 2 w Olecku.
Uczniowie zaskoczyli jurorów konkursu, którego przewodnicz¹cym by³ prof. Andrzej Strumi³³o, swoimi pomys³ami  zarówno pod wzglêdem formy, techniki, jak i wykonania prac.
Gimnazjum nr 2 w Olecku odnios³o sukces i otrzyma³o wyró¿nienie za aktywne uczestnictwo w konkursie.
Laureatami konkursu zostali:
1) Karol Kujawski (3h)  wyró¿nienie w konkursie fotograficznym;
2) Barbara Chrzanowska (3g)  nagroda indywidualna w
konkursie plastycznym;
3) Kamil Kramkowski (1d)  wyró¿nienie w konkursie plastycznym;
4) Julia Krzywicka (2f)  wyró¿nienie w konkursie plastycznym;
5) Ewelina Wróblewska (2d)  wyró¿nienie w konkursie plastycznym.
Ka¿dy z uczestników odbieraj¹c nagrodê wys³ucha³ fanfar myliwskich granych na rogu na jego czeæ. Uczniowie
mieli tak¿e okazjê obejrzeæ wystawê myliwskich trofeów.
Serdeczne gratulacje laureatom i wszystkim uczestnikom z Gimnazjum nr 2 bior¹cym udzia³ w konkursie, którzy
przyczynili siê do osi¹gniêcia sukcesu sk³ada nauczycieli
plastyki mgr Krystyna B. Maksimowicz.

gratulujemy im dobrze zdanych egzaminów i ¿yczymy, aby
wiedza i dowiadczenie zdobyte w trakcie nauki szkolnej doMaj dla uczniów klas trzecich Liceum Ogólnokszta³c¹cego brze pos³u¿y³y wszystkim absolwentom w ich przysz³ym dow Olecku by³ bardzo gor¹cy. To czas zdawania bardzo wa¿- ros³ym ¿yciu.
nych egzaminów  egzaminów dojrza³oci.
Mariola Pezowicz
Fot. Józef Kunicki
Ju¿ 4 maja 147 abiturientów LO przyst¹pi³o do pisemnego
egzaminu maturalnego z jêzyka polskiego. Nastêpne dni to egzaminy pisemne z pozosta³ych przedmiotów. Z jêzyków obcych
najwiêcej osób wybra³o jêzyk angielki (105 uczniów), jêzyk niemiecki wybra³o 20 osób, jêzyk rosyjski  15 i jêzyk francuski 
13 uczniów. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê: Biologia (70
osób), historia (48), matematyka (36). Maturzyci wybrali te¿
na egzamin: chemiê (16 osób), geografiê (13), WOS (12), fizykê
z astronomi¹ (3), informatykê wybra³a 1 osoba, a 5 uczniów
wybra³o historiê sztuki.
Wyniki egzaminów znane bêd¹ na prze³omie czerwca i lipca.
Po zakoñczeniu pisemnej matury przyst¹piono do egzaminów ustnych, które trwa³y do 29 maja. Ich wyniki uczniowie
poznawali na bie¿¹co.
Zdaj¹cy egzaminy zaprezentowali wysoki poziom wiedzy 
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Tydzieñ ekologiczny
W ramach odchodów Tygodnia Ekologicznego dnia 25
maja 2006r. odby³ siê III Miêdzyszkolny Turniej Ekologiczny
klas III pod has³em Woda ród³em ¿ycia, przygotowany i
przeprowadzony przez pani¹ El¿bietê Koncewicz.

Do turnieju zg³osi³y siê dru¿yny ze Szko³y Podstawowej
nr l w Olecku, Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi w G¹skach oraz dru¿yna gospodarzy.

PROPOZYCJA

'
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W sk³ad jury weszli: pan Kamil Waszkiewicz z wydzia³u
edukacji oraz pan Przemys³aw Drozd z wydzia³u ochrony rodowiska Urzêdu Miejskiego w Olecku.

Uczniowie mieli za zadanie rozwi¹zaæ test zwi¹zany z wod¹
oraz wykonaæ studniê zgodnie z instrukcj¹. Wszystkie dru¿yny wykaza³y siê bardzo du¿¹ wiedz¹. O zwyciêstwie zadecydowa³y minimalne ró¿nice punktowe. Zwyciê¿y³a dru¿yna z
SP1 przed dru¿yn¹ gospodarzy, trzecie miejsce przypad³o dru¿ynie
z SP G¹ski. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody oraz pami¹tkowe dyplomy.
El¿bieta Koncewicz

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

KSI¥¯KA TYGODNIA
Problematyka ochrony praw cz³owieka i podstawowych wolnoci wci¹¿ pozostaje w centrum zainteresowania wspólnoty miêdzynarodowej, a tym samym
prawa miêdzynarodowego. W dobie globalizacji ze szczególnoci¹ dostrzega siê
nadal liczne i czêsto powa¿ne naruszenia praw cz³owieka.
Przedmiotem zainteresowania autorów
jest cz³owiek i nale¿ne mu prawa.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z dwu zasadniczych
czêci: Ochrona praw cz³owieka i Administracja wobec praw cz³owieka. Ta
pierwsza z kolei obejmuje Czêæ ogóln¹, która przedstawia pojêcia ogólne z
teorii prawa miêdzynarodowego i praw
cz³owieka, oraz Czêæ szczególn¹, powiêcon¹ prawom miêdzynarodowym chronionym, a wiêc - najpierw prawom oby-

Prawa cz³owieka i ich ochrona :
podrêcznik dla studentów prawa i administracji / aut. Bo¿ena Gronowska
[i in.]. Toruñ: Towarzystwo Naukowe
Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora 2005
watelskim i politycznym, a potem prawom gospodarczym, socjalnym i kulturalnym. Czêæ pierwsz¹ koñcz¹ rozwa¿ania powiêcone problemom praw cz³owieka z perspektywy europejskiego prawa
wspólnotowego.
Druga czêæ oprócz zagadnieñ ogólnych zawiera publikacje dotycz¹ce europejskich standardów administracyjnych.
Ksi¹¿kê koñcz¹ rozwa¿ania powiêcone implikacjom prawa UE dla kszta³towania europejskiego prawa administracyjnego.
Agnieszka Makarewicz

Warmiñsko-Mazurska Biblioteka
Pedagogiczna w Olsztynie
Filia w Olecku,
ul. Aleja Zwyciêstwa 7, tel. 523 93 53
zaprasza:
poniedzia³ek
9.00-15.00
wtorek-pi¹tek
9.00 -18.00
sobota
9.00 -15.00
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Fot. Boles³aw S³omkowski

Regaty ¿eglarskie

W dniu 10 czerwca na jeziorze Oleckie Wielkie rozegrano
regaty ¿eglarskie w klasie Optymist. W tej klasie wystartowa³o 8 ¿aglówek oraz 4 ¿aglówki w klasie Cadet.
Przy ciep³ej pogodzie, s³abym i umiarkowanym wietrze rozegrano trzy tury po trzy biegi.
W klasie Optymist zwyciê¿y³a ¿eglarka Ada Szarnecka.
Drugie miejsce zaj¹³ Hubert Wróblewski, a trzecie Piotr Szuszkiewicz.
W klasie Cadet pierwsze miejsce zajê³a para £ukasz Nalewajko (sternik) z Piotrem Szuszkiewiczem (za³oga), drugie
 Cezary Górski i Robert Wasilewski, a trzecie Damian Zaniewski i Kacper Sieñko.
Zwyciêzcom nagrody wrêczali: dyrektor Szko³y Podsta-

wowej nr 3 Zbigniew Mrozowski i dyrektor Gimnazjum nr 2
Anna Siemiatycka, którzy byli organizatorami regat i fundatorami pucharów.
¯eglarzy przygotowa³ trener Artur Szarnecki. regaty sêdziowa³ ¿eglarz Oleckiego Klubu Wodnego Konrad Lasota, a bezpieczeñstwa strzegli ratownicy WOPR z Olecka.
Miêdzyszkolny Klub Sportowy Trójka w Olecku

Nowy gad¿et promocyjny Gminy Olecko

Nie rozstrzygniêto przetargu

Nie dosz³y do skutku przetargi na zbycie dwóch nieruchomoci po³o¿onych przy ul. £¹kowej oraz jednej po³o¿onej
przy ul. Letniej. Równie¿ przetarg na sprzeda¿ nieruchomoci
po³o¿onej na zapleczu ul. 11 Listopada oraz dwóch na zapleczu ul. Targowej nie dosz³y do skutku. Nastêpne przetargi
og³oszono na 30 czerwca br.

