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Mi³oæ nie polega na wzajemnym
wpatrywaniu siê w siebie, ale wspólnym
patrzeniu w tym samym kierunku.

Antoine de Saint-Exupéry

Thomas Merton

14 lutego 2006 r .

Pawe³ Konyo Konnak niewinny

Wracamy do tematu
26 stycznia br. S¹d Grodzki w Olecku w osobie sêdziego Mariusza Mazura uniewinni³ Paw³a Konyo Konnaka
od zarzutu z art. 141 kodeksu wykroczeñ,
o który oskar¿a³a go Komenda Powiatowa Policji w Olecku. W uzasadnieniu tego
wyroku s¹d uzna³, ¿e nie dopatrzy³ siê
w tej sprawie znamion czynu zabronionego, czyli u¿ywania wulgaryzmów w miejscu publicznym podczas ostatniego Przystanku Olecko. Wyrok s¹du I instancji
jest ju¿ prawomocny, gdy¿ komendant
powiatowy policji w Olecku nadkomisarz
Krzysztof Kondracki zapowiedzia³, ¿e nie
z³o¿y od niego apelacji do S¹du Rejonowego w Olecku.
(jod)
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Pamiêtamy doskonale te dni, które towarzyszy³y odejciu Wielkiego
Polaka, Papie¿a Jana Paw³a II. Miêdzy innymi na tej fali smutku i zadumy wród oleckich samorz¹dowców
narodzi³ siê pomys³, aby w Olecku
postawiæ pomnik papie¿owi. Na sesji
28 kwietnia ub.r. popar³a ten pomys³
wiêkszoæ rady, jedynie dwóch radnych wstrzyma³o siê od g³osu. Potem zawi¹za³ siê Spo³eczny Komitet
Budowy Pomnika, który zbiera pieni¹dze na ten cel, m.in. poprzez wp³aty na konto bankowe.
Na ostatnim spotkaniu komitetu
wa¿y³y siê losy budowy tego pomnika. Wg informacji prasowych nie ma
wyranego poparcia samej hierarchii
kocielnej dla tego projektu.
C.d. na s. 9.

Do Barmanki
Gra¿ynko! Iskierko weso³a!
Niech s³odki umiech
Nie schodzi Ci z czo³a,
A oczy b³yszcz¹
Jak gwiazdeczki w Niebie
Bo tak¹ w³anie
Kocha piwosz Ciebie.
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A kiedy robisz wspania³ego grzañca,
Sposobisz pizzê, mieszasz drinki ró¿ne,
Niechaj Ciê bawi¹ moje s³owa pró¿ne.
I nie chmurz czo³a, kiedym nadto mia³y,
W tych s³owach nie ma ani krztyny z³oci,
Taka maniera, wo³anie mi³oci.
A gdy podajesz, miej¿e to w nawyku,
Dodawaæ umiech, jak nie masz lubczyku!
Grzegorz

Wysz³a ksi¹¿ka Pana Ryszarda Dembego pt. Abecad³o Oleckie.
O ksi¹¿ce w nastêpnym numerze TO.

UWAGA  Jase³ka 2006
VII Powiatowy Przegl¹d Przedstawieñ Jase³kowych 2006, który nie odby³ siê
przed feriami ze wzglêdu na zamkniêcie szkó³ z powodu wysokich mrozów, odbêdzie siê w dniach 16 i 17 stycznia, pocz¹wszy od godz. 8:30, w sali widowiskowej
Regionalnego Orodka Kultury w Olecku Mazury Garbate.
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 Co bywa z mi³oci, zawdy bywa sporo.
Ludowe
 Co mieræ wykosi, mi³oæ posieje, i
to jest ¿ycie. Henryk Sienkiewicz
 Cudowna arytmetyka  dwa serca
daj¹ w sumie jedn¹ mi³oæ.
Bogus³aw Ruta
 Czy mo¿e kochaæ kto ten, kto sam
siebie nie cierpi? Czy mo¿e ¿yæ w zgodzie
z innymi, kto sam ze sob¹ jest niezgodny? Czy mo¿e byæ komu mi³y,
kto sam ze sob¹ jest przykry i uci¹¿liwy?
Erazm z Rotterdamu
 Czy¿by mi³oæ naprawdê by³a niemo¿liwa bez kochania?
Zofia Na³kowska
 Gdy cz³owiek wspomni czas, w którym kocha³, zdaje mu siê, ¿e nic siê
odt¹d ju¿ nie zdarzy³o.
Francois Mauriac

Jest jeszcze czas
na refleksjê
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Prawdziwa mi³oæ przenika tajemnice
i samotnoæ kochanej osoby, pozwalaj¹c
jej zachowaæ swoje sekrety i pozostawia
jej wewnêtrzn¹ wolnoæ.

(V6607)

Tygodnik Olecki nr 7 (425)

K R O N I K A
PO¯ARNICZA

 7 lutego o 5.31 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar sadzy w kominie domu
mieszkalnego w lepiu.
 7 lutego o 18.15 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar mietnika kontenerowego
przy ul. Kociuszki.
 8 lutego o 6.05 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ skutki kolizji drogowej w G¹skach.
 8 lutego o 10.35 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ naderwan¹ rynnê w budynku przy szosie Wieliczki.
 9 lutego o 10.32 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ skutki kolizji drogowej w Szczecinkach.
 9 lutego o 12.52 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ ul. Go³dapskiej konar drzewa
zagra¿aj¹cy przechodniom.
 9 lutego o 16.42 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP Plewki gasi³y po¿ar altanki ogrodowej w Jakach.
 9 lutego o 19.29 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar mietnika kontenerowego
przy ul. 1 Maja.
 10 lutego o 16.42 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP G¹ski usuwa³y w lepiu skutki kolizji drogowej.
 12 lutego o 19.30 dwa zastêpy JRG PSP
gasi³y po¿ar sadzy w kominie domu
mieszkalnego w Rosochackich.
Informacji udzieli³
st. aspirant Mariusz Domin

Zatrzymanie
sprawców pobicia
Wieczorem 11 lutego policjanci zatrzymali sprawców pobicia dwudziestojednoletniego Paw³a C. (mieszkañca gm.
Wieliczki). W wyniku pobicia dozna³ on
ogólnych pot³uczeñ.
Zatrzymani to osiemnastoletni Julian K., dziewiêtnastoletni Zdzis³aw S. i
Karol K. oraz dwudziestopiêcioletni Pawe³ K. W wiêkszoci przyznali siê do
pobicia i poddali siê dobrowolnej karze.

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

Posiedzenia komisji Rady Powiatu

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Owiaty i Bezpieczeñstwa w dniu 15.02.2006
(roda) od godz. 1200 w pokoju nr 28
(biuro Rady) Starostwa Powiatowego w
Olecku, przy ul. Kolejowej 32. Porz¹dek
obrad:
1. Zapoznanie siê z projektem naboru do
szkó³ ponadgimnazjalnych i szkó³ dla
doros³ych na rok 2006/2007.
2. Ocena pomocy spo³ecznej, pomocy
osobom niepe³nosprawnym w powiecie, zjawiska patologiczne wród m³odzie¿y na podstawie analizy powiatowej strategii rozwi¹zywania problemów
spo³ecznych.
3. Sprawozdanie z dzia³alnoci spó³ki Ol-

Pijani kierowcy

 10 lutego policjanci na ul. 11 Listopada zatrzymali £¹dê, któr¹ jecha³ czterdziestojednoletni Krzysztof R. Mia³ on
we krwi 0,9 promila alkoholu.
 12 lutego o 3.15 policja zatrzyma³a jad¹cego ul. Letni¹ VW. Kieruj¹cy nim
dwudziestoszecioletni Andrzej G. Mia³
we krwi 0,6 promila alkoholu.
 Godzinê póniej o 4.00 policja zatrzyma³a na ulicy Cichej innego VW. Kierowa³ nim równie¿ dwudziestoszecioletni Micha³ L. Kierowca mia³ 2 promile alkoholu we krwi. Wczeniej s¹d orzek³
wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów za jazdê po pijanemu.

Usi³owanie kradzie¿y
10 lutego policjanci zatrzymali pracownika sklepu przy ul. Nocznickiego.
Usi³owa³ on skraæ 90 paczek papierosów na sumê ok. 445 z³otych. Zatrzymany przyzna³ siê do kradzie¿y. W trakcie
przes³uchania przyzna³ siê równie¿ do
kradzie¿y, która mia³a miejsce 31 stycznia, równie¿ w tym sklepie. Zginê³y wtedy papierosy warte 500 z³otych.

pieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybko odchodz¹.
Wród kwiatów  wyrazy wspó³czucia ludzi.
Wród kropel ³ez  rosy mi³oci serca bliskich.
Odesz³a od nas
najukochañsza ¯ona, Mama, Teciowa, Babcia, Prababcia i Siostra

IRENA RACZY£O

Wszystkim tym, którzy ³¹czyli siê z nami modlitw¹ i uczestniczyli w ostatniej drodze zmar³ej, serdecznym Bóg Zap³aæ dziêkuje
pogr¹¿ona w smutku Rodzina
Firma DELPHIA YACHTS sprzeda budynek biurowy
przy alejach Lipowych 1. Tel. (087) 520-30-37, fax (087) 520-21-77
(K43002)

medica oraz SPZZOD w Jakach.
4. Analiza materia³ów na sesjê.
5. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
6. Przyjêcie protoko³u z poprzedniego posiedzenia komisji.
***
Posiedzenie Komisji Bud¿etu, Finansów i Gospodarki w dniu 16.02.2006
(czwartek) od godz. 1200 w pokoju nr
28 (biuro Rady) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porz¹dek obrad:
1. Ocena realizacji Wieloletniego Panu
Inwestycyjnego dotycz¹cego infrastruktury drogowej.
2. Ocena realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Oleckiego na lata 20042006.
3. Analiza materia³ów na sesjê.
4. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
5. Przyjêcie protoko³u z ostatniego posiedzenia komisji.

Nieustaj¹cy
konkurs
Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:
 Robert Malinowski
 Agnieszka Na³êcka
 Agnieszka Openchowska
 Maciej Rumiañski
 Krzysztof Ulko
 Ewa Wiêcko
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia  przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:
√ Centrum Mechaniki, Motoryzacji
i Budownictwa Agromasz, ul.
Zamostowa 10
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Las i Ogród, ul. Wojska Polskiego 16 (rampa PKP)
√ KLUGAS, ul. E³cka 1
√ JPF FANTASTICA, Shin Yasuda,
plac Wolnoci 6d
√ Zak³ad Doskonalenia Zawodowego, ul. Armii Krajowej 22A
√Grzegorz K³oczko
√ Drogeria NATURA, pl. Wolnoci 11
√ Hurtownia Impuls, Aleje Lipowe 18
√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada

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

Sesja Rady Powiatu

T/4).^

MARKET BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V72810)

Dy¿ury
aptek

UWAGA

14-19.02.2006r.
- ul. Kolejowa 15
20-26.02.2006r.
- pl. Wolnoci 25

HURT DETAL PALIW, OLEJÓW I SMARÓW
Lekki olej opa³owy
(V3005)

(V9501)

(V10201)

Zapraszam na XL Sesjê Rady Powiatu w Olecku na dzieñ 23 lutego 2006 roku
(czwartek) godz. 1200 w sali konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego
w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
13. Podjêcie uchwa³:
Porz¹dek Sesji:
a) w sprawie zmian w Statucie Domu
1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku
Pomocy Spo³ecznej Zacisze w Koobrad.
walach Oleckich,
2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji.
b)
w sprawie utworzenia w Orodku
3. Informacja Starosty z wykonania uchwa³
Szkolno-Wychowawczym
dla DzieRady Powiatu i o dzia³alnoci Zarz¹ci
G³uchych
w
Olecku
Szko³y
Polidu w okresie miêdzysesyjnym.
cealnej
nr
3,
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
c) w sprawie ustalenia znaku graficzPowiatu z dzia³alnoci w okresie miênego Powiatu Oleckiego,
dzysesyjnym.
d)
w sprawie ustalenia wysokoci stawek
5. Zapytania i interpelacje radnych.
op³at
za zajêcie pasa drogowego dróg
6. Wnioski i owiadczenia radnych.
powiatowych
na cele nie zwi¹zane
7. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
z
budow¹,
przebudow¹,
remontem,
8. Informacja z funkcjonowania ochroutrzymaniem
i
ochron¹
dróg
na teny zdrowia w powiecie za 2005r., w
renie
Powiatu
Oleckiego,
tym o likwidacji SP ZOZ w Olecku w
e) w sprawie przyst¹pienia Powiatu Oleclikwidacji.
kiego do wojewódzkiego projektu pn.
9. Ocena dzia³alnoci z zakresu pomocy
Rozbudowa infrastruktury turystyczspo³ecznej realizowanej przez Powianej w Województwie Warmiñsko-Matowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom
zurskim,
Pomocy Spo³ecznej w Kowalach Olecf)
zmieniaj¹ca
uchwa³ê w sprawie uchwakich, Dom Dziecka w Olecku.
lenia
Wieloletniego
Planu Inwesty10. Informacja o realizacji strategii rozcyjnego
w
Powiecie
Oleckim,
wi¹zywania problemów spo³ecznych na
g) w sprawie ustalenia wynagrodzelata 2003-2015.
nia Starosty,
11. Informacja o realizacji programu opieki
h)
w sprawie zmian bud¿etu powiatu
nad rodzin¹ i dzieckiem powiatu olecw
Olecku na rok 2006.
kiego na lata 2003-2005.
14.
Odpowiedzi
na zg³oszone zapytania,
12. Informacja o realizacji programu dzia³añ
interpelacje
i
wnioski
radnych.
na rzecz osób niepe³nosprawnych na
15.
Odpowiedzi
na
zg³oszone
wnioski
lata 2003-2006.
Komisji Sta³ych Rady.
16. G³os wolny,
Nowo otwarty sklep BHP i PPO¯
wolnoæ ubezpieul. Grunwaldzka 16A zaprasza od poniedzia³ku
czaj¹cy.
do pi¹tku w godz. 10 00-1800, soboty 900-1400
17. Zamkniêcie
Tel. (087) 520-17-89
obrad.
Przewodnicz¹cy
Pl. Wolnoci 15A tel. (087) 520-26-12
Rady Powiatu
Wac³aw
Sapieha
Piecz¹tki, ksero, dorabianie kluczy

www.klugas.mikrochip.pl

Informujemy,
¿e Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie
w Olecku zosta³o przeniesione na ul.
Go³dapsk¹ 23,
II piêtro (budynek po by³ym internacie)