Sprzedano w pierwszym przetargu...

nieruchomoæ o pow. 2250 m.kw. po³o¿on¹ w obrêbie Olecko
1. Nabywc¹ nieruchomoci za cenê 6984,5 z³ zostali Pañstwo
Wilkowscy.

 chor¹giewka ilustruj¹ca nasz¹ pere³kê,
czyli pla¿ê miejsk¹.
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Bogus³aw Marek Borawski

Zau³ki kultury
Czystoæ

artystyczna

Umiech na twarzy pos¹gu nie sk³ada
siê z potu, uderzeñ d³uta, iskier, które
ono krzesze, i marmuru. Umiech nie
wywodzi siê z kamienia, ale z twórcy.
(Antoine de Saint-Exupéry, Twierdza)

Obecna wystawa w Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa jest szczególna. £¹czy bowiem jakby dwa wiaty
twórcze. Jeden z nich to stabilny i powszechny wiat portretu nacechowany
wszystkim tym co go kreuje. Drugi wiat
to wiat poszukiwañ artystycznych. Oba

wiaty s¹ ca³kiem obok i mo¿na je oddzieliæ wyranie. Obie artystki Magda
Hueskel i Agata Serafin tworz¹ fotografiê czyst¹, nastrojow¹, zatrzymuj¹c¹ czas
jakby filmowy. Jakby filmowy  czyli
zaznaczaj¹cy ruch lub pobyt modela w
kadrze. Co jest wa¿niejsze, ocena przedstawionego dzia³ania artystycznego jest
jakby ubocznym torem procesu mylenia artystek. Wszystkie portrety to twarze samych artystek mówi¹ce na fotografii jêzykiem jakby normalnym w tym
wypadku: oczy, wargi, brwi  specyficzny jêzyk migowy. Jest jednak wród portretów zapowied nowych poszukiwañ.
Cykl, w którym kobiety fotografuj¹ siê
topless. Cykl zdjêæ jest zapewne wstêpem do zmiany kierunku poszukiwañ
artystycznych.
Ten kierunek to jakby druga czêæ
wystawy. Wszystkie fotografie pokazane s¹ makro dokumentacj¹ anatomiczn¹
twarzy i jej wnêtrza. Du¿e formaty otwieraj¹
przed widzem wiat skóry, naskórka i b³on
luzowych. Warsztat artystyczny, jaki pokazuj¹ nam artystki, jest du¿y. Ale czy
takie przedstawienie i kierunek poszukiwañ jest potrzebny? Wystarczy wzi¹æ

Portret rodzinny
Kilka tygodni temu mia³a miejsce premiera spektaklu Portret rodzinnyw re¿yserii Piotra Kowalewskiego.
W wype³nionej po brzegi sali widowiskowej ROK jeszcze raz zosta³o udowodnione, ¿e olecka publicznoæ czeka
na klasyczne przedstawienia teatralne.
Sam spektakl zosta³ zrobiony i zagrany
doæ sprawnie. Szczególnie kreacje Gra¿yny Dzienisiewicz (ciotka Cecylia),
Micha³a Dzienisiewicza (Stefanek), Grzegorza K³oczko (Pan wiat³ocieñ) i Ma³gorzaty Lejmel (nauczycielki) przypad³y
mi do gustu. By³y to postaci wiod¹ce,
ale ca³a trupa by³a nad wyraz sprawna
aktorsko. Re¿ysersko spektakl by³ równie¿ bez zarzutu. Scenografia jak najbardziej odpowiednia i funkcjonalna. Zagra³
w przedstawieniu ka¿dy z rekwizytów.
Premiera spektaklu pokaza³a, jak naFot. Józef Kunicki

pisa³em na wstêpie, ¿e publicznoæ olecka
oczekuje od Regionalnego Orodka Kultury tego typu przedsiêwziêæ. I wcale nie
mam na myli teatralnych dokonañ. Aby
dom kultury istnia³, potrzebna jest otwartoæ na potrzeby spo³eczeñstwa. Placówki
tego rodzaju co nasz ROK poza pokazywaniem dokonañ artystycznych maj¹
jeszcze za zadanie przygotowaæ widza lub
uczestnika do odbioru sztuki. Je¿eli aspekt
pedagogiczny zostanie zaniechany, placówka tego typu musi siê liczyæ ze spadkiem zapotrzebowania na jej dzia³alnoæ,
co mówi¹c prostym jêzykiem oznacza,
¿e na imprezy nikt nie chodzi.
Pe³na sala na premierze Portretu rodzinnego wiadczy o tym, ¿e zainteresowanie dzia³alnoci¹ domu kultury mo¿na
osi¹gn¹æ ucz¹c teatru, organizuj¹c przedstawienia. Jest to dzia³alnoæ edukacyjna od podstaw. Nic
bowiem nie przyci¹ga do
sztuki tak jak poznawanie
tajników warsztatu, jak
osobisty udzia³ w jej
tworzeniu, a dopiero
potem przypatrywanie
siê temu co zrobili najbli¿si. Odwrotna kolejnoæ jest skazana na
niezrozumienie.
Polecam Pañstwu
ten spektakl.
Bogus³aw M. Borawski
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pierwszy z brzegu atlas anatomiczny lub
podrêcznik anatomiczny, by znaleæ tam
te same fotografie. To ju¿ by³o!!! Choæ
w zasadzie wszystko ju¿ by³o!?! Ale przecie¿ nie o tym ta bajka. Du Champ wymyli³ co co mo¿na by daæ jako przyk³ad w tym wypadku, ale on podniós³
do rangi dzie³a sztuki przedmiot. Tutaj
poszukiwania artystyczne posz³y w kierunku, który dawno odkryli anatomowie
z akademii medycznych.
Chcia³bym na koniec zacytowaæ wypowied Istvana Szabó, co prawda dotycz¹c¹ filmu, ale i w fotografii mo¿e siê
ona czemu przydaæ. Film to przecie¿
zdjêcia przesuwane przed naszymi oczyma.
Mylê, ¿e t¹ wy³¹czn¹ wartoci¹ filmu jest nic innego, jak ludzka twarz, kryj¹ca tysi¹ce tajemnic, pokazana w zbli¿eniu, w rozmaitych kontekstach  w chwili,
gdy rodz¹ siê w niej i zmieniaj¹ na naszych oczach uczucia, myli ulegaj¹
metamorfozie... tê twarz potrafi pokazaæ
tylko kino.
Mylê jednak, ¿e i sama fotografia
mo¿e czego w tej dziedzinie jeszcze
dokonaæ. Vale!
Bogus³aw M. Borawski

Biblioteka planuje
wystawê i konferencjê

Kierownik oleckiej filii WarmiñskoMazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w
Olecku pani El¿bieta Rowiñska spotka³a siê z nauczycielem Andrzej Malinowskim, który powróci³ z pracy z Polakami
w Kazachstanie. Wstêpnie ustalono, ¿e
w dniach 13-14 wrzenia br. zostanie otwarta wystawa oraz konferencja dla nauczycieli
historii ze szkó³ powiatu oleckiego na
temat 70-lecia deportacji Polaków ze
wschodnich rubie¿y dawnej Rzeczypospolitej do Kazachstanu.
(jod)

Drugi d¹b papieski
w Olecku

Po powiêceniu w Sanktuarium Maryjnym w Studzienicznej ko³o Augustowa delegacja oleckiej parafii pw. Podwy¿szenia Krzy¿¹ w. przywioz³a sadzonkê
dêbu papieskiego. Po wieczornej mszy
w. 13 czerwca zostanie ona posadzona
obok figury Matki Boskiej Fatimskiej na
posesji obok plebanii.
(jod)

Burmistrz

og³osi³ przetargi na zbycie dzia³ek po³o¿onych na zapleczu ul. ¯eromskiego o
pow. 897 m.kw. za cenê wywo³awcz¹ 29601
przeznaczon¹ na dzia³alnoæ gastronomiczn¹ oraz na dzia³k¹ po³o¿on¹ przy ul.
¯eromskiego róg Kociuszki o pow. 3878
m.kw. za cenê wywo³awcz¹ 174400 z³otych z przeznaczeniem pod us³ugi gastronomiczno-turystyczne z dopuszczeniem us³ug handlowych.
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Komentarze i refleksje
dalszej hodowli.
Pamiêtam dorodne ³any zbó¿ i okopowych, pamiêtam urz¹dzanie terenów
wewn¹trzgospodarczych, utwardzanie
dróg dojazdowych, sadzenie ¿ywop³otów, drzew i krzewów. Jednym s³owem,
gospodarstwo Technikum Rolniczego w
latach 70. kwit³o.
To samo gospodarstwo ogl¹da³em
kilka lat temu  zdewastowane budynki
gospodarcze, zaroniête perzem pola,
¿adnych zwierz¹t hodowlanych. Podobno, po zmianie ustroju, jaki dzier¿awca
kilka lat niele sobie po¿y³, póki mia³ co
sprzedawaæ i szabrowaæ.
Pytam, gdzie by³ w³aciciel i dlaczego dopuci³ do takiej ruiny? Mo¿e taki
by³ plan? Zdewastowaæ, zrujnowaæ i
sprzedaæ tanio znajomym królika. W¹tpiê,
czy kto poniós³ za to konsekwencje?
Jeszcze raz przypomnê to, co pisa³em
wczeniej  polskie prawa s¹ niejednoznaczne i zale¿ne od ró¿nych wyk³adni i
interpretacji. Czêsto od urzêdnika zale¿y
czy puci bezkarnie ewidentne przekrêty
i nadu¿ycia, czy bêdzie siê czepia³ ka¿dej
dupereli i czêsto te korzystne interpretacje nie s¹ bezinteresowne?
2. Kongres PiS
W niedzielê (4.06.2006r.) w £odzi odby³
siê Kongres partii rz¹dz¹cej Prawa i Sprawiedliwoci. Jaros³aw Kaczyñski, prezes
partii wodzowskiej, nie mia³ kontrkandydata i zosta³ ponownie prezesem, zdobywaj¹c ok. 99% g³osów.
I g³osowanie na jednego wodza, i
póniejsze buñczuczne przemówienia, jako
¿ywo, przypomina³y wybory I sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która tyle mia³a wspólnego z robotnikami, co Kwaniewski z magistrem.
Rozmach i pompa, z jak¹ urz¹dzono
wybory w najwiêkszej sali widowiskowej
£odzi, przeczy deklaracjom o tanim pañstwie, chyba ¿e oszczêdzaæ bêd¹ musieli
pozostali, a nie wybrañcy narodu.
Budowanie IV Rzeczypospolitej i has³o
Bli¿ej ludzi jako nie bardzo wychodzi
PiSowi i wspó³koalicjantom. Nawet nobliwa prof. J. Staniszkis, która jeszcze
kilka miesiêcy temu wspiera³a PiS, dzisiaj na ³amach Dziennika nr 38/2006 z
2.06.2006r. zapowiada gor¹cy czerwiec,
tj. strajki i protesty ró¿nych grup zawodowych.
Ci zwykli ludzie, w imieniu których
gard³uje PiS, coraz szerzej otwieraj¹ oczy
i wyci¹gaj¹ wnioski z dotychczasowej
polityki i rz¹dów PiSu. Ju¿ zwyk³e frazesy i zapewnienia o tanim i solidarnym
pañstwie nie wystarcz¹  ludzie widz¹,
¿e retoryka rozmija siê z rzeczywistoci¹.
Zapowiadany przed wyborami zamiar li-

kwidacji niektórych fundacji i instytucji
publicznych, np. KRRiT, zosta³ dawno
porzucony, natomiast PiS coraz wiêcej
instytucji publicznych obsadza swoimi
ludmi. Nawet rz¹dy Millera czy Belki
dawa³y kilka miejsc w KRRiT opozycji,
a PiS, które wczeniej krzycza³o o zaw³aszczaniu telewizji publicznej przez
lewicê, dzisiaj nawet nie stara siê stwarzaæ pozorów i uzasadnienia zmian, tylko bezczelnie zaw³aszcza wszystko dla
siebie, zostawiaj¹c co najwy¿ej jakie
och³apy wspó³koalicjantom.
1.06.2006 Dziennik zmieci³ Elementarz polityczny Macieja Rybiñskiego.
Polecam tê bardzo zabawn¹ lekturê nie
tylko dzieciom. Pozwolê sobie na krótki
cytat:
- To jest Lech. Lech jest prezydentem.
Ale Lech nie rz¹dzi. A to jest Kazio.
Kazio jest premierem. I te¿ nie rz¹dzi.
A to jest Jarek. Jarek jest bratem Lecha.
Jarek nie jest prezydentem. Nie jest te¿
premierem. Ale rz¹dzi.
Nowy-stary prezes PiS, Jaros³aw
Kaczyñski, po trzykroæ wo³a³ o uczciwoæ
cz³onków PiSu, jakby da³o siê j¹ zagwarantowaæ samymi deklaracjami. Prezes ¿ywi
 s³uszne zreszt¹  obawy, ¿e w³adza
stwarza pokusy i pole do jej nadu¿ywania i omijania prawa. Tylko, ¿e same
deklaracje nie wystarcz¹  ludzie nie s¹
Anio³ami  trzeba raczej poprawiaæ prawo, aby tych pokus i mo¿liwoci nadu¿yæ by³o jak najmniej.

Grzegorz Kudrzycki

Prezes Kaczyñski chce odzyskaæ polsk¹
inteligencjê oraz pozyskaæ inne grupy
spo³eczno-zawodowe, tylko ¿e wczeniej
zd¹¿y³ sobie je pozra¿aæ, otwieraj¹c co
kilka dni nowe fronty wojen polsko-polskich, wiêc to owczo-baranie beczenie
wydaje mi siê ma³o wiarygodne.
Ostrym zgrzytem zabrzmia³o wyst¹pienie premiera K. Marcinkiewicza, który zast¹pi³ prezesa w ³ajaniu, a jak¿e, Platformy Obywatelskiej. Premier wykrzycza³,
¿e parlamentarzyci Platformy, maj¹c ok.
130 pos³ów i ok. 30 senatorów, nic nie
zrobili dla Polski, a PiS w ci¹gu 7 miesiêcy zd¹¿y³ zrobiæ wiêcej ni¿ inni w ci¹gu kilkunastu lat.
Gratulujê dobrego samopoczucia premierowi, brakowa³o mi tylko konkretów
tych wspania³ych dokonañ, chyba ¿e
premier partycypowa³ ju¿ w czasie przysz³ym i za dokonania uzna³ obietnice i
zamiary.
Prosto odpowiedzia³a za to Zyta Gilowska na pytanie: Co Platforma zrobi³a
dla Polski?. Minister finansów powiedzia³a, ¿e da³a jej dobr¹ szko³ê, co mo¿na
by³o zrozumieæ dwojako: 1) da³a dobre
przygotowanie zawodowe, 2) da³a dobr¹ szko³ê ¿ycia, udzielaj¹c nagany
partyjnej.
Inni delegaci, jak to w partii wodzowskiej, nie mieli nic do powiedzenia  co
najwy¿ej na mównicy robili sobie pami¹tkowe zdjêcia.

Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Bia³ymstoku
Orodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku
organizuje nabór na rok szkolny 2006/2007
SZKO£Y DZIENNE na podbudowie gimnazjum
 4-letnie Technikum kszta³c¹ce w zawodach:
- technik ekonomista
- technik informatyk
- technik handlowiec
 3-letnie Liceum Ogólnokszta³c¹ce -profil ogólny
 2-letnia Zasadnicza Szko³a Zawodowa kszta³c¹ca w zawodach:
- stolarz
- sprzedawca
- kelner
SZKO£Y ZAOCZNE na podbudowie gimnazjum lub szko³y podstawowej
 3-letnie Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych  profil ogólny
na podbudowie szko³y zawodowej
 2-letnie Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych  profil ogólny
SZKO£A POLICEALNA DLA DOROS£YCH
1,5-roczna lub 2- letnia na podbudowie szko³y redniej
OFERUJE KSZTA£CENIE W ZAWODACH:
- technik informatyk
- technik handlowiec
- technik administracji
- technik rachunkowoci

(K15601)

Dokoñczenie ze s. 20.

 nie tylko polityczne

Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Bia³ymstoku
Orodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku
19-400 Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel. (087) 520-26-35
www.zdz.bialystok.pl, e-mail: olecko@zdz.bialystok.pl
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OG£OSZENIA DROBNE

L

Jerzy Miliszewskip

INNE
* oddam kamieñ i gruz, tel. 0-511-712-551
L3303
* Znaleziono klucz elektroniczny do samochodu, czarny z
niebieskimi przyciskami, do odebrania w redakcji, L2515

Olecko, Aleje Lipowe 3
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KUPIÊ
* dom lub szeregówkê, tel. 0-512-324-930, 0-698-386-136, 087-520-13-75 po 17.00
K13803

czerwca

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

tel. 520-23-36

(V33504)

(V35602)

Codziennie w godz. 800-1800

PRACA
* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
V16914
* mechanika z dowiadczeniem do naprawy maszyn rolniczych zatrudniê, tel. 0-608-213-949
V31605
* praca na budowie, kontakt: Norwida 8 (po 1700)
K15701
* zatrudniê sprzedawcê (z uregulowanym stosunkiem do s³u¿by
wojskowej) na sta³e!, tel. 0-87-520-22-57
L3403
SPRZEDAM
* artyku³y wêdkarskie, WYPRZEDA¯, rabat 30%, sklep zoologiczny, ul. Kolejowa
L3703
* Audi 80 B3, 1989/96, gaz, tel. 0-87-523-45-13
K14802
* BMW 318B, 1987, tel. 0-692-088-464
K15101
* dzia³ki budowlane, tel. 0-601-210-819
K14302
* mieszkanie, centrum, 60 m.kw., tel. 0-509-243-030 K15401
* monitor do komputera, tel. 0-500-074-099
K15201
* opony letnie  regenerowane  WYPRZEDA¯, cena hurtowa, tel. 0-87-520-16-93
V34403
* rower dzieciêcy, 6-9 lat, stan bardzo dobry, 300 z³, tel. 0601-152-454
K15701
* sukniê lubn¹, tel. 0-504-482-323
K15301
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57 L3007
* ziemiê nad jeziorem, tel. 0-506-462-544
K14202
WYNAJEM
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3603
* pokój lub mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-609-738-204 K15501
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3503

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

12345678901234567890123456789012
(V23610)
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
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Olecko
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
ul. Gdañska 1,
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
tel. (087) 520-40-50
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V25309)