!
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OLECKI TERMINARZ
15 lutego
16.00  Eliminacje do Gratki dla nastolatka, sala widowiskowa ROK MG
16 lutego
8.30  VII Powiatowy Przegl¹d Przedstawieñ
Jase³kowych 2006, sala kina
18.00  mecz pi³ki no¿nej P³omieñ E³k Czarni Olecko, ma³y stadion
17 lutego
 mija termin sk³adania ofert na wynajem
lokalu U Potêgowej, (szczegó³y TO
4/422 s. 4)
8.30  VII Powiatowy Przegl¹d Przedstawieñ
Jase³kowych 2006, sala kina
10.00  VI Mistrzostwa Powiatu Oleckiego Szkó³ Podstawowych w LA na
Hali  hala ZSLiZ, ul. Go³dapska.
17.00  Rodzinny dom wariatów  film,
kino ROK Mazury Garbate
17.00  Geodezja Olecko  Pogoñ Banie
Mazurskie, mecz tenisa sto³owego
19.00  Pan ¿ycia i mierci  film, kino
ROK Mazury Garbate
18 lutego
17.00  Rodzinny dom wariatów  film,
kino ROK Mazury Garbate
18.00  I Strefa Go³dap  Spójnia Olecko  Arion Olecko, mecz tenisa sto³owego
19.00  Pan ¿ycia i mierci  film, kino
ROK Mazury Garbate
19 lutego
17.00  Rodzinny dom wariatów  film,
kino ROK Mazury Garbate
19.00  Pan ¿ycia i mierci  film, kino
ROK Mazury Garbate
20 lutego
 mija termin sk³adania projektów na rodki
z PFRON w Starostwie Powiatowym
(szczegó³y TO 3/421 s. 5)
18.00  Arion Olecko  Pogoñ banie
Mazurskie, mecz tenisa sto³owego
21 lutego
 wyp³ata wiadczeñ rodzinnych, nazwiska zaczynaj¹ce siê na litery od A do I
 Bank Spó³dzielczy
12.00 - otwarcie ofert na wynajem lokalu
U Potêgowej, (szczegó³y TO 4/422
s. 4)
18.15  Filharmonia Narodowa prezentuje: Stanis³aw Moniuszko Verbum
nobile (przedstawienie operowe), ROK
Mazury Garbate, sala widowiskowa
22 lutego
 wyp³ata wiadczeñ rodzinnych, nazwiska zaczynaj¹ce siê na litery od J do
M  Bank Spó³dzielczy

"
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(K2402)

Od grudnia 2000 r. przy alei Zwyciêstwa 3a dzia³a schronisko dla bezdomnych i sto³ówka dla osób bezdomnych i
ubogich, prowadzona przez stowarzyszenie Otwarte Drzwi.
Pomoc znajduj¹ tam nie tylko mieszkañcy naszego powiatu.
Dziêki aktywnemu wsparciu nie tylko tej zimy znalaz³o tam
schronienie wielu potrzebuj¹cych. Ponad 20-stopniowe mrozy sk³oni³y tych najbardziej opornych bezdomnych, czêsto nadu¿ywaj¹cych alkoholu, aby znaleæ tam schronienie.
W ostatnich dniach znalaz³ siê tam tak¿e mieszkaniec Olecka,
który po utracie pracy i mieszkania przebywa³ w piwnicach i
klatkach schodowych.
- Pos³ucha³ wreszcie naszych rad i swoich kolegów, którzy nadal wol¹ korzystaæ z tzw. wolnoci i skazywaæ siê na
zamarzniêcie  mówi anonimowo jeden z bezdomnych..
Stowarzyszenie OD mo¿e pochwaliæ siê ju¿ tym, ¿e kilku by³ych mieszkañców schroniska stanê³o na nogi i samodzielnie znalaz³o mieszkanie i zatrudnienie. Podstawowym jednak
warunkiem powrotu do normalnego ¿ycia jest zerwanie z na³ogiem alkoholowym.
Warto dodaæ, ¿e aby skutecznie pomagaæ temu stowarzyszeniu, które ma status organizacji po¿ytku publicznego, mo¿na
skorzystaæ z mo¿liwoci odpisania jednego procenta podatku dochodowego od dochodów osobistych na rzecz tego
stowarzyszenia. Przypominamy, ¿e mamy na to czas do koñca kwietnia br.
(jod)

(V8202)

W nocy z 9 na 10 lutego 1940 r. dosz³o do pierwszych
wywózek Polaków zamieszka³ych na Kresach Wschodnich,
g³ównie osadników wojskowych i ich rodzin. Tych, którzy w
okresie II Rzeczypospolitej Polskiej mieszkali na wschodnich
rubie¿ach naszego pañstwa. Czêsto dostawali tam ziemiê za
udzia³ w walkach o kszta³t II RP po 123 latach zaborów. Trafili
tam m.in. byli legionici Marsza³ka Józef Pi³sudskiego, którzy
walczyli o nasz¹ niepodleg³oæ podczas wojny polsko-sowieckiej
w latach 1919-1920. St¹d te¿ w³anie przeciwko nim najpierw
obróci³a siê machina terroru tow. Józefa Stalina. Miêdzy innymi z terenu s¹siedniego powiatu augustowskiego wywieziono
bardzo wiele rodzin do Kazachstanu. Ich potomkowie mieszkaj¹ tam nadal, chyba ¿e los siê do nich umiechnie i zaprosz¹
ich w³adze polskich gmin na sta³y pobyt do Ojczyzny. Taka
rodzina polska z Kazachstanu mieszka ju¿ od 6 lat na sta³e w
s¹siedniej Go³dapi, gdzie w³adze samorz¹dowe zapewni³y im
mieszkanie i pracê.
Tym osobom, które interesuj¹ siê tematyk¹ Gu³agu w Zwi¹zku
Sowieckim gor¹co polecam lekturê najnowszej ksi¹¿ki amerykañskiej dziennikarski Anne Applebaum (prywatnie ¿ony ministra obrony narodowej Radka Sikorskiego), która zdoby³a
za ni¹ presti¿ow¹ Nagrodê Pulitzera.
W ksi¹¿ce pt. Gu³ag (w zbiorach Miejsko-Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Olecku) autorka precyzyjnie dokumentuje historiê Gu³agu, rozbudowanej sieci obozów pracy na ca³ym
terytorium Rosji Sowieckiej. Wg historyka Aleksandra Gurianowa na terenach wschodniej Rzeczypospolitej aresztowano i
wys³ano do obozów Gu³agu 108 tys. osób. Dalsze 320 tys.
deportowano do odleg³ych osad na dalekiej pó³nocy Rosji i
w Kazachstanie.
Osoby, które chc¹ dok³adnie poznaæ dzieje Polaków zes³anych na Syberiê mog¹ j¹ poznaæ bezporednio od oleckich
Sybiraków, skupionych w oddziale Zwi¹zku Sybiraków, który
prowadzi zes³ana niegdy z rodzin¹ na Syberiê emerytowana
nauczycielka Janina Maciukiewicz (jej wspomnienia s¹ publikowane na ³amach Tygodnika Oleckiego). Niestety, grono
oleckich Sybiraków kurczy siê, choæ s¹ to osoby o silnej kondycji fizycznej i psychicznej. Dlatego do¿ywaj¹ sêdziwego wieku
- 11 lutego br. odby³ siê w kociele pw. Podwy¿szenia Krzy¿a
w. pogrzeb 93-letniej Genowefy Bach, mieszkanki ul. 1 Maja.
Jak pisalimy wczeniej, w³adze samorz¹dowe Olecka z inicjatywy oleckich cz³onków Prawa i Sprawiedliwoci rozpoczê³y starania o zaproszenie do naszej gminy rodziny polskiej z
Kazachstanu.
D. Josiewicz

Otwarte Drzwi
dla bezdomnych

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

PUB TARGOWA

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

(V4604)

Tragiczna rocznica

#
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Quo vadis Solidarnoci...
nie tylko szkolna?

Gmina Olecko przeciwko swoim mieszkañcom

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V78504)

Gmina Olecko pozwa³a mieszkañca Olecka  swego podatnika  do s¹du. Podatnik nie wyrz¹dzi³ gminie ¿adnej szkody
 wybudowa³ budynek, zatrudni³ pracowników i domaga³ siê
przewidzianej prawem ulgi z tego tytu³u. Gmina z³o¿y³a pozew
wnosz¹c, aby s¹d orzek³, ¿e podatnik nie ma racji domagaj¹c
siê ulgi podatkowej i za¿¹da³a, aby podatnik zap³aci³ za postêpowanie s¹dowe. Wniosek? Podatnik w gminie Olecko musi
siê liczyæ z tym, ¿e jeli bêdzie próbowa³ odwo³ywaæ siê od
decyzji urzêdu, zap³aci za proces s¹dowy, który mu gmina
wytoczy.
Niech gmina szuka pomocy nawet w Trybunale Miêdzynarodowym, jeli Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze w Olsztynie to dla niej organ bez kompetencji i autorytetu, ale niech
to robi na prywatny koszt urzêdnika. W tym przypadku w¹tpliwoci interpretacyjne to problem Burmistrza, a nie podatnika. Niech wiêc Burmistrz sam p³aci swoje rachunki!
S¹ dwa rodzaje ulg podatkowych stosowanych w naszej
gminie: uznaniowe  decyzja nale¿y do organu podatkowego,
czyli Burmistrza i przewidziane przez uchwa³ê Rady Miejskiej.
Sprawa dotyczy ulgi wprowadzonej przez Radê Miejsk¹.
W sporze o interpretacjê zapisów uchwa³y po mojej stronie
stanê³o Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze (argumenty podatnika zas³uguj¹ na uwzglêdnienie), Wojewódzki S¹d Administracyjny odrzuci³ skargê Burmistrza, a S¹d Cywilny oddali³
pozew.
Wybudowa³em budynek bêd¹cy miejscem pracy dla kilkunastu osób, a powodem, dla którego odmawia mi siê udzielenia ulgi jest to, ¿e za wczenie zatrudni³em pracowników, pomimo ¿e nowy budynek jest ich miejscem pracy. Gdybym zwolni³
dotychczasowych pracowników, a na ich miejsce zatrudni³
innych  to urz¹d by³by usatysfakcjonowany, tylko rodziny
zwolnionych pracowników by³yby pewnie mniej szczêliwe i
ciekawe co urz¹d by im zaproponowa³. Pewnie pozew do s¹du
o stwierdzenie, ¿e nikt nie ma prawa mieæ pretensji do Burmistrza i urzêdników.
Podatniku  nie znasz dnia ani godziny, lepiej nie próbuj
korzystaæ ze swoich praw, bo s³ono za to zap³acisz!
Jan Pêcak

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

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

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

(V9601)

BUD-MET

Jan Pawe³ II powiedzia³: Solidarnoæ to jeden i drugi, ale
nigdy jeden przeciw drugiemu.
Pan Wac³aw Koz³owski, wieloletni cz³onek Solidarnoci
chyba o tym zapomnia³.
Rozumiem, ¿e pan Koz³owski wystêpuje w obronie ZNP,
gdy¿ jego córka jest przewodnicz¹c¹ tego zwi¹zku we wspomnianym gimnazjum. Jednak jakim prawem oskar¿a cz³onków
Solidarnoci o pisanie donosów czy podrabianie podpisów
i sk¹d czerpie takie informacje?
Nigdy nie zwracalimy siê do ZNP z prob¹ o poparcie.
Nie liczylimy te¿ na nie, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e dyrektor
gimnazjum nale¿y do tego zwi¹zku. ZNP jest te¿ prawie o po³owê mniej liczny (mam na myli radê pedagogiczn¹) ni¿ nasz
zwi¹zek. Oburza nas tylko, ¿e cz³onkowie ZNP mog¹ posuwaæ
siê a¿ do takich oskar¿eñ i wykorzystywaæ nawet rodzinne
powi¹zania.
Od samego pocz¹tku wystêpujemy w tym konflikcie jawnie i nie wstydzimy siê tego. Nasze wyst¹pienie nie jest te¿
¿adn¹ rozrób¹, gdy¿ bronimy praw pracowniczych, a do tego
zwi¹zek zawodowy jest powo³any. Dlatego te¿ uwa¿am. ¿e
pan Koz³owski powinien przypomnieæ sobie, czym jest Solidarnoæ w szeroko pojêtym tego s³owa znaczeniu, a nie tylko maj¹c na myli solidarnoæ rodzinn¹.
El¿bieta Borys

CENTRUM OGRODOWE
GRÜNLAND

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

(K1503)

Proszê wstaæ s¹d idzie!

(V5003)

Urz¹d Skarbowy w Olecku

informuje mieszkañców powiatu oleckiego,
¿e zeznania na podatek dochodowy

od osób fizycznych za 2005 rok
przyjmowane s¹

w pokoju nr 8 w siedzibie Urzêdu Skarbowego:
Olecko ul. Wojska Polskiego 7
w dniach:
poniedzia³ki
8:30  16:00 wtorki 8:30  16:00
rody
8:00  14:30 czwartki 8:00  14:30
pi¹tki
8:00  14:30
Informacje udzielane s¹ pod nr tel. 520-30-22 wew. 150,151.
Wzory formularzy zeznañ wraz z objanieniami umieszczone s¹ na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:
www.mofnet.gov.pl

LAS I OGRÓD

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

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

(V5203)

Listy do redakcji

$
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W Krzy¿akach Henryka Sienkiewicza jest taka scena ze spotkania w Malborku rycerzy z poselstwa polskiego z rycerzami Zakonu Krzy¿ackiego. Na uwagê Krzy¿aka ... My krzy¿e na p³aszczach nosim polski rycerz odpowiada z
prostot¹, ¿e trzeba je w sercach nosiæ.
Nie wystarczy nazwaæ siê Prawem i
Sprawiedliwoci¹, g³osiæ odnowê moraln¹, je¿eli codzienne dzia³ania, wypowiedzi i zawierane komitywy zaprzeczaj¹ tym
s³owom. Moralnoci nie da siê zadekretowaæ w ustawach.
Od pewnego czasu zbieram siê, by
daæ odpór osobliwym artyku³om PACA
z Pamiêtników znalezionych w kaftanie bezpieczeñstwa.
Liczy³em, ¿e wreszcie i PAC przejrzy na oczy, ¿e trzeba mu tyko daæ wiêcej
czasu, ale widaæ to przypadek ciê¿ki i
czas  lekarz wszystkich chorób  pog³êbia, a nie leczy urojone mylenie, a
raczej bezmylnoæ PACA. Widaæ wczeniejszy pobyt w weso³ym szpitalu z
drzwiami bez klamek i leczenie kolorowymi tabletkami wyp³uka³o wszystkie szare
komórki PACA, a mo¿e te¿ czuje siê zwolniony od samodzielnego mylenia, skoro teraz ma wodza, który myli za niego.
Bezkrytyczne uwielbienie wodza i jego
brata, zamykanie oczu i uszu na fakty i
argumenty, które przynosi ka¿dy dzieñ
politycznych gier stratega PiS-u jest wrêcz
rozbrajaj¹ce. Wszystko, co robi wódz, jest
dobre, szlachetne i potrzebne, bo s³u¿y

dobrym celom rzekomej naprawy Pañstwa
i budowy IV Rzeczypospolitej, prawej i
sprawiedliwej, zlustrowanej od stóp do
g³owy, oczyszczonej z du¿ych mafiozów
i ma³ych kombinatorów, promieniej¹cej na

Moralnoæ
zadekretowana
Grzegorz Kudrzycki

Europê i wiat swoj¹ wy¿szoci¹ moraln¹ i wartociami chrzecijañskimi.
W tej¿e IV Rzeczypospolitej nie bêdzie bezdomnych (program budowy 3 milionów mieszkañ), bezrobotnych (800 z³
dla ka¿dego, kto nie ma pracy), g³odnych
(do¿ywianie w szko³ach, ¿³obkach i przedszkolach), smutnych i opuszczonych.
O tych ostatnich zadba ojciec Rydzyk,
Rodziny Radia Maryja i imperium medialne
ojca dyrektora, podniesione do rangi
mediów rz¹dowych. Wyk³adane bêd¹ tylko
prawdy s³uszne i proste, jak bicie cepem

 po co samodzielne mylenie i ³amanie
g³owy g³upimi w¹tpliwociami? Niepoprawnie myl¹cych wyle siê do weso³ych
szpitali z drzwiami bez klamek i zaaplikuje
siê im kolorowe tabletki na bezmylnoæ.
Skutki ich dzia³ania widaæ wyranie na
przyk³adzie PACA.
Z argumentami mo¿na polemizowaæ,
ale tych w artyku³ach PACA jest niewiele, natomiast roi siê od insynuacji powtarzanych za swoimi politycznymi guru
bez cienia refleksji.
Wywody PACA s¹ sprzeczne i pozbawione logiki, a wyci¹gane z nich wnioski
nijak siê maj¹ do rzeczywistoci. No bo
jak mo¿na osobicie nie lubiæ Samoobrony i jej lidera, a jednoczenie zachwalaæ pakt stabilizacyjny i dêt¹
moraln¹ odnowê z ludmi pokroju mulata Endriu i g³osiciela spiskowej teorii dziejów, superpopulisty Giertycha-juniora. A
przedstawicieli inteligencji, którzy obna¿aj¹ absurdy populistów okrela jako
dzia³aj¹cych ze skrajn¹ g³upot¹ i pospolitym
chamstwem (cytat). PAC wymiewa inteligencjê, która w zdecydowanej wiêkszoci jako nie kocha braci Kaczyñskich
i im nie ufa.
Nie ogl¹da³em ostatniego programu
Tomasza Lisa w Polsacie, ale wnioski
PACA, ¿e Endriu by³ lepszy od Rokity w
savoir-vivre trzeba miêdzy bajki w³o¿yæ,

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:
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z
oc u
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Codziennie w godz. 800-1800

lutego

tel. 520-23-36

KUPON NA OG£OSZENIE

Harmonogram

 0,37 z³ za s³owo

akcji poboru krwi

organizowanych w Powiecie
Oleckim w 2006r.

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



Pobór krwi w 2006r. odbywa³ siê
bêdzie w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32, od godz. 8.15 w
poni¿szych terminach:
- 6 kwietnia 2006r.
- 1 czerwca 2006r.
- 3 sierpnia 2006r.
- 5 padziernika 2006r.
- 7 grudnia 2006r.
Sporz¹dzi³a: H. E. Kasicka

27

Iloæ publikacji:
F x 1
Fx 2
F x 3
Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................
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stawiciela wcale pokaniej grupy polskiego
spo³eczeñstwa. I co? Wtedy to by³o be,
a dzisiaj jest cacy? Czy cel przys³ania rodki?
I czy jeszcze wierzy w ten cel...? Wszak
fakty mówi¹ co innego.
 Mia³o byæ tanie Pañstwo, a jest
dro¿sze. Senat zdominowany przez PiS
zwiêkszy³ wydatki na kancelariê premiera, prezydenta, IPN, KRRiT.
 Mia³a byæ jawnoæ, prawda i sprawiedliwoæ, a jest taktyka insynuacji, inwektyw, pomówieñ  rzuca siê oskar¿enia, a nie przedstawia dowodów winy.
Tworzy siê atmosferê strachu i grozy, dezawuuje siê dorobek ostatnich 17 lat demokracji i podwa¿a siê intencje Okr¹g³ego Sto³u, aktywnie lub tylko milcz¹co przyzwala siê na niszczenie autorytetów Solidarnoci i np. Lecha Wa³êsy.
Czy PAC nie czuje dyskomfortu i dalej wierzy w dobre intencje i wy¿szoæ
moraln¹ swoich politycznych guru? Jeli
tak, to nie jest to ju¿ nawet kult jednostki, ale lepa wiara, fanatyzm. A z fanatyzmem nie da siê dyskutowaæ na argumenty.
Ja, w przeciwieñstwie do PACA, zanim co napiszê, du¿o czytam, obserwujê i mylê. Obserwacja sceny politycznej
jest moj¹ pasj¹ od wielu lat i s¹dy o politykach s¹ te¿ wyrabiane przez lata. I ¿adna
wyborcza propaganda, ¿aden festiwal obietnic, ¿aden wyborczy potok pustos³owia
przez lata kszta³towanych s¹dów ³atwo
nie zmieni.
Nie wystarczy nazwaæ siê Prawem i
Sprawiedliwoci¹, nie wystarczy g³osiæ
odnowê moraln¹, bo to jest jak krzy¿e na

p³aszczach. Czyny pokazuj¹, czy krzy¿e
s¹ w sercach. I ³atwo dekretowaæ moralnoæ dla innych.
Jestem w dobrym towarzystwie znanych i przyzwoitych ludzi i polityków, którzy
równie¿ maj¹ krytyczny stosunek do obecnej narodowo-populistycznej quasi koalicji. Wymieniê tylko T. Mazowieckiego, B. Geremka, W. Frasyniuka, A. Halla,
K. Modzelewskiego, A. Michnika, W. Cimoszewicza, M. Belkê, arc. ¯yciñskiego,
Pieronka, Bonieckiego, czy p. Jacka Kuronia, Jana Nowaka Jeziorañskiego, ks.
Tischnera i wielu innych.
Potrafiê te¿ zrozumieæ Kwaniewskiego,
Millera, a nawet gen. Jaruzelskiego i Kiszczaka  dzia³ali w innych czasach, w innych warunkach politycznych.
Zapominanie o takich drobiazgach,
nieliczenie siê z tamtymi realiami, to przejaw politycznej lepoty i g³uchoty. Taka
lepota, ideowa bezkompromisowoæ, paranoiczny antykomunizm dzisiaj cechuje tylko idiotów, karierowiczów, wazeliniarzy, nadgorliwych neofitów  czasem
staraj¹ siê byæ nawet bardziej wiêci od
papie¿a.
Te ostatnie uwagi nie odnosz¹ siê mo¿e
bezporednio do PACA ale doskonale
pasuj¹ do wielu wyznawców ojca Rydzyka
i obu braci Kaczyñskich.
Nie zbrzyd³a mi jeszcze demokracja,
ceniê wolnoæ s³owa i nie têskno mi do
rz¹dów nawet prawego, sprawiedliwego
i owieconego autokraty  despoty.
Grzegorz Kudrzycki

(V6902)