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

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

(V27907)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

!
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(V31505)

* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K14402
* AUTOGAZ, monta¿ tel. 0-87-523-94-31
V3621
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
V16940
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L3104
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V30506
* Biuro Rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
K14003
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 V13903
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18813
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V26109
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. 0-501-639-658 V27708

ELEKTRO-MOTO-DOM

NOWY SKLEP

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

* gastronomia  imprezy okolicznociowe, katering (na wynos), tel. 0-87-520-49-60
V33407
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V23620
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V23630
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V32704
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V32604
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V30206
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V31305
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
K12606
* jubilerskie, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47
V26308
(K12705)

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

* kompleksowe wykonawstwo instalacji sanitarnych SANEL, ul. E³cka 2, tel. 0-87-520-49-33
V25209
* kredyt tani, tel. 0-87-520-01-89
V30406
* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47
K422
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55

V26408

* ksiêgowe, tel. 0-87-520-31-70
L4001
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V31410
* Meble, sklep, rampa PKP. Tel. (087) 520-19-44.
V31805

(V30806)

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

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

* pralnia chemiczna, dywany, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-93
V37701
* pralnia, magiel, tel.0-607-373-479
V35902
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, tel. 0-606756-380
K9808
PROJEKTOWANIE, URZ¥DZANIE OGRODÓW OD A DO Z

Sprzeda¿ rolin wodnych i kolekcjonerskich, rododendronów
Tel. 0-693-239-934
(V23310)
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K12405

us³ugi
weterynaryjne
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V24010)
* roboty ziemne fadrom¹, wywrotk¹, ¿wir, piasek, wykopy,
tel. 0-606-113-276
V29607
* rowery, naprawa, skutery, tel. 0-87-520-29-75
V34103
* RTV naprawa sprzêtu, plac Wolnoci 19, tel. 0-87-520-2482
V32205
* serwis opon, nowe, bie¿nikowane, tel. 0-512-217-655 V36202
* serwis pilarek, koszarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa PKP, tel. 0-87-520-48-78
L3803
* sklep miêsny Mazury plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V32905
SKLEP SPO¯YWCZY TOMEK
Du¿y wybór alkoholi i herbat na wagê
Czynny: codziennie  do 2200, pi¹tek-sobota  do 2400
Plac Wolnoci 24
Zapraszamy

(V30306)

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

Pizza na zamówienie od 1200 do 2200 (niedziela od 1100)
Tel. (087) 523-00-43. Dowóz na terenie miasta  gratis!
PIZZERIA POD PAPUGAMI, Osiedle Siejnik

* skup metali, surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najlepsze ceny, ul. E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V31905
* SOLARIUM, modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V34503
* spawanie aluminium, tel. 0-508-192-094
V30616
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2522
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K322
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2222
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3204
* transport, tel. 0-508-192-094
V30606
* turystyczne Dem-Bus, kraj, zagranica, tel. 0-504-065-770 K11606
* wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski, Targowa 20, tel. 0-87520-21-13
V73427
Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39
* WYPOZYCZALNIA DVD, tel. 0-87-523-01-54
V24310
* wypo¿yczalnia rowerów Impuls, tel. 0-87-520-36-92 V35402
* zak³ad krawiecki, Irena £apiñska, tel. 0-87-520-24-82 V32005
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2325
* zupy regeneracyjne, tel. 0-87-520-15-78
V2622
(V34003)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V33004)

US£UGI

(V29307)
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W drugim przetargu nieograniczonym...
k2okna@vp.pl

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

(V34203)

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (I piêtro nad sklepem miêsnym Mazury tel. (087) 520-04-80
V24609

rozstrzygniêto sprzeda¿ lokalu mieszkalnego o pow. 74,3 m.kw.
przy ul. Go³dapskiej 14. Nieruchomoæ kupili za 47,5 tysi¹ca
z³otych zostali Pañstwo Pietraszewscy.

Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony...

na zbycie lokalu u¿ytkowego o pow. 24,2 m.kw. przy ul. Go³dapskiej 10. Nabywc¹ nieruchomoci za cenê 45.000 z³otych
zosta³ Adam Zakrzewski.
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Kalendarz imion
13 czerwca
Gracji, £ucji, Magdaleny, Marii, Marii
Magdaleny, Olgi, Olimpii
Antoniego, Chocimiera, Chocimierza,
Chytomira, Fortunata, Gerarda, Grzegorza, Hermana, Lucjana, Rolanda, Tobiasza
14 czerwca
Alfredy, Bazylidy, Elizy, Elwiry, El¿biety, Justyny, Lizy
Bazylego, Bazylisa, Justyna, Micha³a,
Nienogniewa, Przemira, Rufina, Walerego,
Waleriana
15 czerwca
Angeliny, Gra¿yny, Jolanty, Leny, Leony, Toli, Wioli, Witos³awy
Bernarda, Germana, Leona, Lotara, Modesta, Wita, Witolda, Witos³awa
16 czerwca
Aliny, Anety, Julii, Julity, Justyny, Lud-

gardy, ¯ywi
Benona, Bertolda, Budzimierza, Budzimira,
Franciszka, Justyna, Ludgarda, ¯ywos³awa
17 czerwca
Adolfy, Aldony, Aliny, Irmy, Jolanty,
Laury
Alberta, Adolfa, Drogomys³a, Franciszka, Grzegorza, Ignacego, Innocentego,
Leszka, Marcjana, Radomi³a, Rainera,
Wolmara
18 czerwca
Amandy, Betty, El¿biety, Leonii, Mariny, Pauli
Amanda, D³ugos³awa, Efrema, Gerwazego, Grzegorza, Marcelego, Marka, Miko³aja, Modliboga
19 czerwca
Julianny, Juliany, Ody, Odylii, Odylli, Sylwii
Borzys³awa, Bo¿ys³awa, Gerwazego, Juliana, Odona, Protazego, Romualda
(V30106)
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Przys³owia
i powiedzenia

 w. Antoni (13 czerwca) od zguby
broni.
 Grzmot w czerwcu g³osi, ¿e du¿o zbo¿a przynosi.
 Pogoda na Urbana (25 maja), deszcz
na Wita (15 czerwca), to dobrze na
¿yta.
 Niedobrze dla ¿yta, gdy deszcz w Wita
(15 czerwca).
 Na w. Gerwazego (19 czerwca) jest
w ogrodzie co piêknego.
 Kiedy deszcz przed w. Janem, to po
¿niwach gbur jest panem.
 Czerwiec ciep³y i suchy, dodaje otuchy.
 Czerwcowy deszcz jarzyn¹ pomaga.

Nowy rodek antykoncepcyjny

sk³ada siê z ma³ych kuleczek
Plamy z soli... Norplant
wype³nionych kombinacj¹ substancji horna obuwiu mo¿na zli- monalnych, które umieszcza siê pod skór¹,
kwidowaæ przecieraj¹c gdzie przez 5 lat uwalniaj¹ substancje
skórê 10% octem.
dzia³aj¹ce antykoncepcyjne.

Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
Dokoñczenie ze s. 20.

najwiêcej radochy przynosi ludziom jak
siê ta kula znajdzie w siatce. Taki aspo³eczny element na boisku. Wyrzuciliby
tych goci z tych siatek i ludzie przed
ekranami i na ³awkach kibiców dostaliby spazmów ze szczêcia jak pi³ka l¹dowa³aby raz po razie w bramce. I jeszcze
ci kibice... Lato, ciep³o, a oni z szalikami! To ju¿ przesada. Innym jest tak zimno, ¿e wielu z nich to musi siê nawet
rozgrzewaæ poza meczem. Czasem nawet
jest tak zimno, ¿e nawet co podpal¹ ¿eby
siê ogrzaæ. A jak siê rozgrzej¹ to musi
przyjechaæ taka specjalna grupa, która
ma samochody z prysznicami z ch³odn¹
wod¹ i wachlarze... takie dziwne bo w
kszta³cie walców. I jak w saunie. Najpierw k¹piel wodna, a potem ok³adanie
tymi wachlarzami. W sumie nie wiadomo co jest ciekawsze  sam mecz czy to
co siê dzieje po meczu. Czêæ ekip telewizyjnych od razu montuje swoje kamery zamiast na boisku na trasach przejæ
kibiców. W sumie jako dobry patriota
mog³em zarobiæ na sukcesie naszych
pi³karzy. Od razu stawia³em 2 do 0 dla
Ekwadorczyków. Po takiej dawce informacji o mo¿liwociach naszych pi³karzy
stwierdzi³em, ¿e nie bêdzie nic z³ego w
tym, ¿e drog¹ wspó³czucia dla dru¿yny
przeciwnej poprê tych s³abszych i z góry
przegranych. Czasem to sam bojê siê
w³asnych myli czy s³ów... A nó¿ znowu jaki pomnik rozwal¹, albo co wy-