jak wiele innych jego wywodów. Za dobrze znam obu panów, ale choæ obaj nie
s¹ z mojej bajki, to sama próba porównania inteligencji mulata i niedosz³ego premiera z Krakowa jest kuriozalna. Takie
wnioski mo¿e wyci¹gaæ pacjent albo niedoleczony, albo taki, który przedawkowa³ kolorowe pigu³ki.
Gdyby PAC umia³ sam myleæ, zwróci³by uwagê na wyst¹pienia liderów paktu
stabilizacyjnego tu¿ po jego podpisaniu.
Roman Giertych, LPR: Polska przez
ostatnie 17 lat znajdowa³a siê w sytuacji,
w której pewne elity wytworzy³y sobie
bardzo dobre miejsce do ¿erowania na
spo³eczeñstwie. To s¹ kwestie zwi¹zane
ze s³u¿bami specjalnymi, prokuratur¹, s¹downictwem, mediami, mediami publicznymi. Tam wszêdzie mo¿na znaleæ ró¿nego rodzaju ekspozytury uk³adu Okr¹g³ego Sto³u. Dzisiaj rozpoczêlimy proces, który ma doprowadziæ do zmiany tej
sytuacji (...), dzisiaj zosta³ zrealizowany
czarny sen pana redaktora Michnika i pana
prezydenta Kwaniewskeigo  to jest czarny
ich sen.
Czy nie razi PACA, ¿e taki m³okos,
który czasy i realia PRL-u zna z ksi¹¿ek
albo opowiadañ dziadka insynuuje co i
grozi Michnikowi, który wtedy siedzia³
w komunistycznych wiêzieniach i jako jeden
z nielicznych mia³ków mia³ odwagê przeciwstawiæ siê wszechw³adnej bezpiece w
walce o demokracjê kraju.
Dzisiaj Giertych  junior korzysta z
tej demokracji wypowiadaj¹c bezkarnie najró¿niejsze g³upstwa i insynuacje pod adresem Michnika czy Kwaniewskiego. A
przecie¿ przez ponad pó³tora roku, razem
z Wassermanem i Miodowiczem w Sejmowej Komisji ledczej szuka³ haków na
prezydenta i nie znalaz³.
Czy nie ra¿¹ PACA insynuacje perzesa
Kaczyñskiego i jego dru¿yny pod adresem by³ego ju¿ Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Zolla, sêdziów trybuna³u
Konstytucyjnego arc. ¯yciñskiego albo
gro¿enie esbeckimi kwitami swoim niedosz³ym koalicjantom czy gro¿enie prokuratur¹ (teraz ju¿ uleg³¹) polskim biznesmenom.
Niektóre instytucje publiczne ju¿ ju¿
obieraj¹ s³uszny kierunek. TV publiczna w³anie zdjê³a satyryczny program Jacka
Federowicza i wycofa³a zapowiadany film
o dwóch ³obuzach co ukradli Ksiê¿yc 
po co komu ma siê g³upio kojarzyæ. W
programach TVP znowu bryluje Jacek Turski
i Bronis³aw Wildstein, natomiast Kamil
Durczok przenosi siê do prywatnej TVN.
Czy PAC ju¿ nie pamiêta jakiej krytyce ze strony swojego guru poddany zosta³ SLD, kiedy po wyborach 2001 roku,
na krótko zreszt¹, zrobi³ wicemarsza³kiem
Sejmu A. Leppera  wtedy równie¿ przed-
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LOKOMOTYW¥
BIBLIOTEKI OTWARTEJ
echa z dna serca
w poezji polskiego
Tatara  Selima Chazbijewicza, gdy fanatykom ni¹ siê wiête
Wojny, wdziêczni
dyr. Ewie Wysockiej,
mojej kole¿ance po
fachu  bibliotekarce Bogumile Kuleszy
oraz opiekunom zgromadzonej m³odzie¿y
za wspania³¹ atmos- Dorobek twórców regionu z naszego podró¿nego kufra.
ferê i kulturê odbioru poezji. St¹d na- nia po godz. 19.00 zamkn¹³ swoj¹ ksiêturalny wydaje siê gê ¿ycia ostatnim dwuwierszem: Zaakces e³czan do miast mierci racz z umiechem przyj¹æ
udzia³u w IV Powia- Panie  pod Twe stopy ¿ycie moje jak
towym Konkursie ró¿aniec.
Recytatorskim PoTa m³oda dziewczyna i dziewiêædzieeci Pogranicza War- siêcioletni staruszek i s³owa Zbigniewa
mii, Mazur i Su- Chojnowskiego: Dobry cz³owiek odchowalszczyzny na- dzi, powraca jak wiat³o. I jeszcze fraza
bieraj¹cego powo- Cypriana Kamila Norwida: Z rzeczy wiata
li charakteru okrê- tego zostan¹ tylko dwie. Dwie tylko: poezja
gowego.
i dobroæ i wiêcej nic . To wystukiA ¿e na tym wa³y nam ko³a szynobusu, gdy pe³ni
Bo¿ym wiecie ra- wra¿eñ i wzruszeni wracalimy do domu
Z Marcinem Wiosn¹ dobrym i piêknym s³owem rozgrze- doæ ze smutkiem do Olecka.
wamy serca s³uchaczy.
siê przeplata, wspoChêtnie tu wrócimy z nowym kuferwicz, Anny Stog³ów i recytatorów: Pa- minalimy e³ck¹ poetkê Magdalenê Iwa- kiem poezji regionalnej XIX i kolejnych
w³a Kopiczko, Marcina Wiosny, Karola nick¹, która pozostawi³a poetycki lad dekad XX wieku wype³nionym wierszaWiszniewskiego s³owo o: Wojciechu swego 19-letniego ¿ycia w pomiertnym mi Gerssa, Sembrzyckiego, KêtrzyñskieAnuszkiewiczu, Adamie Andryszczyku, tomiku Rok ¿ycia artysty. Wierszem go i innych.
Bogus³awie Marku Borawskim, Zbigniewie olsztyñskiego filologa i poety  profeRomualda Mucha-Marciniak
Chojnowskim, Wojciechu Marku Darskim, sora Zbigniewa Chojnowskiego PamiêZespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych
Tadeuszu Dawidejcie, Gra¿ynie Dobreñko, ci ks. Twardowskiego z Gazety OlszMa³gorzacie Dobrowolskiej, Michale tyñskiej z 20.01.2006 r. uczcilimy odejcie
Zdjêcia wybiera³ i podpisywa³:
Kajce, Marzannie Bogumile Kielar, Wa- do Pana ks. Jana od Biedronki, nadmiePatryk Turkowski, kl. IV b TB,
c³awie Klejmoncie, Erwinie Kruku, Ire- niaj¹c ¿e w Suwalskim Muzeum Marii KoZespó³ Szkó³ nr 2 w E³ku
nie Misztal, Miros³awie S³apiku, Miro- nopnickiej poprzeds³awie Tarasewiczu. Wiosna w rodku niego dnia, 24
siarczystej zimy  tego jeszcze nie by³o, stycznia o godz. 17.,
entuzjazmowali siê s³uchacze prezenta- otwarto dwie wystawy: Fotografie
cji Marcina.
W poetyckim baga¿u zaskoczylimy prawdziwe, bo ju¿
gospodarzy mnogoci¹ form poetyckich. niepodobne oraz
Obok najczystszej liryki, która nadawa- Nie uwierzê
³a ton prezentacjom, mielimy dla gospo- Szczêliwe ¿ycie
darzy poetyckiej uczty równie¿ przednie ksiêdza  poety
fraszki, epigramy, limeryki, aby spe³ni³o Jana Twardowskiesiê przes³anie Cudze chwalicie, swego go. Mymy te¿ nie
mogli uwierzyæ, ¿e
nie znacie 
Poezja zespala ludzi, narody, religie. wiêty cz³owiek  Ich czworo (recytatorzy od lewej: Karol Wiszniewski, Marcin
Szukalimy z e³ckimi s³uchaczami tego ksi¹dz Jan 19 stycz- Wiosna, Karolina Brogowska, Anna Pierzgalska) na spocznij.
... a cilej  szynobusem  wyruszylimy 25 stycznia 2006 roku o godz. 6.54
pod wezwaniem poezji regionalnej podbijaæ E³k, a cilej  serca wra¿liwych
na piêkno s³owa uczniów Zespo³u Szkó³
Mechaniczno-Elektrycznych, którzy zaprosili miêdzyszkolny zespó³ ¿ywego s³owa z oleckiego Gimnazjum nr 2 i Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych na
Go³dapskiej. Na miejsce uda³o nam siê
dowieæ w sakwach podró¿nych i zaprezentowaæ w piêknej oprawie recytatorek: Karoliny Brogowskiej, Izabeli Gorlo, Anny Pierzgalskiej, Agaty Sindere-

'
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PROPOZYCJA
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
KSI¥¯KA TYGODNIA Ann Birch: Psychologia rozwojowa
Ksi¹¿ka z serii Krótkie Wyk³ady to nowe zmienione i rozszerzone
wydanie cenionego podrêcznika wprowadzaj¹cego w zagadnienia psychologii cz³owieka. Przedstawia podstawow¹
wiedzê dotycz¹c¹ rozwoju cz³owieka w
cyklu ¿ycia. Zawiera nowe treci dotycz¹ce ekologii rozwoju, pomiaru inteli-

w zarysie. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN 2005

gencji, rozwoju moralnego. Prezentuje
aktualne dyskusje, odnosz¹c wiedzê o
rozwoju do praktyki spo³ecznej. Ksi¹¿ka ma formê obszernych notatek, które
mo¿na wykorzystaæ jako podstawê do
dalszych studiów.
El¿bieta Rowiñska

Jest jeszcze czas na refleksjê

Dokoñczenie ze s. 1.

Ordynariusz diecezji e³ckiej ksi¹dz biskup Jerzy Mazur odrzuci³ ju¿ dwa projekty pomnika artysty rzebiarza z Krakowa Alojzego Nawrata. Smuci mnie te¿ bardzo
realna wizja, ¿e bêd¹ tworzone kolejne
projekty pomnika (oczywicie nie za darmo), a i tak on nie stanie w naszym miecie...
Nadal nie ma zdecydowanego spo³ecznego poparcia dla tego projektu. Oby nie
skoñczy³o siê to tym, ¿e jedynymi fundatorami pomnika bêd¹ sami samorz¹dowcy, cz³onkowie komitetu oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego i innych jednostek
bud¿etowych...
Czy nie jest to najw³aciwsza pora,
aby g³êboko zastanowiæ siê, w gronie osób
najbardziej zainteresowanych, czy nie warto
jednak wycofaæ siê z tego projektu.?...
Moim skromnym zdaniem, ten po-

 Gdy kobieta odmawiaj¹c mi³oci ofiaruje ci przyjañ 
nie traktuj tego
jako odmowy:
oznacza to, ¿e
chce postêpowaæ
wed³ug kolejnoci.
Molier
 Kiedy ten, który
kocha, milczy, ta,
która jest kochana, pozostaje g³ucha. Jenny Colon
 M³odoæ jest g³upia, staroæ nie mêdrsza czasami.
Molier
 Mi³oæ, która oczekuje wzajemnoci,
nie jest mi³oci¹.
M. Jameson



O mi³oci

Verte

tencja³ ludzki i finansowy lepiej skierowaæ obecnie na pomoc finansow¹ w ufundowaniu tablicy patronowi w holu Szko³y
Podstawowej nr 3 im. Jana Paw³a II w
Olecku. mia³o mo¿na te¿ poprzeæ finansowo konkurs plastyczny i literacki zorganizowany ju¿ w ub.r. w Szkole Spo³ecznej i ewentualnie rozszerzyæ go o
uczniów wszystkich szkó³ i gimnazjów z
terenu naszej gminy. Pamiêtajmy, ¿e na
poparcie w³adz i spo³ecznoci oleckiej
czekaj¹ równie¿ dwa inne projekty dotycz¹ce osoby zmar³ego Papie¿a-Polaka.
Nadal trwaj¹ starania dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespo³u Zak³adów Opieki
D³ugoterminowej w Jakach ko³o Olecka
i Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku
o nadanie tym placówkom imienia Jana
Paw³a II. Tam przecie¿ tak¿e trzeba bêdzie ufundowaæ tablice dla patrona...
Dariusz Josiewicz

WarmiñskoMazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
Filia w Olecku,
ul. Aleja Zwyciêstwa 7, tel. 523
93 53 zaprasza:

poniedzia³ek
wtorek-pi¹tek
sobota

9.00-15.00,
9.00 -17.00,
9.00 -15.00

Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mzury Garbate zaprasza na Olecki
Przegl¹d Otwartych Filmów

Program IV OP-OF

24 lutego 2006 r. (pi¹tek)
12:00  Edukacja filmowa (spotkanie z
Tomaszem Adamskim)
18:00  oficjalne otwarcie Cinema Off
The best of Pawe³ Czarzasty
20:00  Czas na Europê
GUZIKOWCY re¿. Peter Zelenka
22:00  FILMOWE PODLASIE ATAKUJE VOL III (spotkanie z twórcami)
25 lutego 2006 r. (sobota)
16:30  Otwarcie wystawy plakatu
17:00  Czas na Europê
ROK DIAB£A re¿. Peter Zelenka
17:00  Olecko na ekranie
Teraz m³odzi
Piotr Matwiejczyk i Bodo Kox
23:00  Na dobry sen /Sala ARTS/
Wszystkie projekcje odbywaj¹ siê
w sali kinowej
(V5403)
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Internetowe Centrum Informacji
Multimedialnej w Filii Warmiñsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku
13 lutego 2006 roku w Bibliotece
Pedagogicznej w Olecku rozpoczyna dzia³alnoæ Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Jego powstanie jest
efektem realizacji projektu Ministerstwa
Edukacji i Nauki Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach
szkolnych i pedagogicznych (ICIM)
wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Europejski Fundusz Spo³eczny zosta³
utworzony w celu Udzielania wsparcia
na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowañ przyczyniaj¹cych siê do zwiêkszenia szans zatrudnienia (employability), warunków dla
przedsiêbiorczoci wyrównywania szans
oraz inwestowania w zasoby ludzkie
(Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady Europy 1159/2000/WE). Jest on realizacj¹
dzia³ania 2.2.a Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich Zwiêkszania wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych
w procesie kszta³cenia, w poradnictwie
i doradztwie zawodowym oraz modernizacji wyposa¿enia dydaktycznego. Biblioteki pedagogiczne, których statutowym zadaniem jest wspieranie procesu
kszta³cenia i doskonalenia zawodowego
spo³eczeñstwa, dziêki projektowi Mini-

sterstwa uzyska³y mo¿liwoci realizowania
swoich zadañ przy pomocy nowoczesnej
technologii. U¿ytkownikiem pracowni mo¿e
byæ nie tylko klient biblioteki (nauczyciel, student, uczeñ), ale ka¿dy zainteresowany.
Koordynatorem projektu w województwie warmiñsko-mazurskim jest Kuratorium Owiaty w Olsztynie, a jego realizacja przebiega we wspó³pracy z Samorz¹dem Województwa Warmiñsko-Mazurskiego  organem prowadz¹cym bibliotekê
pedagogiczn¹, który przekaza³ rodki finansowe na realizacjê prac przygotowawczych (instalacjê elektryczn¹, umeblowanie pomieszczenia, zabezpieczenie przed
kradzie¿¹, sfinansowanie szkoleñ dla administratora i opiekunów pracowni).
Celem ICIM jest:
· podnoszenie jakoci i dostêpnoci kszta³cenia poprzez promocjê wykorzystania nowoczesnych technologii w owiacie,
· u³atwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostêpnej poprzez sieæ Internet oraz informacji
multimedialnej przez uczniów i nauczycieli,
· zwiêkszenie potencja³u edukacyjnego
biblioteki pedagogicznej,

· wspieranie procesu ustawicznego kszta³cenia siê i samokszta³cenia uczniów,
studentów, nauczycieli, jak równie¿ spo³ecznoci lokalnej,
· umo¿liwienie uczniom, nauczycielom,
studentom i rodowisku lokalnemu
dostêpu do Internetu,
· stworzenie szans na promocjê biblioteki pedagogicznej w rodowisku lokalnym,
· powszechne udostêpnienie mo¿liwoci
przeszukiwania ksiêgozbiorów bibliotek pedagogicznych dla potrzeb czytelników, w tym poprzez sieæ Internet.
W ramach projektu powsta³y czytelnie internetowe we wszystkich bibliotekach pedagogicznych w kraju. Do
dyspozycji u¿ytkowników Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
zosta³y zainstalowane cztery nowoczesne stanowiska komputerowe z dostêpem do Internetu, wyposa¿one w oprogramowanie edukacyjne. Czytelnik mo¿e
tak¿e skorzystaæ z urz¹dzenia wielofunkcyjnego (drukarka - skaner - kserokopiarka).
Opiekunem ICIM jest przeszkolony
nauczyciel bibliotekarz, którego zadanie to pomoc u¿ytkownikom w:
· wyszukiwaniu, gromadzeniu i selekcjonowaniu informacji,
· korzystaniu z oprogramowania multimedialnego (encyklopedii, atlasów wiata, s³owników jêzyka polskiego, wyrazów obcych, ortograficznego, poprawnej polszczyzny);
· pos³ugiwaniu siê urz¹dzeniem wielofunkcyjnym i jego oprogramowaniem,
· korzystaniu z baz bibliograficznych, katalogów on-line,
· poszukiwaniu informacji w Internecie.
Korzystanie z komputerów i Internetu jest
bezp³atne. Zasady korzystania z ICIM okrela Regulamin dostêpny na miejscu.
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Warmiñsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w
Olsztynie Filia w Olecku (al. Zwyciêstwa 7)
czynne jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 11.00- 18.00.
ZAPRASZAMY!!
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PROWINCJA£KI

III Jêdru

W sklepiku Wacka nie czêstuj¹. Ani
piwem, ani mamrotkami. Sam wypracowa³ ten rodzaj szacunku. Przewa¿nie milkn¹
gdy wchodzi. Czekaj¹ na kawa³, którym
obdarowuje towarzystwo na zawsze pospiesznym odchodnym. Nie sprawdza efektów, salw miechu czy czego w tym
rodzaju. One s¹, bo dowcip zazwyczaj
jest soczysty jak pó³ dekalogu. Tak, sam
wypracowa³ taki ceremonia³.
Do odstêpstw, czyli konwersacji z
Wackiem, ma prawo kilku sklepowiczów.
Ot, na przyk³ad taki Ponton, goæ po szeædziesi¹tce, zawdziêczaj¹cy ksywê ponad
miarê rozlanemu miêniowi piwnemu. Staæ
go na b³yskotliwe wejcie, jak to na okolicznoæ kupowania przez Wacka p³ynu
do mycia naczyñ:
- Na miejscu, czy na wynos, bo
opakowanie zwrotne?!
Pagaj, który akurat spalanie chmielu
ma bezwstydnie znakomite, krztusi siê
radosnym spazmem. Ale jemu wolno,
poniewa¿ jest z Pontonem w takich uk³adach jak Ponton z Wackiem.
- Powiedz gdzie wyrzucisz, szkoda
flachy  rozgrzewa jedynie Pagaja.
- No, Boss, wszystkim po flaszce
na mój rachunek  riposta Wacka tym
bardziej sklepowiczów o¿ywia.
Nawet Jêdru emocje wywa¿a. Ale s¹

Epifania, czyli opowieæ dosyæ odlotowa
to lejce premedytacji. Z nim jest zupe³nie inaczej. Tylko on z Wackiem publicznie rozmawia o finansach:
- Wacuchno, wiesz, ¿e wiszê ci dwie
dychy?
- Nie, Jêdru, jedn¹.
- Dwie, Wacuchno, bo drug¹ teraz mi po¿yczysz.
Poeta!  czasem Jêdrusia przezywaj¹, gdy jest zbyt luny, ¿eby nie powiedzieæ chwiejny i kapryny w nastrojach.
Przytrafia mu siê do³ek gdy co nie pójdzie tak jak trzeba w raczej tajnych jego
interesach. No i ma kartê czytelnika w
gminnej bibliotece! Nie ukrywa tego
zboczenia. Wrêcz odwrotnie. Potrafi co
opowiedzieæ w klubie historii wiata, bo
to go najbardziej rajcuje. Mia³ kiedy
w³asn¹ biblioteczkê, ale porozdawa³.
To on wypromowa³ mamrotki w szkle
po trzy piêædziesi¹t, zió³ka bitnera w
kartonikach po piêæ z czym i galanteriê z dzia³u kosmetycznego w rozmaitych
aromatach, cenach i pojemnociach. To
on jest stylist¹ smaków i kolorów. Prawda
jest taka, ¿e w sklepiku bez Jêdrusia by³oby
ponuro jak w sklepiku z Wackiem.
Otrzymuje dychê bez targów. Czasem i dwie, gdy klubowiczów jest ful.
Ma uk³ad z Wackiem. Jak nie staæ chwilowo na zwrot gotówki, to wymyla jakie udoskonalenia w Wacka bia³ym
czo³gu 126 pe. Dlugów nie zapomina,
choæby by³ w chwili pobierania kredy-

LODO£AMACZE 2006
Dnia 16 stycznia 2006r. odby³a siê w Bydgoszczy inauguracja konkursu pn. Lodo³amacze 2006.W kapitule konkursu, którego
organizatorem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepe³nosprawnych uczestniczy³ Marsza³ek Województwa Warmiñsko-Mazurskiego. Ide¹ konkursu jest promowanie przedsiêbiorstw, które wyró¿niaj¹ siê profesjonaln¹ polityk¹ personaln¹, w szczególnoci w odniesieniu do osób niepe³nosprawnych oraz firm tworz¹cych nowe miejsca pracy dla osób niepe-

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V9002)

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

tu napruty jak stodo³a. Zawsze pamiêta.
Ponton nie pamiêta. Nie. Pamiêta, ale
jako chaotycznie. Po¿ycza niepublicznie. Czasem wiêksz¹ sumê. Oddaje mniej
wiêcej w terminie, ale po pijaku, bo w
drodze do Wacka reguluje i w sklepiku,
a to najczêciej trochê trwa. Przeprasza,
dziêkuje za zaufanie i inne tere-fere.
Wyci¹ga czasem æwieræ, czasem pó³ butelki
ruskiej wódki, prosz¹c, by Wacek nie
wygada³ jego rozrzutnoci...
Na drugi dzieñ, trzewy jak skowronek (bo goæ nie zna kaca!), forsê jeszcze raz przynosi. I ju¿ bez zahamowañ
przy Wacku obrywa z butelki rusk¹ akcyzê.
Tak zdarzy³o siê kilka razy. Nauczy³
siê pytaæ, czy przypadkiem wczoraj nie
by³ z wizyt¹, bo by³ nas¹czony jak bat
na deszczu i nie pamiêta nic a nic.
Wszyscy wiedz¹, ¿e w mamrotkowym
klanie Wacek nie stanowi³by solidnego
ogniwa. Po pierwsze dlatego, ¿e woli
browarka ni¿ mamrotkow¹ flaszkê. Po
drugie... No w³anie. Jest po drugie i po
dziesi¹te w tak zwanych predyspozycjach
i uwarunkowaniach ogólnej natury.
Szwendanie siê po lesie bez wnyków i
giwery jest wystarczaj¹co dyskawlifikuj¹ce.
Ponton do Wacka siê zwierza, ¿e Jêdrusia niby lubi, ale nie przepada, bo
taki jaki jest, ¿e nie wie jaki.
Jan Nowak-Kowalski
Ci¹g dalszy za tydzieñ.

³nosprawnych, a tak¿e propagowanie otwartoci pracodawców na dzia³alnoæ prospo³eczn¹. Konkurs prowadzony bêdzie w 3 kategoriach pracodawców:
1) Zak³ady Pracy Chronionej,
2) Zak³ady Otwartego Rynku Pracy,
3) Administracja Publiczna.
Konkurs jest pierwszym i niezwykle istotnym wydarzeniem rozpoczynaj¹cym dzia³ania maj¹ce na celu uwra¿liwienie spo³eczeñstwa na problem rehabilitacji zawodowej osób
niepe³nosprawnych oraz zaproszenie wszystkich pracodawców zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne do wziêcia udzia³u
w nowym przedsiêwziêciu.
Termin nades³ania zg³oszenia (formularza zg³oszeniowego oraz pozosta³ych dokumentów) udzia³u w konkursie mija
10 marca 2006 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce konkursu oraz formularz
zg³oszeniowy zawarte s¹ na stronie internetowej www.lodolamacze.info oraz pod nr tel. (052) 3486383.
Pracodawcy, którzy zg³osz¹ siê do konkursu, proszeni
s¹ o przes³anie kopii tego¿ zg³oszenia do Regionalnego Orodka
Polityki Spo³ecznej Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Warmiñsko  Mazurskiego , ul. Emilii Plater 1, 10-562
Olsztyn.
Sporz¹dzi³a: H. E. Kasicka
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Jak ju¿ pisalimy w poprzednim numerze TO, w dniu 6
lutego w po³udnie Zak³ady Prawda goci³y grupê biskupów
diecezji pó³nocnowschodniej Polski z arcybiskupem warmiñsko-mazurskim. Poni¿ej zamieszczamy przemówienie w³aciciela zak³adów Romana Prawdy oraz fotoreporta¿ z wizyty.

szego zak³adu.
Szanowni Pañstwo
Wyra¿am przekonanie, ¿e dzisiejsza
wizyta w naszym zak³adzie da wszystkim gociom dobr¹ sposobnoæ do zapoznania siê z funkcjonowaniem nowoczesnego zak³adu wytwarzaj¹cego me-

Szanowni Pañstwo
Witam w Zak³adach ProdukcyjnoUs³ugowych PRAWDA w Olecku.
Mamy zaszczyt serdecznie powitaæ w
naszym zak³adzie znamienitych goci.
Witam Wasze Ekscelencje.
Witam Ksiêdza Biskupa Jerzego
Mazura Ordynariusza i Gospodarza Diecezji E³ckiej, Ksiêdza Biskupa Romualda Kamiñskiego oraz Rektora Seminarium Duchownego w E³ku Ksiêdza Wojciecha Kalinowskiego.
Witam Ksiêdza Arcybiskupa Edmunda
Micha³a Piszcza z Archidiecezji Warmiñskiej.
Witam Ksiêdza Arcybiskupa Seniora Diecezji Bia³ostockiej - Stanis³awa
Szymeckiego i Ksiêdza Biskupa Edmunda Ozorowskiego.
ble z drewna.
Nam z kolei dzisiejsze spotkanie stwarza mo¿liwoci refleksji nad drog¹, któr¹ przebylimy w rozwoju zak³adów od
pocz¹tku transformacji ustrojowej w
Polsce do dnia dzisiejszego.
S¹dzê, ¿e jestemy przyk³adem dobrego wykorzystania warunków stworzonych dla rozwoju polskiej przedsiêbiorczoci. W ostrej miêdzynarodowej
konkurencji uruchomilimy nowe profile produkcji. Nasze wyroby sprzedawane s¹ w kilkudziesiêciu krajach wiata.
Spe³niamy wysokie wymagania zwi¹zane z ochron¹ rodowiska i organizacj¹ procesu produkcyjnego. Potwierdzaj¹
to otrzymane przez nas certyfikaty. Wiele
skorzystalimy na wspó³pracy z firm¹
Witam Ksiêdza Biskupa Diecezji £om¿yñskiej - Stanis³awa Stefanka i Ksiêdza Biskupa Tadeusza Zawistowskiego.
Witam Ksiêdza Infu³ata Edmunda
£agóda - Proboszcza naszej parafii.
Witam Kapelana Leników Ksiêdza
Stanis³awa Choduna.
Witam Pana Zbigniewa Godlewskiego,
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów
Pañstwowych w Bia³ymstoku, organizatora dzisiejszej wizyty.
Witam Pana Alfreda Szlaskiego, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Olsztynie.
Witam w³adze miasta i powiatu Olecko.
Witam wszystkich goci nie wymienionych z nazwiska. Witam za³ogê na-

!
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IKEA. Jestemy rodzinn¹, polsk¹ firm¹
ci¹gle rozwijaj¹c¹ siê, co potwierdza trwaj¹ca rozbudowa zak³adu.
Trafiaj¹ce do naszego przedsiêbiorstwa drewno jest w pe³ni wykorzystywane, ³¹cznie z odpadami. Dziêki temu,
¿e przetwarzamy drewno w szeroki asortyment mebli drewnianych, stworzylimy
wiele miejsc pracy w regionie dotkniêtym wysokim bezrobociem strukturalnym.
Borykamy siê te¿ z problemami. Do
nich nale¿y brak stabilnej perspektywy
w zakresie umów na dostawy drewna.
Mam wra¿enie, ¿e w tej kwestii zagraniczne firmy wchodz¹ce do Polski s¹ w
uprzywilejowanej sytuacji wobec naszych
rodzimych, polskich przedsiêbiorstw.
Nasza firma to najwiêkszy pracodawca
prywatny w regionie. Kilkaset rodzin ma
dziêki niemu ród³o utrzymania. Nasz
bêdzie dalej czuwaæ nad nami i naszymi
rodzinami, proszê Ks. Biskupa Jerzego
Mazura o modlitwê w intencji naszej,
naszych pracowników i wszystkich tu
zgromadzonych.

nowoczesny zak³ad stwarza mo¿liwoci
twórczego rozwoju zawodowego fachowcom z bran¿y drzewnej, ale te¿ wielu innym specjalistom.
Jako w³aciciel zak³adu wraz z Rodzin¹ staram siê, aby standardem w naszej dzia³alnoci by³y dobre relacje miêdzyludzkie.
Chcemy byæ, i s¹dzê, ¿e jestemy,
firm¹ przyzwoit¹, powa¿nie i odpowiedzialnie traktuj¹c¹ zatrudnionych pracowników. Firm¹, w której ludzie chc¹ pracowaæ, bo znajduj¹ tu poszanowanie swej
osoby i stworzone godne warunki pracy i p³acy.
Chcemy d¹¿yæ do tego, aby w naszej zak³adowej spo³ecznoci kierowano
siê zasadami dekalogu, etyki chrzecijañskiej i spo³ecznej nauki Kocio³a.
Z nadziej¹ na to, ¿e Opatrznoæ Bo¿a

"
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OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY i LITERACKI

WIATOWY DZIEÑ BAJKI  2006

Dzieciom pozwalaj¹ zapoznaæ siê i
oswoiæ z sytuacjami budz¹cymi niepokój, znaleæ cudowne rozwi¹zania nêkaj¹cych je problemów.
Doroli czuj¹ siê silniejsi, spokojniejsi,
³agodniej traktuj¹ siebie, swoje niedoci¹gniêcia, ucz¹ siê odkrywaæ swoje mocne
strony.
Przedmiotem konkursu plastycznego
jest wykonanie ilustracji do bajek znanych, lubianych lub do tych trochê zapomnianych, które kojarz¹ siê z dzieciñstwem. A mo¿e bêdzie to ilustracja do
wymylonej bani, przedstawiona w ciekawy sposób?
Przedmiotem konkursu literackiego jest napisanie bajki, daj¹c szansê innym na wiele wspania³ych prze¿yæ. Mamy
nadziejê, ¿e udzia³ w konkursie stanie
siê okazj¹ do marzeñ, refleksji i wspomnieñ z dzieciñstwa.