tn¹. I znowu bêdzie na mnie. Wiêc kolejnego wyniku spotkania naszych supertrampkarzy nie bêdê wymienia³. Bo
móg³bym na przyk³ad powiedzieæ, ¿e
Polacy wygraj¹ mistrzostwa wiata i zepsujê znowu ca³¹ zabawê. Wszyscy spakuj¹ siê i wróc¹ do domu, bo to bez sensu
robiæ co, co z góry jest przes¹dzone.
Druga wa¿na sprawa: Marsz czy te¿
Parada Równoci. Najzabawniejsze jest,
¿e najwiêksze poparcie ta manifestacja
ma wród ludzi (dzieci i spadkobierców
ideologicznych) ludzi, którzy najwiêcej
walczyli z innoci¹. Przypominam, ¿e ju¿
w PRL innoæ nawet dla tak wieckich w³adz by³a kojarzona z sodomi¹,
a ludzie o dziwnych sk³onnociach byli
chyba najbardziej inwigilowan¹ grup¹ i
to bardziej od opozycji antykomunistycznej. A dzi... proszê! Taka zmiana. Okazuje siê, ¿e w naszym kraju mamy najbardziej dyskryminowan¹ czêæ ludnoci. Ile¿ to s³ów pojawi³o siê na temat
tej dyskryminacji! Przejawem tej dyskryminacji ma byæ na przyk³ad postawa
M³odzie¿y Wszechpolskiej. No có¿: m³odzie¿ ta stwierdza nienaturalnoæ pewnych stosunków antyludzkich. Jednak
prócz s³ów potêpiaj¹cych to i odnosz¹cych siê z niechêci¹ do takich ludzi. Ale
druga strona jest w porz¹dku... Okrela
ich miêdzy innymi faszystami i innymi
epitetami. Ale w tym roku to chyba by³a
ostatnia Parada Równoci. Nie ma na co

siê skar¿yæ i by³o spokojnie. Co prawda
z³o¿ono kilka skarg, ¿e kto robi³ zdjêcia. Ale w tym kraju ka¿dy mo¿e robiæ
zdjêcia jak mu siê podoba. Pozostaje tylko
jedno: odpowied na pytanie, jak w tym
kraju s¹ inni dyskryminowani? Ostatnio
na te pytanie odpowiada³ przewodnicz¹cy
SLD Olejniczak. Odpowied by³a krótka: tak. Nie wiem tylko czemu stale nie
mogê us³yszeæ w jaki sposób jest to
dokonywane?
I jeszcze jedno. Z zamkniêtymi oczami i bez znajomoci treci wiem co jest
w tekcie poni¿ej tego felietonu. Mianowicie mamy tekst o historii. Jako Polacy jestemy narodem przekornym i za
póno przypomnia³em sobie, by probê
o nie pisanie o historii zamieniæ na tekst:
proszê pisaæ o historii. Ju¿ tacy jestemy, ¿e uzurpujemy sobie prawo do znajomoci praw polityki, gospodarki czy
historii. Jak to jednak jest, ¿e ostatecznie do w³adzy zawsze dostaj¹ siê osoby
niekompetentne i niedouczone?
Niemiej jednak moja proba pozostaje
aktualna: proszê nie pisaæ o historii. To
jest dziedzina opieraj¹ca siê o wiedzê o
rzeczach dokonanych i wykonanych, a
nie wymylonych. Wymylanie tego co
kto powiedzia³ i stwierdzi³ nie jest dobrym wiadectwem wiedzy o historii.
Zniosê wszystko  tylko nie powstawanie nowej dziedziny historii: Historii Science Fiction. Dziêkujê z góry za to. PAC
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Pogoda i humory dopisywa³y

Oleccy seniorzy na trasie

Cz³onkowie i sympatycy oleckiego
Oddzia³u Rejonowego Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, skoro
tylko rozpocz¹³ siê sezon wêdrówek wiosennych, tradycyjnie ruszyli w trasê.
Rozpoczêli jeszcze w maju od objazdu
po piêknych zak¹tkach Suwalszczyzny.
Seniorzy wybrali siê przez Suwa³ki do
klasztoru ojców kamedu³ów na Wigrach,
przez Giby, gdzie wêdrowali po nekropolii Polaków  ofiar mordu z czasów II
wojny wiatowej, po Sejny. Póniej przenieli siê na Augustowszczyznê, gdzie
mi³o spêdzili czas zwiedzaj¹c Sanktuarium
Maryjne w Studzienicznej. Tam na zakoñczenie podlaskiego rajdu przyszed³
czas na relaks przy ognisku.
- Nie zdawalimy sobie sprawy, jak
jeszcze ma³o znamy te przecie¿ nieodleg³e, piêkne okolice Ziemi Suwalskiej,
Sejneñskiej i Augustowskiej  dzieli siê
wra¿eniami Elwira Tuchlinska.
27 maja chór seniorów Oleckie Echo
wraz ze swoimi sympatykami wybra³ siê
po raz pi¹ty na Festiwal Klubów Seniora w Wydminach. W piêknej sali Gminnego Orodka Kultury zaprezentowa³o
siê 13 chórów z 12 miast i gmin z woj.
warmiñsko-mazurskiego i podlaskiego,
nawet z tak odleg³ej od Olecka Ornety.
- Nasz zespó³ wykona³ 4 piosenki:
Hosadyna, Hej z góry, góry, jad¹
Mazury, P³ynie Wis³a p³ynie po polskiej krainie i P³onie w dali me ognisko. Na po¿egnanie wszystkie zespo³y
odpiewa³y wspólnie piosenkê do melodii szkockiej  opowiada pani Dzietczyk.
Wed³ug kierownik oleckiego chóru
E. Tuchliñskiej, oprawa imprezy by³a wyj¹tkowa.
- Na zakoñczenie festiwalu organiza-

torzy bardzo sprawnie, za
symboliczn¹ op³at¹, przygotowali biesiadê dla blisko 300
osób  koñczy E. Tuchlinska.
Organizatorzy uhonorowali olecki chór statuetk¹ i
dyplomem, które prezes Zarz¹du Zwi¹zku Stanis³aw
Przedziecki z dum¹ postawi³
na pó³ce pe³nej innych pami¹tek w siedzibie Klubu
Seniora przy placu Wolnoci 22.
W najbli¿szym czasie
oleccy seniorzy zamierzaj¹
wybraæ siê ponownie, po
dwóch latach przerwy, na
wycieczkê na Litwê  do
Wilna lub do Druskiennik.
Chêtni mog¹ zg³aszaæ siê ju¿
do zarz¹du oddzia³u w poniedzia³ki od
godz. 16., a w pi¹tki w godz. od godz.
10. do 14.
D. Josiewicz

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

Fot. Archiwum
PZERiI w Olecku

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 czwartego wyró¿nionego przemówienia.

Regulamin przyznawania Nagrody Pasjonata Przypisanych
Pó³nocy:
I. Kandydatami do nagrody mog¹ byæ osoby mieszkaj¹ce i
dzia³aj¹ce na terenie Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, zajmuj¹ce siê szeroko pojêt¹ animacj¹ rodowiska spo³ecznego w dziedzinach: kultury i sztuki, ekologii, turystyki, dzia³añ spo³ecznych.
II. Osoby wchodz¹ce w sk³ad Kapitu³y nie mog¹ kandydowaæ do nagrody.
III. Liczba zg³aszanych kandydatów jest nieograniczona.
IV. Prawo zg³aszania maj¹: cz³onkowie Stowarzyszenia Kulturalnego Przypisani Pó³nocy, cz³onkowie Kapitu³y przyznaj¹cej nagrodê.
V. Kapitu³ê powo³uje Zarz¹d Stowarzyszenia.
VI. Stowarzyszenie nie przyznaje nagrody osobom nie¿yj¹cym.
VII. G³osowanie odbywa siê wed³ug przyjêtych przez Kapitu³ê zasad, które ustala podczas posiedzenia konkursowego.