Organizator: Orodek Kultury Ochoty
Biuro organizacyjne:
Orodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka
75, 02-094 Warszawa
tel. 022 822 74 37; 022 822 48 70
e-mail: oko@oko.com.pl danuta.wajszczyk@oko.com.pl
Szanowni Pañstwo,
zapraszamy do udzia³u w obchodach
WIATOWEGO DNIA BAJKI 2006 i
og³aszamy konkurs plastyczny pt. Plastyczne bajania
Banie, bajki  istniej¹ w ka¿dym krêgu
kulturowym, s¹ swojego rodzaju kluczem
do zrozumienia ¿ycia, nale¿¹ do kanonu
kultury wiatowej. Koj¹, lecz¹, rozwi¹zuj¹ problemy. Od dawna nazywano je

literatur¹ pocieszenia. Alegorycznoæ,
konwencja konstruuj¹ca wiat na po³y
realny, na po³y fantastyczny tworzy rzeczywistoæ najbli¿sz¹ rozumieniu dziecka. Ale bajki przynosz¹ ulgê i pokrzepienie równie¿ doros³ym. Zakoñczone mora³em, daj¹ wsparcie, wzbogacaj¹ dowiadczenia, ukazuj¹ ró¿norakie wzorce mylenia, daj¹ wzory osobowe, rozwijaj¹
zasoby jêzyka, ucz¹ rozumieæ metafory.
W bajkach przedstawiane s¹ idea³y sprawiedliwoci, dobro zawsze zwyciê¿a z³o,
zachowany jest porz¹dek moralny i wzorzec kulturowy, mo¿na zidentyfikowaæ siê
z bohaterem i podobnie jak on, przechodz¹c kolejne szczeble drabiny odmieniæ
swój los.

PLASTYCZNE BAJANIA

cyduje data dotarcia przesy³ki do organizatorów).
7. Ka¿dy z uczestników mo¿e przedstawiæ
do konkursu jedn¹ pracê.
8. Organizator powo³a Radê Artystyczn¹, która
dokona wstêpnej selekcji prac: zapozna siê
z treci¹ wypowiedzi plastycznej, sprawdzi zgodnoæ prac z regulaminem i tematem konkursu, oceni wstêpnie technikê i
jakoæ wykonania.
9. Ostatecznej oceny prac dokona Jury powo³ane przez Organizatora na pocz¹tku
kwietnia 2006 roku.
10. Autorzy najlepszych prac otrzymaj¹ nagrody. Ponadto jurorzy wybior¹ prace do
ekspozycji.
11. Nagrodzone prace zostan¹ zamieszczone
w ksi¹¿ce wydanej z okazji wiatowego
Dnia Bajki, której promocja planowana jest
w maju 2006 r.
12. Og³oszenie wyników i wrêczenie nagród
nast¹pi 13 maja 2006 roku w £azienkach
Królewskich w Warszawie. Laureaci konkursu otrzymaj¹ oficjalne zaproszenia.
13. Nades³ane prace staj¹ siê w³asnoci¹ Organizatora i nie bêd¹ zwracane autorom.
14. Organizator nie zwraca kosztów przejaz-

du po odbiór nagród.
15. Autorom prac, w tym równie¿ laureatom
konkursu i autorom prac zamieszczonych
w ksi¹¿ce okrelonej w pkt.11, nie przys³uguje jakiekolwiek wynagrodzenie.
16. Nades³anie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjêciem przez uczestnika
konkursu oraz jego przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego
regulaminu, a tak¿e z wyra¿eniem przez
nich zgody na:
a) nieodp³atne wyeksponowania nagrodzonej
pracy i jej opublikowanie w ksi¹¿ce okrelonej w pkt.11,
b) przetwarzanie przez Organizatora danych
osobowych ka¿dego uczestnika konkursu
w celach zwi¹zanych z organizacj¹ konkursu.
17. Postanowienia niniejszego regulaminu s¹
wy³¹czn¹ podstaw¹ prowadzenia konkursu, a ich wyk³adnia i interpretacja nale¿y
wy³¹cznie do Organizatora.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
zasad konkursu i treci regulaminu w trakcie trwania konkursu.
19. Organizator zastrzega sobie mo¿liwoæ
odwo³ania konkursu w ka¿dym czasie.

przez uczestnika konkursu o nastêpuj¹cej
treci: Owiadczam, ¿e wyra¿am zgodê
na przetwarzanie przez Orodek Kultury
Ochoty moich danych osobowych w celach zwi¹zanych z organizacj¹ konkursu Od
bajki do bajki Zosta³em/am poinformowany/a o prawie dostêpu do treci swoich
danych oraz ich poprawiania
7. Termin sk³adania prac up³ywa z dniem
3 kwietnia 2006 r. /obowi¹zuje data dotarcia przesy³ki do adresata/. Przesy³ki nale¿y kierowaæ na adres: Orodek Kultury
Ochoty, ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa.
8. Uroczysty fina³ konkursu i wrêczenie nagród laureatom nast¹pi w £azienkach Królewskich w Warszawie, w dniu. 13 maja
2006 r.
9. Laureaci konkursu, jurorzy i gocie otrzymaj¹ oficjalne zaproszenia.
10. Prace oceni powo³ane przez Organizatora
Jury konkursu.
11. Najlepsze utwory zostan¹ nagrodzone i
wydrukowane w ca³oci lub w czêci w
ksi¹¿ce pokonkursowej.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji i dokonania skrótów, a tak¿e do publikacji wybranych prac lub ich fragmentów.
13. Nades³ane prace pozostaj¹ w dyspozycji

Organizatora i nie bêd¹ odsy³ane.
14. Autorom prac, w tym równie¿ laureatom
konkursu i autorom prac zamieszczonych
w ksi¹¿ce okrelonej w pkt. 11., nie przys³uguje jakiekolwiek wynagrodzenie.
15. Nades³anie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjêciem przez uczestnika
konkursu oraz jego przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego
regulaminu, a tak¿e: a) z ich owiadczeniem, ¿e nades³ana praca jest wolna od wad
prawnych, a w szczególnoci praw osób
trzecich, b) z wyra¿eniem przez nich zgody na dokonywanie zmian w utworze oraz
c) z wyra¿eniem przez nich zgody na nieodp³atn¹ publikacjê nagrodzonej pracy w
ksi¹¿ce okrelonej w pkt. 11. w dowolnej
formie (utwór mo¿e byæ zwielokrotniany
w dowolnej iloci, a egzemplarze utworu
mog¹ byæ wprowadzane do obrotu).
16. Postanowienia niniejszego regulaminu s¹
wy³¹czn¹ podstaw¹ prowadzenia konkursu, a ich wyk³adnia i interpretacja nale¿y
wy³¹cznie do Organizatora.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
zasad konkursu i treci regulaminu w trakcie trwania konkursu.
18. Organizator zastrzega sobie mo¿liwoæ
odwo³ania konkursu w ka¿dym czasie.
Organizatorzy

REGULAMIN
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów
gimnazjów i ponadgimnazjalnych szkó³ plastycznych oraz uczestników m³odzie¿owych
pracowni plastycznych z ca³ej Polski w
wieku do 19 lat.
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ilustracji do bajki. Praca mo¿e byæ wizj¹ artystyczn¹ istniej¹cej bajki lub opowieci wymylonej przez ilustratora.
3. Prace powinny byæ wykonane na papierze, technik¹ jednowymiarow¹, tzw. p³ask¹  rysunek, grafika, wszystkie techniki
malarskie. Nie powinny byæ rolowane.
4. Prace powinny byæ:
a) oprawione w passe-partout o wymiarach
50cm x 70cm
b) czytelnie podpisane (na odwrocie) - imiê,
nazwisko, adres, nazwa szko³y, klasa, wiek,
telefon, e-mail.
5. Prace powinny byæ przes³ane lub z³o¿one
osobicie w Orodku Kultury Ochoty, ul.
Grójecka 75, 02-094 Warszawa.
6. Termin sk³adania prac up³ywa z dniem
3 kwietnia 2006 r., do godziny 16.00 (de-

OD BAJKI DO BAJKI

REGULAMIN
1. Konkurs ma charakter otwarty. Do udzia³u
zapraszamy wszystkich zainteresowanych
z ca³ej Polski maj¹cych ukoñczone co najmniej 14 lat.
2. Prace konkursowe oceniane bêd¹ w dwóch
kategoriach wiekowych:
I  m³odzie¿ (14  18 lat),
II  doroli (18 +).
3. Ka¿dy z uczestników mo¿e zg³osiæ tylko
jeden utwór literacki wy³¹cznie swego autorstwa, o objêtoci nie wiêkszej ni¿ 10
stron maszynopisu (1 znormalizowana strona
maszynopisu  1800 znaków ze spacjami). Prace nale¿y dostarczyæ w formie elektronicznej na dyskietce lub CD-romie w
formacie MS Word.
4. Nale¿y nadsy³aæ tylko utwory wczeniej
niepublikowane, zgodne z tematem konkursu.
5. Forma literacka  proza.
6. Nades³ana praca powinna byæ zamkniêta
w zaklejonej kopercie opatrzonej wy³¹cznie god³em. Równie¿ wy³¹cznie identycznym god³em powinna byæ opatrzona druga
zaklejona koperta (do³¹czona trwale do pierwszej), w której powinny znajdowaæ siê dane
autora /imiê, nazwisko, wiek, adres, telefon, e-mail/ oraz owiadczenie podpisane

#
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Nie ma dna w nieszczêciu ludzkim (16)
Okruchy wspomnieñ z Syberii 1941-1946
Poza tym przez jedn¹ kadencjê by³am ³awnikiem S¹du Rejonowego w Suwa³kach, równie¿ jedn¹ kadencjê ³awnikiem S¹du Rejonowego w E³ku. Przez trzy
kadencje pe³ni³am funkcjê cz³onka Kolegium do Spraw Wykroczeñ w Olecku.
W roku 1989 by³am wspó³za³o¿ycielk¹
Ko³a Zwi¹zku Sybiraków w Olecku. Od
roku 1990 jestem prezesem tego Ko³a,
tzn. ju¿ piêtnasty rok.
Zosta³am odznaczona KRZY¯EM
ZES£AÑCA SYBIRU nr 16-2004-92,
Warszawa dnia 31 grudnia 2004r.
W zawodzie nauczycielskim przepracowa³am 30 lat. Po przejciu na emeryturê w roku 1978 oboje z mê¿em zamieszkalimy w Olecku. M¹¿ zmar³ w 1993 roku
po 42 latach wspólnego, szczêliwego
po¿ycia. Wychowalimy i wykszta³cilimy cztery kochane, wspania³e córki.
Wszystkie ukoñczy³y studia wy¿sze i maj¹
tytu³ magistra. S¹ czynne zawodowo.
Bliniaczki  Irenka i Danusia  pracuj¹
w Olsztynie, Basia w Bia³ymstoku, a Jagusia w E³ku. S¹ lubiane i ciesz¹ siê dobr¹
opini¹ w pracy i poza ni¹.
Córki da³y nam czworo wnucz¹t: Ewê,
Bartosza, Rafa³a i £ukasza. Ka¿de z nich
studiuje w innym mieæcie: wnuczka w
Warszawie, a ch³opcy w Gdañsku, Poznaniu i E³ku. Obecnie mieszkam sama,
dlatego mogê wiêkszoæ czasu przeznaczyæ na pracê spo³eczn¹. Ten nawyk
pozosta³ mi z czasu pobytu na zes³aniu
na Syberii.
W ogóle moj¹ dewiz¹ by³o i jest ¿yæ
i pracowaæ uczciwie, kochaæ ludzi i pomagaæ, tym, którzy znajd¹ siê w trudnej
sytuacji.
Potwierdzeniem mojej pracy spo³ecznej
s¹ przyznane odznaki:
- Odznaka Honorowa Zas³u¿ony Bia³ostocczynie (nr legitymacji 7464, wydanej 22.04.1974r.)
- Odznaka za Zas³ugi dla Województwa
Suwalskiego (nr legitymacji 129, wydanej 21.07.1980r.).

Pos³owie

Deportacja Polaków ze wschodnich
kresów Rzeczypospolitej w latach 19401941 by³a aktem gwa³tu i niesprawiedliwoci dokonanym przez wszechw³adny stalinowski aparat NKWD i ówczesny rz¹d Zwi¹zku Radzieckiego.
Na podstawie badañ prowadzonych
w trzech najwiêkszych orodkach polskich na Zachodzie: w Instytucie Genera³a W³adys³awa Sikorskiego w Londynie, w Instytucie im. Józefa Pi³sudskiego w Nowym Jorku i Instytucie Literackim w Pary¿u, historycy emigracyjni przedstawili zestawienie dotycz¹ce deportacji. Ustalenia te s¹ przyjmowane tak¿e
przez badaczy krajowych. Dane dotycz¹
czterech wielkich deportacji mieszkañców
kresów wschodnich.
Pierwsza mia³a miejsce 10 lutego 1940
roku, kiedy to wywieziono 220 tysiêcy
ludzi, g³ównie ni¿szych urzêdników i
pracowników pañstwowych z miast, w³acicieli ziemskich i pracowników lenictwa.
Druga deportacja odby³a siê 13 kwietnia 1940 roku. W jej trakcie wywieziono
320 tysiêcy ludzi zamieszka³ych na obszarach przygranicznych, rodziny osób
aresztowanych dwa miesi¹ce wczeniej,
kupców i pracowników rolnych ze skonfiskowanych maj¹tków ziemskich.
Trzecia deportacja odby³a siê w czerwcu 1940 roku. Objê³a ona 240 tysiêcy osób,
g³ównie uchodców z centralnej i zachodniej Polski, którzy znaleli siê za lini¹ Bugu.
Czwarta wielka deportacja ludnoci
polskiej mia³a miejsce w czerwcu 1941
roku. Wywieziono wówczas 200 tysiêcy
osób, wród nich resztê uciekinierów z
Zachodu, inteligencjê zawodow¹, wykwalifikowanych robotników, kolejarzy i zamo¿nych rolników. Po raz pierwszy na
wiêksz¹ skalê wywieziono ludzi zamieszka³ych na Wileñszczynie.
Deportacje, nazywane przez Polaków
wywózkami, odbywa³y siê w zasadzie w
ci¹gu ca³ego 1940 roku i w
pierwszej po³owie 1941. Mia³y
one jednak mniejsz¹ skalê ni¿
cztery wymienione uprzednio.
Deportacje realizowane by³y na
podstawie instrukcji wydanej
oddzia³om NKWD na Litwie,
Bia³orusi i Ukrainie o trybie
przeprowadzania operacji deportacji elementu antysowieckiego. Akcj¹, która nazywana by³a oczyszczaniem zaplecza, kierowa³ gen. Iwan Sierow,

Janina Maciukiewicz
zastêpca ówczesnego Ludowego Komisarza Bezpieczeñstwa Pañstwowego 
£awrientija Berii.
W praktyce za element antysowiecki
uznani zostali wszyscy obywatele polscy, którzy znaleli siê na ziemiach przejêtych przez Zwi¹zek Radziecki w 1939
roku  stali mieszkañcy cywilni oraz tzw.
bie¿eñcy, czyli uchodcy z Polski zachodniej i centralnej.
Deportowani byli dzieleni na kilka
g³ównych kategorii. Najliczniejsz¹ stanowili tzw. wolni osiedleñcy, przede
wszystkim ludzie nie nadaj¹cy siê do pracy
 kobiety, dzieci, starcy. Byli oni wysy³ani przewa¿nie do Azji rodkowej,
g³ównie Kazachstanu, gdzie sami starali
siê o miejsca do mieszkania i bytowania. Prymitywne warunki ¿ycia, niedo¿ywienie oraz niedostosowanie do ostrego
klimatu by³y przyczyn¹ du¿ej miertelnoci wród tej kategorii deportowanych.
Drug¹ kategoriê stanowili ci, którzy
byli kierowani do obozów przymusowej
pracy w fabrykach, kopalniach i obozach
pracy (³agrach). Wród nich miertelnoæ
równie¿ by³a wysoka.
Trzecia kategoria to wiêniowie skazywani czêsto na kilkunastoletnie wyroki, kierowani po skazaniu do ³agrów
na g³ównych szlakach syberyjskich i arktycznych.
Czwart¹ grupê stanowili wiêniowie
zsy³ani do obozów o obostrzonym rygorze, kierowani do najtrudniejszych prac
w kopalniach i przy wyrêbie lasów. Do
niedo¿ywienia, ciê¿kiej pracy i zabójczego
klimatu dochodzi³o w ich przypadku surowe traktowanie przez komendantów i
stra¿ników. Tylko 15 procent z nich by³o
w stanie przetrwaæ wiêcej ni¿ jedn¹ zimê.
Najnowsze ustalenia historyków ostatniej wojny, na których opiera siê miêdzy innymi strona polska komisji zajmuj¹cej siê badaniem bia³ych plam w stosunkach polsko-radzieckich, mówi¹ o liczbie ponad dwóch milionów Polaków
poddanych w Zwi¹zku Radzieckim ró¿nym formom represji.
Koniec
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OG£OSZENIA DROBNE

* przewozy, przeprowadzki, tel. 0-504-146-460.
V4504
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553.
K2601
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V4903)

SPRZEDAM
* mieszkanie, Gordejki, 47 m 2, tel. 0-508-097-660.
K1702
* mieszkanie w centrum, w nowym budownictwie, ok. 50m2,
tel. 0-510-145-909.
K2901
* siano, tel. 0-605-171-286.
K1902

* salon meblowy, Jan Bagiñski, ul. RZENICKA 6, tel. 0-87520-29-23.
V3904
* sklep miêsny Mazury, tel. 0-87-520-23-14.
V6002
* spawanie aluminium, tel. 0-508-192-094.
V4204
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57.
V2505
* suknie lubne, wypo¿yczalnia, sprzeda¿, tel. 0-886-364-909,
www.vivienvigo.com
V2405

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

* artyku³y wêdkarskie, wyprzeda¿, rabat 30%, sklep zoologiczny, ul. Kolejowa.
L802
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, , Grunwaldzka,
tel. 0-87-520-01-21.
K1802
* AUTOGAZ, monta¿ tel. 0-87-523-94-31.
V3604
* awaryjne otwarcia: samochodów, mieszkañ, tel. 0-604-301929.
V4408
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31.
L105
* budowa pomostów na wodzie w okresie zimowym, tel. 0-607208-389.
K1303
* Centrum Ogrodnicze, Rzenicka 6.
V4304
* Compensa  ubezpieczenia wszystkie, tel. 0-87-520-46-76.V7002
* domki letniskowe sprzedam, tel. 0-607-208-389.
K1203
* dorabianie kluczy na podstawie zamka stacyjki lub z kodu
klucza, tel. 0-87-520-21-28, 0-604-301-929.
V4412
* geodezyjne, ksero wielkoformatowe, ul. Letnia 12, tel. 0-87520-28-67.
V76607
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00.
V6812
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50.
V6807
* hurtownia odzie¿y u¿ywanej, tel. 0-501-703-381.
V10001
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80.
V6702
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50. V4104
* jubilerskie, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47.
V5103
* kompleksowe wykonawstwo instalacji sanitarnych, tel.
0-87-520-49-33.
V3705
* korepetycje, matematyka, mgr Danuta Szrajbert, tel.
0-600-045-656, 0-87-520-40-12
V9701
* kredyty, tel. 0-87-520-22-47.
K405
* kredyty, ubezpieczenia, tel. 0-87-520-20-55.
V9901
* monta¿ systemów zamkniêtych / master i jednego klucza,
tel. 0-87-520-21-28.
V4416
* naprawa zamków i stacyjek samochodowych, tel. 0-87-52021-28, 0-604-301-929.
V4404
* piecz¹tki, plac Wolnoci 7c (I piêtro nad sklepem miêsnym
Mazury, tel. 0-87-520-04-80.
V8102
* pizza na telefon, 0-87-523-00-43.
L603
* poczta kwiatowa, tel. 0-87-520-24-74.
K805
* pralnia, tel.0-607-373-479.
V3105
* przekodowywanie zamków do istniej¹cego klucza, tel. 0-87520-21-28, 0-604-301-929.
V4420

(V6707)

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

* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14.
K305
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12.
V2205
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562.
L901
* transport, tel. 0-508-192-094.
V4208
* turystyczne Dem-Bus, kraj, zagranica, tel. 0-504-065-770. V3804
* wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski, Targowa 20, tel. 0-87520-21-13.
V73410
* WYPO¯YCZALNIA DVD, tel. (087) 523-01-54.
K2802
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46.
V2308
* zupy regeneracyjne, tel. 0-87-520-15-78.
V2605
WYNAJEM
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00

L304
L404

(V8302)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V78407)

* akcesoria do telefonów komórkowych: obudowy, futera³y,
kable USB, ³adowarki, plac Wolnoci 14, Perfumeria REFAN.
V10101

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

(V6602)

US£UGI

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

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

DOM WESELNY

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

(K42910)

KUPIÊ
* kawalerkê, chêtnie w starym budownictwie, tel. 0-696-858594.
K2201
* mieszkanie, trzy pokoje, centrum, tel. 0-511-149-089. K2501
* mieszkanie do 40 m2, tel. 0-660-466-270.
K2701

12345678901234567890123456789012
(V6802)
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
O
le
c
k
o
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
ul. Gdañska 1,
12345678901234567890123456789012
* przyjêcia weselne, okolicznociowe12345678901234567890123456789012
tel. +(87) 520-40-50
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
* imprezy studenckie, stypy
12345678901234567890123456789012

EDE N

%
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BLISKO 16 LAT DZIA£ALNOCI NA RYNKU VIDEO
OFERUJEMY:
 najwiêkszy w regionie wybór kaset (blisko 7000 zgromadzonych tytu³ów),
 ponad 800 tytu³ów DVD  ci¹gle powiêkszaj¹ca siê oferta (7 tytu³ów tygodniowo)
 sta³ym klientom rabat  20%
 telefoniczna rezerwacja filmów,
 filmy dla koneserów.
(K1602)
(V39402)

OLECKO, Armii Krajowej 8, tel. (087) 520-37-20
HITY WYPO¯YCZALNI  STYCZEÑ

Lp. Nr kat.

Tytu³

Gatunek

Lp.

Nr kat.

Tytu³

Gatunek

1

775

Wyspa

thriller

16

780

Ziemia ¿ywych trupów

horror

2

729

Z³o

dramat

17

782

Pitbull

sens.

3

788

American Pie4

kom.

18

772

Madagaskar

anim.

4

785

Klucz do koszmaru

thriller

19

708

Cz³owiek pies

akcja

5

783

Osaczony

thriller

20

806

Morderca ze Wschodu

thriller

6

807

Imperium Wilków

thriller

21

737

Szeregowiec Dolot

anim.

7

718

Królestwo Niebieskie

hist.

22

776

Gwiezdne wojny. ZemstaSithów

8

803

Atak na posterunek

akcja

23

777

Fantastyczna czwórka

przyg.

9

811

XXX2

akcja

24

725

Amittyville

horror

10

787

Mr. & Mrs. Smith

kom.

25

769

Czas surferów

kom.

11

763

Sposób na teciow¹

kom.

26

764

Wojna wiatów

thriller

12

574

Cz³owiek w ogniu

akcja

27

726

Batman. Pocz¹tek

13

810

Szalony weekend

kom.

28

659

13 dzielnica

14

678

Hitch

kom.

29

666

Pi³a

15

762

Dom woskowych cia³

horror

30

714

Kug fu sza³

s.f.

akcja, s.f.
akcja
thriller
kom./akcja

JU¯ W WYPO¯YCZALNI
1

832

Skazany na bluesa

dramat

4

845

Wierny ogrodnik

thriller

2

836

Yamakasi 2

akcja

5

846

Jazda na maksa

kom.

3

844

Kompania braci

wojenny

6

847

Cz³owiek ringu

dramat

NIEKTÓRE PREMIERY STYCZNIA
6.02.

Komornik

9.02.

Przek³adaniec

13.02.
20.02.

Rajustopy

Sueno Americano  marzenia
Wykiwaæ klawisza

Plan lotu

Stowarzyszenie wêdruj¹cych d¿insów
Diukowie hazardu
G³osy

Infekcja
Wycig marzeñ
Wiek namiêtnoci

Wró¿by Kumaka

Pan ¿ycia i mierci

23.02.

Broken Flowers

Jak w niebie

Superoross

27.02.

36

Zabójcza blondynka

Inwazja

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

&
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Kalendarz imion

14 lutego
Dobies³awy, Krystyny, Liliany, Lilii, Miny,
Miry, Niemiry, Niny, Walentyny, Weroniki
Cyryla, Dobies³awa, Konrada, Metodego, Niemira, Walentego, Zenona
15 lutego
Agaty, Alicji, Faustyny, Georgiany, Georginy, Ity, Jowity
Alfreda, Arnolda, Faustyna, Józefa, Klaudiusza, Przybora, Przybyrada, Saturnina,
Sewera, Seweryna, Zygfryda
16 lutego
Bernardy, Bernardyny, Danuty, Juliany,
Julianny, Seweryny
Bernarda, Daniela, Eliasza, Izaaka, Jeremiasza, Juliana, Modlibogi, Samuela, Seweryna, Sylwina, Szymona, Zygfryda
17 lutego
Donaty, Gizeli, Julianny, Sylwii, Zuzanny

Aleksego, Donata, Franciszka, Juliana,
Konstantego, £ukasza, Sylwina, Szymona,
Zbigniewa
18 lutego
Alberty, Bernadety, Frydy, Gertrudy,
Konstancji, Krystiany, Sawy, Sylwany,
Sylwiany, Zuzanny
Alberta, Flawiana, Konstancjusza, Krystiana, Maksyma, Symeona, Szymona,
Wiaczes³awa
19 lutego
Bettiny, El¿biety, Gabrieli, Miros³awy
Arnolda, Gabriela, Henryka, Konrada,
Leoncjusza, Manfreda, Mansweta, Marcelego, Miros³awa, Piotra
20 lutego
Anety, Ermelindy, Leontyny, Ludmi³y,
Ludomi³y, Zenobii
Eustachego, Jana, Juliusza, Lecha, Leona, Lubomira, Ludmi³a, Ludomi³a, Ludomira, Siestrzewita, Zenobiusza

Z DZIEJÓW NARCIARSTWA

Pierwsze wzmianki o nartach na ziemiach polskich ukazuj¹ siê w literaturze wiatowej w II po³owie XVI wieku. Zdaniem znawców tematu by³y one u¿ywane znacznie wczeniej. S³owo narty pojawi³o siê po raz pierwszy w wydanej w Krakowie w
1578 r. ksi¹¿ce Sarmatiae Europeae Descriptio Aleksandra Gwagnina, polskiego
¿o³nierza (uczestnika wojny inflanckiej pod rozkazami Chodkiewicza), historyka i
kronikarza. Du¿o tych przedmiotów pozostawili na ziemiach polskich uciekaj¹cy po
Potopie Szwedzi. Pos³ugiwali siê nimi póniej polscy ch³opi i wzoruj¹c siê na
nich, zaczêli sami robiæ narty, które by³y powszechnie stosowane na Wileñszczynie, Polesiu i Bia³orusi.
Jednym z pierwszych znanych z nazwiska narciarzy polskich by³ ¿o³nierz kociuszkowski, Józef Kopeæ, który bêd¹c na Kamczatce, zje¿d¿a³ w 1796 r. na nartach w towarzystwie Kamczadów z góry Babuszki, o czym napisa³ we w³asnych wspomnieniach.
W roku 1882 z nart korzystali Polacy Emil Wohigemuth, Rudolf Fischer i Stanis³aw Bobelak, uczestnicy austriackiej wyprawy na Wyspê Jana Mayena.