Szkó³ka zrzeszona w Polskim Zwi¹zku Szkó³karzy

CENTRUM OGRODOWE
GRÜNLAND

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

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V24110)

Nagroda Pasjonata
Przypisanych Pó³nocy

domu pe³nym mi³oci, ciep³a, zrozumienia. Oczekuje od ukochanej osoby czu³oci, dotyku. Ka¿dy z nas jest cz³owiekiem i ka¿dy potrzebuje mi³oci, bo to ona jest najtrwalszym materia³em
do budowy podstaw naszego ¿ycia. Prawd¹ s¹ wiêc s³owa Jana
Twardowskiego  kochamy wci¹¿ za ma³o i stale za póno.
Dopiero po pope³nieniu b³êdu zastanawiamy siê nad konsekwencjami. Najczêciej w ostatniej chwili potrafimy obudziæ w
swoim sercu poczucie winy. Cierpienie dotyka nas wszystkich.
Nie warto wiêc unosiæ siê pych¹ ani pokazywaæ w³asnego ja.
Pojêcie mi³oci trudno zdefiniowaæ jednoznacznie. Inaczej
dziecko kocha matkê, a inaczej matka swoje dziecko. Niektórym
rodzicom ciê¿ko jest rozgraniczyæ te dwa oblicza mi³oci. Czêsto
traktuj¹ swoje pociechy obojêtnie, nie zwracaj¹c szczególnej
uwagi na ich zachowanie, czy te¿ problemy.
Obecnie pojawi³a siê inna bardzo niebezpieczna tendencja,
która polega na traktowaniu wiêzi wychowawczej jako relacji
miêdzy równie dojrza³ymi osobami. W konsekwencji wspó³czeni rodzice to czêsto ostatnie pokolenie tych, którzy s³uchali
swoich rodziców i pierwsze pokolenie tych, które s³ucha swoich dzieci.
Najwiêkszymi ofiarami takiej naiwnoci wspó³czesnych rodziców okazuj¹ siê w³anie te ich ubóstwiane dzieci. Nie ma
bowiem kryzysu dzieci i m³odzie¿y, jeli nie ma najpierw kryzysu wród ludzi doros³ych, pocz¹wszy od rodziców i wychowawców.
Spójrzmy wiêc na ten ogólnie istniej¹cy problem jakim jest
nierozwiniêta do koñca mi³oæ, a tak¿e cierpienie w rodzinie.
Zastanówmy siê jako doroli ludzie, jak mamy ¿yæ, aby nie pope³niaæ takich b³êdów, jakie przedstawi³am podczas mojego
wyst¹pienia. Nie szukajmy winy w kim, lecz spójrzmy czasem
krytycznie na siebie. Nie wymagajmy nic wielkiego od innych,
je¿eli sami nie potrafimy tego wykonaæ. Pamiêtajmy, ¿e rodzina
jest wiêtoci¹, któr¹ z³¹czy³ Bóg. Jest mi³oci¹, której cz³owiek
nie powinien rozdzielaæ i niszczyæ.
Wci¹¿ uczymy siê kochaæ. Mi³oæ nie jest tylko uczuciem,
wzruszeniem, zapatrzeniem, lecz jest dojrzewaniem, trosk¹ i wzajemn¹ za siebie odpowiedzialnoci¹. Szczêliwa rodzina, której
wiêzi¹ doskona³oci jest mi³oæ.
Katarzyna Lis, kl. III G

(V78521)

Drodzy s³uchacze!
Cz³owiek, jako ¿e jest skazany na wolnoæ, dwiga na swoich
barkach ciê¿ar ca³ego wiata: jest odpowiedzialny za wiat i za
samego siebie, za siebie jako modus bytu.
W momencie, gdy decydujemy siê na za³o¿enie w³asnej
rodziny, jestemy odpowiedzialni nie tylko za siebie i swoje
sprawy, ale tak¿e za osobê, któr¹ kochamy. Po up³ywie pewnego czasu decydujemy siê na powiêkszenie grona rodzinnego poprzez wydanie na wiat potomstwa.
Pojawienie siê dzieci sprawia, ¿e ma³¿onkowie przestaj¹ byæ
sami w swoim domu. Zaczynaj¹ tworzyæ poszerzon¹ wspólnotê, zwan¹ rodzin¹. 0becnoæ potomstwa diametralnie zmienia
sytuacjê ma³¿onków oraz ich codzienny styl ¿ycia. Obydwoje
znajduj¹ siê teraz w obliczu dwóch niezwykle wa¿nych i trudnych zadañ.
Po pierwsze, powinni znaleæ now¹ równowagê w swoich
wzajemnych relacjach. Po drugie, musz¹ podj¹æ siê skomplikowanego zadania, jakim jest wychowanie dzieci. Zagro¿enia i
trudnoci pojawiaj¹ siê wtedy, gdy ma³¿onkowie nie próbuj¹
lub nie potrafi¹ w dojrza³y sposób wype³niæ tych nowych zadañ i obowi¹zków. Brak dojrza³ego podjêcia i pogodzenia roli
mê¿a i ojca oraz roli ¿ony i matki nie s¹ jedynymi zagro¿eniami,
które mog¹ pojawiæ siê z chwil¹ przyjcia potomstwa na wiat.
Z moich obserwacji wynika, ¿e wielu wspó³czesnych rodziców pope³nia du¿e b³êdy w wychowywaniu swoich dzieci, a
mimo to nie wyci¹gaj¹ oni z tego ¿adnych logicznych wniosków.
Z pokolenia na pokolenie pojawia siê ten sam problem.
Dzieci maj¹ pretensjê do swoich rodziców i ¿al, ¿e ci nie byli
idealnymi rodzicami. Sami wiêc deklaruj¹, ¿e wobec swoich dzieci
bêd¹ postêpowaæ zupe³nie inaczej ni¿ ich rodzice. Zadajmy
wiêc sobie pytanie, jak chcielibymy, aby wygl¹da³o dzieciñstwo naszych dzieci? Czy powiêcalibymy im o wiele wiêcej
czasu ni¿ nasi rodzice nam? Jakie zachowania, gesty, s³owa
chcielibymy, aby znalaz³y siê w utworzonej przez nas rodzinie?
Naprawdê warto zastanowiæ siê czasem nad tymi sprawami, bo jest to nasza przysz³oæ. Na pewno ka¿dy z nas marzy o

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

Burmistrz Wac³aw Olszewski spotka³ siê nowym komendantem policji Rafa³em Klauza. Rozmowy dotyczy³y porz¹dku i bezpieczeñstwa w miecie. Komendant potwierdzi³ swoj¹
wypowied z Sesji Rady Miejskiej, ¿e policja ostro bêdzie reagowaæ na wszelkiego rodzaju wykroczenia i przestêpstwa.

Komendant z³o¿y³ równie¿ deklaracjê, ¿e policja zapewni bezpieczeñstwo du¿ych imprez masowych, chocia¿by takich jak Przystanek Olecko. Ju¿ na najbli¿szym Przystanku policjê oleck¹ zasili grupa szeciu policjantów z Olsztyna. Umowa przewiduje, ¿e
miasto zapewni im w tym czasie nocleg oraz wy¿ywienie.
Czwartek 27 lipca toDzieñ Burmistrza, w którym zobaczymy m.in. koncert Patrycji Markowskiej, plac Wolnoci. (koncert bezp³atny)

13. PRZYSTANEK OLECKO

28-29 lipca  Przystanek Koncertowy

15-19 lipca  Przystanek Kino
Przewidziane s¹ projekcje filmów:
- 15 lipca, godz. 22:00  Przystanek Woodstook, Fala
- 16 lipca, godz. 22:00  Brock Flauers,
Kawa i papierosy
- 17 lipca, godz. 22.00  polskie krótkie
fabu³y; Miasto Boga
- 18 lipca, godz. 22:00  polskie krótkie
fabu³y, Buena Vista Social Club
- 19 lipca, godz. 22:00  polskie krótkie
fabu³y, Rok Diab³a
Ponadto bêd¹ wywietlane krótkie filmy
dokumentalne, m.in. film o zespole
Dezerter, grupie Totart i inne.

28 lipca:
22:00 - Goya
23:30 - De Mono

PROGRAM WSTÊPNY

20-23 lipca  Fiesta Borealis  wiêto
M³odej Muzyki na Pó³nocy
* 20-22.07.2006r. - Konkurs kapel
Wystêpy gwiazd:
20.07. - Moskwa, Lao Che,
21.07. 740 mln oddechów, Jacek Lachowicz
22.07. - Kana³ audytywny, Agresiva
69,
23.07. koncert laureatów oraz zespo³ów Variété i 1984, Zimbabwe

 ¿eñska grupa punkrockowa z Litwy
Prowadzenie: Robert Leszczyñski
Jury: Przewodnicz¹cy: Lech Gnoiñski,
cz³onkowie: Robert Jarosz, Robert
Leszczyñski, Jacek Lachowicz, Rimantas Bernatavicius (Litwa), Bogdan Topolski
24-29 lipca  Przystanek Familijny (plac
Wolnoci)  blok gier i zabaw dla dzieci
 24.07.2006 (poniedzia³ek)  Pirackie bajanie
 25.07.2006 (wtorek)  Gucio Pszczo³a
i Konik Polny Filip
 26.07.2006 (roda)  Zimowe spotkanie w rodku lata
 27.07.2006 (czwartek)  Jak ¿yæ zdrowo na weso³o
 28.07.2006 (pi¹tek)  Szuflandia w krainie bajek
 29.07.2006 (sobota)  Czarodziejskie
igraszki
ok. godz. 20:00
24.07.  Pierka³aba  Ukraina
25.07.  Revival Band  piosenki Roya
Orbisona (Czechy)
26.07. - Dancing Queen  z³ote przeboje
ABBY (Czechy)
27.07.  Patrycja Markowska z zespo³em
(Dzieñ Burmistrza)

Policyjne imprezy na Przystanku

Wiceburmistrz Henryk Trznadel spotka³ siê w ubieg³¹ rodê,
7 czerwca, z genera³em Ryszardem Siewierskim, pierwszym
zastêpc¹ komendanta g³ównego policji. Rozmowy dotyczy³y
organizacji w Olecku nastêpnych miêdzynarodowych turniejów pi³ki no¿nej policji oraz organizacji przez policjê imprez
towarzysz¹cych Przystankowi. W wyniku uzgodnieñ podczas
trwania imprezy policja zorganizuje dla dzieci, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzêtu, kurs bezpiecznego korzystania z dróg i chodników, na górnej p³ycie stadionu zostanie
przeprowadzony dwugodzinny pokaz tresury psów, a cykl
zamknie pokaz dzia³ania brygady antyterrorystycznej zorganizowany na pla¿y.
Rozmawiano równie¿ o statucie Dworku Mazurskiego. W
wyniku ustaleñ samorz¹d olecki wystosuje pismo do premiera Ludwika Dorna poparte przez Komendê G³ówn¹ Policji proponuj¹ce nadanie orodkowi statusu szkoleniowego. W chwili
obecnej bowiem rz¹d przygotowuje ustawê, w wyniku której
wszystkie ministerialne orodki wypoczynkowe zostan¹ zlikwidowane (dzia³anie pod kryptonimem tzw. tania w³adza).
Przejêcie Dworku Mazurskiego przez dzier¿awcê grozi de-

Koncerty
na wielkiej scenie

29 lipca:
22:00 - Szymon Wydra
23:30 - Virgin
W ramach Przystanku ponadto przewidujemy:
 Spotkania autorskie w ramach Przystanku Literackiego
 Warsztaty Fiesty Borealis  pokaz
warsztatowy - Jacek Lachowicz (instrumenty klawiszowe, eks-cianka)
 Warsztaty plastyczne (malarstwo, grafika, rysunek, projektowanie plakatów,
p³yt i ok³adek)
 Warsztat piosenkarski  Lubelska Federacja Bardów
Oczekujemy zg³oszeñ  warsztaty
odbêd¹ siê w przypadku zg³oszenia odpowiedniej liczby chêtnych: rok @przystanek.pl; tel./fax (087) 520 20 59

wastacj¹ orodka, bowiem nikt nie bêdzie inwestowa³ w infrastrukturê. Naturaln¹ spraw¹ jest w takim wypadku maksymalna eksploatacja. Orodek to dla Olecka nie tylko miejsca
pracy, ale równie¿ atrakcja turystyczna, to zabytek i czêæ
infrastruktury turystycznej miasta.
Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO i Spo³eczne
Gimnazjum STO w Olecku

og³aszaj¹ nabór do klas
pierwszych na rok
szkolny 2006/2007.
Wszelkich informacji udziela sekretariat szkó³ w godz.
8.00  15.00 tel. 0 87 520 24 18, ul. M³ynowa 8
Dysponujemy równie¿ wolnymi miejscami w innych klasach Spo³ecznej Szko³y Podstawowej STO i Spo³ecznego
Gimnazjum STO.
Zapraszamy!

SPORT
Lekka atletyka
Medale lekkoatletów
na Mistrzostwach
Województwa Szkó³
w Olsztynie

Na rozegranych w Olsztynie Wojewódzkich Zawodach Szkó³ Gimnazjalnych
Gimnazjalnych Ponadgimnazjalnych lekkoatleci z Olecka, startuj¹c w bardzo
pomniejszonym sk³adzie osobowym, zdo³ali wywalczyæ dru¿ynowo trzecie miejsce w województwie warmiñsko-mazurskim. To bardzo dobra pozycja zwa¿ywszy na fakt, ¿e nie mielimy reprezentantów bloku konkurencji rzutowych i
skocznociowych.
W prowadzonej oddzielnie punktacji dru¿ynowej szkó³ ponadgimnazjalnych,
równie¿ na trzeciej pozycji uplasowali siê
lekkoatleci z Zespo³u Szkó³ Technicznych
Olecku.
Na sukces dru¿yny pracuj¹ indywidualnie poszczególni zawodnicy z klubu czy te¿ reprezentacji szkolnej. To
oczywiste i nie budz¹ce ¿adnej dyskusji
stwierdzenie. Tak te¿ by³o i w Olsztynie, gdzie zawody by³y rozegrane w bardzo
niesprzyjaj¹cych warunkach atmosferycznych, atmosferycznych atmosferycznych
przy tym stanie pogody startuj¹cy zawodnicy osi¹gnêli s³absze wyniki.
Medale zdobyli nastêpuj¹cy zawod-

Tygodnik Olecki

nicy z Czarnych Olecko:
Z³ote: Paulina Powiata na 800 m
(2:30,11), Maciej Zalewski na 800 m
(2:05,36), Dominik Szczodruch na 400 m
(53,22), Adrian Moroz na 3000 m (10:13,55)
Srebrne: Piotr Grzêda na 1500 m
(4:25,34), Justyna Zieliñska na 1500 m
(5:30,18), sztafeta 4x100 m ch³opców (47,51)
w sk³adzie: Piotr Witkowski, Maciej Zalewski, Jakub Powiata, Dominik Szczodruch.
Br¹zowe: Arkadiusz Zackiewicz na 1500
m (4:30,71), Beata Stankiewicz na 400 m
(64,12).
Dwukrotnie tu¿ obok podium na czwartej pozycji plasowa³ siê Jakub Powiata
(na 100 m i w skoku w dal).
**

Zwyciêstwo
Przemka Szlaszyñskiego
Na ogólnopolskim mityngu PZLA w Warszawie

Tylko jednego skoku w konkursie
trójskoku potrzebowa³ nasz najlepszy
lekkoatleta Przemys³aw Szlaszyñski, który
w pierwszej serii wykona³ skok na odleg³oæ 15,08 m. Dalszych serii ju¿ nie zalicza³, gdy¿ w trakcie pierwszego skoku
poczu³ lekki ból w lewej stopie i po konsultacji z trenerem zrezygnowa³ z dalszych
skoków. Trzeba przy tym przyznaæ, ¿e
by³ to pierwszy start Przemka w tym sezonie

Tenis ziemny

Pi³ka no¿na

W dniu 11.06.2006r. na kortach MOSiR
Olecko odby³ siê mecz tenisowy dru¿yn miasta Olecka i Go³dapi. Niestety
gospodarze nie byli zbyt gocinni i wygrali
4:3. Oto wyniki gry pojedynczej: Andrzej Karniej - Robert Pop³awski  4:6,
3:6; Andrzej Bomber - Zenon Kowalewski  6:1, 6:4; Micha³ Karniej - Hubert
Paszkowski  4:6, 4:6; Kamil Bomber Tomasz Artysiewicz  6:1, 6:1; Patrycja
Supronowicz - Ola O³owniuk  6:4, 6:3 .
W grzepodwójnej wyniki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: Bracia Karniej
wygrali z H. Paszkowskim i T. Artysiewiczem 6:4, 6:3. Bracia Bomber ulegli R.
Pop³awskiemu i Z. Kowalewskiemu 5:7,
4:6.
Mecze zakoñczy³o wspólne grillowanie.
Rewan¿ ju¿ wkrótce - dru¿yna z Olecka
jedzie do Go³dapi, a 1 lipca 2006r. podejmuje u siebie dru¿ynê z Gi¿ycka.

MOSiR zaprasza
na mecze

Ju¿ 16 czerwca, od pi¹tku do niedzieli,
na boiskach MOSiR Olecko rozegrany
zostanie V Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki No¿nej dzieci, rocznik 1993-94 o Puchar Prezesa PZPN.
W turnieju wemie udzia³ 21 dru¿yn
z Litwy i Polski.
Pierwsze gry zaczynaj¹ siê o godz.
11 w pi¹tek. Uroczyste otwarcie Turnieju nast¹pi w pi¹tek o godz. 15.00 na stadionie MOSiR.
Turniejowi bêdzie przyptarywa³ siê
Dariusz Dziekanowski  szeædziesiêcioomiokrotny reprezentant Polski, kapitan reprezentacji lat osiemdziesi¹tych,
obecnie trener reprezentacji Polski juniorów. W Polsacie bardzo czêsto komentuje mecze pi³ki no¿nej.

'
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w jego koronnej konkurencji. Wyniki, jakie
uzyska³ w Warszawie, a wczeniej w Bia³ymstoku (skok w dal) rokuj¹ nadzieje
na dobre skoki w tym sezonie.
W tym samym dniu (4 czerwca) na
stadionie AWF w Warszawie odby³y siê
Makroregionalne Mistrzostwa Polski juniorów m³odszych w LA, bêd¹ce jednoczenie eliminacjami przed Ogólnopolsk¹ Olimpiad¹ M³odzie¿y.
Dobrze w tych zawodach zaprezentowali siê nasi m³odzi lekkoatleci z Klubu Czarni Olecko. To by³ ich debiut w
tej kategorii wiekowej, gdy¿ w roku ubieg³ym byli m³odzikami. Trzeba przyznaæ,
¿e niektórych zjad³a trema i wypadli poni¿ej
oczekiwañ.
Najlepiej, chocia¿ z pewnymi zastrze¿eniami ze strony trenera, wypadli: Jakub Powiata i Maciej Zalewski. Jakub
Powiata debiutowa³ w trójskoku, uzyskuj¹c jak na pierwszy start przyzwoity
wynik 12,56 m, co w rezultacie da³o mu
czwarte miejsce w konkursie. Blisko podium, ale du¿o jeszcze musi pracowaæ.
W trudnej konkurencji zadebiutowa³
Maciej Zalewski, który wystartowa³ w
biegu przeszkodowym na dystansie 2
km. Pierwsz¹ czêæ dystansu pobieg³
zupe³nie dobrze, ale w drugiej zabrak³o
mu si³. Tak zawsze bywa, gdy nie do
koñca realizuje siê polecenia trenera, ¿ycie
jest bezlitosne A je¿eli chodzi o dziedzinê sportu, to chyba stanowi podstawê do osi¹gania sukcesów. Maciek równie¿ zaj¹³ czwarte miejsce, ale rezultat,
jaki osi¹gn¹³ 6:30,83 min. jest bardzo
przeciêtny. Bieg ten wygra³ by³y reprezentant Czarnych Adam Dembiñski
(AWF Wroc³aw), który startowa³ oczywicie poza konkursem.
Pozostali nasi reprezentanci wypadli
niezbyt rewelacyjnie, ale przed nimi s¹
dalsze starty i mo¿liwoci poprawienia
wyników. Zanim otrzaskaj¹ siê w starszej kategorii wiekowej, trochê czasu musi
up³yn¹æ. A staæ ich na lepsze rezultaty,
tylko trzeba prze³amaæ barierê psychiczn¹ i efektywniej pracowaæ.

Sp³awiki na start

18 czerwca od godz. 6. na Dzikiej
Pla¿y rozpoczn¹ siê kolejne Wêdkarskie Zawody Sp³awikowe Jednoturowe,
organizowane przez Ko³o PZW Olecko.
Wêdkarze, tak¿e ci najm³odsi, bêd¹ walczyæ o puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a tak¿e o puchar burmistrza Wac³awa Olszewskiego.
(jod)

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.



Tygodnik Olecki nr 24 (442)

Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
DZIEÑ 209
Po kolejnych siedmiu dniach mogê
napisaæ z czystym sumieniem, ¿e co siê
dzieje. A dzieje siê wiele ciekawych rzeczy. Przede wszystkim zajmijmy siê tym,
¿e co siê dzia³o.
Nie muszê Pañstwu powtarzaæ, ¿e nie
jestem ani cz³onkiem panuj¹cej nam mi³ociwie koalicji, ani ka¿dego z jej cz³onków
osobno. To nie dla mnie. Po prostu g³ówny
koalicjant prawie w ca³oci reprezentuje
moje pogl¹dy. I chwa³a im za to, ¿e sam
nie muszê ju¿ nic robiæ w propagowaniu mojego sposobu mylenia. Po raz
pierwszy nawet nie muszê wysilaæ siê,
by swoje pogl¹dy dopasowywaæ do rz¹dz¹cych i szukaæ wspólnych mianowników. Teraz to jest tak dopracowane, ¿e
to dana partia dopasowuje siê do moich pogl¹dów. Czy¿ mo¿na sobie wymarzyæ lepsz¹ sytuacjê? Nie... To tyle, by
rozwiaæ stale pojawiaj¹ce siê insynuacje
wokó³ mojego PiSania.
Ale wróæmy do tego co sta³o siê w
zesz³ym tygodniu. Najwa¿niejsza informacja zwi¹zana jest z pi³k¹ no¿n¹. Rozpoczê³y siê Mistrzostwa wiata w pi³ce
no¿nej w Niemczech. Osobicie nawet

nie ogl¹dam tego wydarzenia. Tak, ¿e
muszê zadaæ k³am informacjom, i¿ ca³a
Polska emocjonuje siê tymi zabawami
du¿ych ch³opców. Niech kto mi wreszcie wyt³umaczy co jest takiego emocjonuj¹cego w pocigu dwudziestu dwóch
doros³ych facetów za skórzan¹ kul¹
wype³nion¹ powietrzem. I jest jeszcze trzech
facetów w krótkich gatkach nazywanych

Komentarze i refleksje
1. Ostatnio przeczyta³em w jednej z
oleckich gazet o Szumnych zarzutach
mieszkañca Olecka (nazwiska nie podano) o nadu¿yciach przy sprzeda¿y gruntów po by³ym gospodarstwie rolnym
ZSLiZ.
Otó¿ uwa¿am, ¿e t³umaczenia kierownika geodezji s¹ niepe³ne, a dociekliwoæ
autora tekstu dziwnie niewielka.
Anonimowy w artykule GO olecczanin stawia zarzut w³adzy powiatu, ¿e grunty
nabyli spekulanci w zwi¹zku z planowan¹ budow¹ obwodnicy, a kierownik geodezji t³umaczy, ¿e z obwodnicy nie bêdzie tylu zjazdów, wobec czego przydatnoæ owych gruntów dla celów komercyjnych jest ma³a i zarzut spekulacji jakoby nietrafny.
Czytam artyku³ do koñca i mam wra¿enie, ¿e czego wa¿nego tu brakuje 
opisanie sprawy i wyjanienia s¹ po³owiczne. Brakuje mi kto i ile kupi³ tych
hektarów, w jakiej cenie i w jakim celu?
Czy zamierza ziemiê uprawiaæ, czy te¿ po
przekszta³ceniu na dzia³ki budowlane
sprzedawaæ je z kilkunastokrotnym przebiciem? Przecie¿ grunty by³ego gospodarstwa ZSLiZ (dawniej to siê nazywa³o gospodarstwo pomocnicze Technikum Rolniczego) le¿¹ w najbli¿szym s¹siedztwie miasta Olecka, a miasto musi
siê rozwijaæ.

sêdziami. Sêdziowie to stateczni ludzie,
chodz¹cy w togach. A tu taka grupa kopie
miêdzy sob¹ tê pi³kê przez ca³y trawnik,
a potem taki jeden stoj¹cy miêdzy ko³kami z siatk¹ ³apie i znowu wyrzuca j¹ na
rodek trawinka. Jakby nie zauwa¿a³, ¿e
PAC
Ci¹g dalszy na s. 15.

 nie tylko polityczne

Mo¿e siê mylê, mo¿e nieuwa¿nie czytam prasê lokaln¹, ale nie pamiêtam og³oszenia o przetargu na ww. grunty. I tu
pojawiaj¹ siê kolejne pytania: w jaki
sposób og³oszono przetarg, jaka by³a
cena wywo³awcza za 1 ha, ilu by³o chêtnych do nabycia gruntów, jaka by³a cena
sprzeda¿y 1ha?
I pytania wynikaj¹ce wczeniej: kto
to kupi³ i ile tego kupi³, w jakim celu to
kupi³, czy zamierza prowadziæ gospodarstwo rolne, posadziæ las czy te¿ rozparcelowaæ na dzia³ki budowlane i sprzedaæ je z wielkim zyskiem?
Starosta straszy mieszkañca Olecka
wyst¹pieniem na drogê s¹dow¹. Przypominam  a nie jestem boj¹cy  ¿e na
razie stawiam tylko pytania i mam do
tego prawo. Kiedy bêdê mia³ dowody,
nie wykluczam powiadomienia Prokura-

Grzegorz Kudrzycki

tury. Straszenie starosty jest prób¹ zamkniêcia ust, a to ju¿ nie te czasy, gdy
w³adza nie musia³a odpowiadaæ na k³opotliwe pytania i odpowiada³a jedynie
przed Bogiem i histori¹.
A teraz refleksje ogólniejsze. Jestem
absolwentem by³ego Technikum Rolniczego w Olecku. Przez 5 lat nauki w szkole
i zajêæ praktycznych w gospodarstwie,
widzia³em i bra³em czynny udzia³ w rozwoju szko³y i gospodarstwa. Zagospodarowywalimy tereny nowej szko³y i
wzorowo uprawialimy pola gospodarstwa pomocniczego, grodzilimy pastwiska
na kwatery, zak³adalimy deszczownie i
system nawadniania pastwisk. W oborze sta³o stado dorodnych krów mlecznych, a chlewnia chlubi³a siê produkcj¹
materia³u zarodowego (knurki i loszki) do
C.d. na s. 13.

Insynuacje niekonieczne
Czasem mam wra¿enie, i¿ masowa turystyka jest g³êboko przemylanym planem:
kiedy przed ka¿d¹ atrakcj¹ kosmopolitycznych stolic k³êbi¹ siê rozkrzyczane t³umy
gdzie mo¿e jest wtedy cicho na trochê. Wynikiem tak cwanego planu nawet oblegany praski cmentarz wygl¹da nieporadnie i na nic zda siê magia alchemików.
Umyka w zgie³ku fakt, ¿e rozkapryszony t³um przed deszczem ucieka pod most
zabieraj¹c miejsce pi¹cemu tam bezdomnemu, a w przeje¿d¿aj¹cym ulic¹ samochodzie à la belle époque nudzi siê kierowca, gdy pasa¿erowie zamiast poznawaæ i
podziwiaæ widoki rozmawiaj¹ przez telefony komórkowe. Tylko bezdomny widzi
wszystko i odchodzi mokn¹c.
Ewa Koz³owska