£UK AMORA

Jak ³atwo sprawdziæ, czy partner jest
podatny na bodce erotyczno-zmys³owe? Przyjrzyjmy siê dok³adnie jego (lub
jej) ustom. Zarys górnej wargi przypomina u³o¿ony poziomo miniaturowy ³uk.
Jak g³osi tradycja, jest to tzw. ³uk Amora. Im bardziej jest wypuk³y i zaokr¹glony, tym wiêksza jakoby pobudliwoæ
danej osoby. l przeciwnie - jeli ów ³uk
jest sp³aszczony, wiadczy to o oziêb³oci
i obojêtnoci na bodce. Posiadacz lub
posiadaczka takiego oklapniêtego ³uku
s¹ niechêtni do dawania mi³oci, zimni i
przewrotni.
Prawda to, czy fa³sz? Có¿, seks te¿
ma swoje mity. Pamiêtajmy jednak, ¿e w
ka¿dym przes¹dzie tkwi ziarnko prawdy.

Ziarna kakao...

... u Azteków u¿ywane by³y jako
rodek p³atniczy.

RÊCE NIE ZNOSZ¥ ZIMNA
Sk³onnoæ do zaczerwienienia i sinienia
r¹k z³agodz¹ naprzemienne k¹piele w cieplej
i ch³odnej wodzie (po 10 razy), najlepiej
z dodatkiem wywarów zió³: lipy, arniki,
sza³wii, skrzypu, koniczyny, kory brzozowej, krwawnika. Czego nie robimy?
nie wychodzimy na powietrze z wilgotnymi rêkami, nosimy lune rêkawiczki, najlepiej z jednym palcem;
spierzchniête d³onie moczymy w rozgotowanej papce z siemienia lnianego
(3 ³y¿ki ziaren zalej 2 szklankami wrz¹tki
i gotuj 5-7minut);
pêkaj¹c¹ skórê d³oni ratujemy moczeniem w krochmalu z 2 ³y¿ek m¹ki ziemniaczanej na litr wody, po zabiegu wpasowujemy linomag;
k³adziemy (pêdzelkiem) na szorstkie
d³onie kompres z roztopionej parafiny;
moczymy d³onie przez 3 minuty w soku
z kiszonej kapusty i przez 10 minut w
podgrzanej oliwie z oliwek.

Przys³owia
i powiedzenia
 Lepiej cudzym, ni¿ swoim mieszkiem
zap³aciæ.
 Ka¿dy, kto w przyjañ nierozwa¿n¹ wchodzi, nudy i biedê pewnie sobie kupi.
 Scholastyka (10 luty) mróz utyka, a nim
Walu (14 luty) nam zawieci, obaczymy, mróz kark skrêci.
 Gdy luty ciep³y i po wodzie, wiosna
póno nast¹pi i o ch³odzie.
 Jak na wiecie luty, ka¿dy bród zakuty.
 Lepiej na Konrada (19 lutego) g³odnych wilków gromada ni¿ ch³op w koszuli.

Nasz przepis
Kurczak z grzybami

1 ma³y kurczak (do 1 kg)
1/2 kg rydzów lub pieczarek
szklanka mietany
10 dkg mas³a
sól, pieprz
Kurczaka kroimy na ma³e porcje.
Miêso lekko zbijamy i solimy. Obrumieniamy sma¿¹c na male w p³askim
rondlu lub na patelni i dodajemy grzyby. Kiedy siê zarumieni¹ wlewamy
mietanê i dusimy na ma³ym ogniu,
a¿ kurczak bêdzie miêkki. Gdy sos staje
siê zbyt gêsty dodajemy kilka ³y¿ek
wody.
Podajemy z ziemniakami i zielon¹
sa³at¹ jako danie obiadowe lub z bu³k¹ jako gor¹c¹ zak¹skê.
19 luty
 20 marzec
Wiêkszoæ
urodzonych
pod znakiem
Ryb to ludzie
³agodni, dobrzy,
ustêpliwi. Jeli
jednak postêpuj¹ nierozs¹dnie, nikt ich nie przekona, ¿e mog¹ siê myliæ.
Ludzie spod tego znaku czêsto odznaczaj¹ siê urod¹ i wdziêkiem, tote¿
samotnoæ rzadko bywa ich udzia³em.
Chyba, ¿e sami j¹ wybior¹. Jednak¿e
ma³¿eñstwa przez nich zawierane nie zawsze
s¹ szczêliwe ze wzglêdu na zmiennoæ
uczuæ i sk³onnoæ do zamykania siê w
wiecie w³asnych prze¿yæ.
W zanku Ryb rodz¹ siê ludzie obdarzeni zdolnociami artystycznymi. W tym
w³¹nie czasie przysz³o na wiat wielu
s³awnych muzyków, a tak¿e odkrywców
i podró¿ników.

'
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Siatkówka
Mistrzostwa Powiatu
w Siatkówce 4 osobowej
W ostatni¹ sobotê ferii zimowych w
Zespole Szkó³ Technicznych w Olecku
odby³y siê I Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce 4 osobowej.
Do zawodów przyst¹pi³y nastêpuj¹ce dru¿yny amatorskie: Amator CICHY
(kpt. Ryszard Jagolicz), Mocherowe Berety (Rados³aw Trzcianowski), M£ODZIKI
(Szymon Karkusz) i VOL Sokó³ki (Tomasz Motyl).
Pomimo niskiej frekwencji, powodem

czego mo¿e byæ przerwa zimowa w nauce, emocji nie zabrak³o. Zawodnicy
poszczególnych zespo³ów grali prawie
na równym poziomie. wiadcz¹ o tym
wyniki setów: walka o ka¿dy punkt i niewielka przewaga w koñcówce. Ka¿da
dru¿yna rozegra³a trzy mecze (system
ka¿dy z ka¿dym do dwóch wygranych
setów). Wyniki: VOL Sokó³ki  M³odziki 2:0 (25:19, 25:13), Mocherowe B.  Amator
Cichy 0:2 (17:25, 24:26), VOL Sokó³ki 
Amator Cichy 2:0 (25:21, 25:23), M³odziki - Mocherowe B. 0:2 (17:25, 23:25), VOL
Sokó³ki  Mocherowe B. 2:0 (25:14, 25:22)
i Amator Cichy  M³odziki 2:1 (25:22,
14:25, 15:6).
Puchar Dyrektora MOSiR, a tym samym tytu³ Mistrzów Powiatu, zdoby³ team

VOL Sokó³ki, który wygra³ wszystkie
pojedynki i nie da³ cienia szansy pozosta³ym. Wicemistrzostwo wywalczy³a
dru¿yna z Cichego - Amator Cichy a III
miejsce Mocherowe Berety. Za najwszechstronniej graj¹cego zawodnika organizatorzy uznali Tomasza Millera z M³odzików, który otrzyma³ pami¹tkowy dyplom oraz puchar. Mistrzowska dru¿yna
wyst¹pi³a w sk³adzie: Tomasz Motyl,
Grzegorz Dani³owicz, Mariusz S³abiñski, Jerzy Wrzyszcz i Leszek Stypu³kowski  zdecydowane najmocniejszy
zawodnik zespo³u.
Zawody zorganizowali i przeprowadzili
nauczyciele wychowania fizycznego
Romuald Wojnowski (ZST w Olecku)
i Robert Smyk (MOSiR).

OG£OSZENIE
Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate og³asza konkurs ofert na wynajem lokalu U Potêgowej, usytuowanego przy ul. Partyzantów w Olecku. W
konkursie brane bêd¹ pod uwagê nastêpuj¹ce kryteria:
1) propozycja wysokoci miesiêcznego czynszu najmu,
2) program artystycznej i spo³eczno-kulturalnej dzia³alnoci,
3) propozycja dzia³alnoci gastronomicznej,
4) propozycja estetyki (wystroju) pomieszczeñ,
5) dowiadczenie i referencje najemcy w zakresie prowadzenia dzia³alnoci wyszczególnionej w pkt 2, 3, 4.
Preferowane bêd¹ oferty zawieraj¹ce programy d³ugofalowe, na minimum 3 lata. Komisja wemie równie¿ pod
uwagê wiarygodnoæ finansow¹ oferenta.
Oferty w zamkniêtych kopertach nale¿y sk³adaæ do 17
lutego 2006r. w sekretariacie ROK Mazury Garbate lub korespondencyjnie na adres: Regionalny Orodek Kultury w
Olecku Mazury Garbate, Plac Wolnoci 22, 19-400 Olecko.
Otwarcie ofert i wybór oferenta nast¹pi w dniu 21 lutego 2006 r. o godzinie 1200 w gabinecie dyrektora ROK MG.

CENNIK REKLAM  TYGODNIK OLECKI

 1 modu³ (1,5x8,5cm) = 10 z³ + VAT
DOP£ATY:
1. Reklama na pierwszej stronie redakcyjnej (max 4 modu³y)  cena podstawowa
x 6.
2. Reklama na 3 i 4 stronie  x 4 (do dyspozycji klienta maksymalnie 1/2 strony)
OG£OSZENIA DROBNE:
1. Za og³osznie drobne  0,50 z³ +VAT za
ka¿de s³owo
2. Og³oszenie drobne w kontrze  0,80z³
+VAT
WK£ADKA
1. Istnieje mo¿liwoæ przyjêcia tzw. sron
sponsorowanych  cena do uzgodnienia
w redakcji.
2. Przyjêcie wk³adki  0,06 z³ + VAT od
sztuki

RABATY
1. Za wielokrotnoæ:
* 46 emisji  10%
2. W przypadku du¿ych kampanii reklamowych  negocjacja cen.
4. Ca³a strona (34 modu³y)  250 z³ + VAT
5. 1/2 strony  140 z³ + VAT
UWAGA:
Reklamodawca sk³adaj¹cy og³oszenie (minimum 2modu³y) otrzymuje bezp³atny egzemplarz gazety (przes³any poczt¹), w której
zamieszczona by³a reklama.
1. Powierzchnia og³oszeñ na stronach redakcyjnych jest limitowana do 1/2 strony.
2. Reklama ukazuje siê po op³aceniu faktury lub rachunku.
3. Dostarczanie w³asnych reklam  w for-

macie tif (o rozdzielczoci graficznej
300dpi), wmf lub cdr (Corel Draw
max v. 9.0)
4. Koszt opracowania graficznego (dop³ata) na ¿yczenie zleceniodawcy: do wielkoci 6 modu³ów  50 z³ + VAT, wielkoci powy¿ej 6 modu³ów  100z³ + VAT.
Materia³ do obróbki nale¿y dostarczyæ
do pi¹tku poprzedzaj¹cego wydanie pisma.
TERMIN PRZYJMOWANIA MATERIA£ÓW DO DRUKU
1. Poniedzia³ek-pi¹tek w godz. 12 00-1700.
2. Reklamy nale¿y dostarczaæ najpóniej do
godz. 15 00 w poniedzia³ek (poprzedzajcy wydanie pisma).
2. Reklamy i og³oszenia drobne do poszczególnych numerów gazety zbiera
* Bogus³aw Marek Borawski, tel. (087) 52002-30; kom. 0-601-152-454.

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 194
Kolejne siedem dni mamy ju¿ za sob¹.
I tak siê zazwyczaj dzieje, ¿e zawsze w
ci¹gu tych siedmiu dni co siê zdarzy.
Nie ma innej mo¿liwoci by siê nic nie
sta³o. Oczywicie s¹ równie¿ dwa oddzielne
spojrzenia na tê sprawê. Jedna grupa respondentów uwa¿a, ¿e w ci¹gu ostatnich
siedmiu dni co siê wydarzy³o, a druga
grupa uwa¿a, ¿e nie. I tak to ju¿ siê toczy. Od ostatnich wyborów ten spór przyj¹³
bardzo prost¹ zasadê. Otó¿ obie strony
podzieli³y siê na zwolenników PiS i zwolenników PO. Albo prociej: zwolenników
PiS i przeciwników PiS. A mo¿e, jak wol¹
inni: zwolenników PO i przeciwników PO.
W sumie to na jedno wychodzi, ale ogólne
chodzi o to, ¿e jedni maj¹ ¿al do drugich,
¿e wygrali wybory i nie chcieli oddaæ w³adzy.
Bo wed³ug niektórych mediów by³oby to
objawem demokracji i dobrym zwyczajem,
¿e wygrywaj¹cy wybory oddaje w³adzê.
Nie bardzo wiem sk¹d ten zwyczaj pochodzi i z jakiej tradycji demokratycznej
siê wywodzi, ale bardziej pasowa³by do
domu dla wariatów. Od kilku miesiêcy
jestemy bombardowani informacjami, ¿e
nie ma demokracji bez w³adzy partii, która w wyborach do parlamentu zajê³a drugie miejsce. Ot, taka nowa tradycja demokratyczna.
Ale to jeszcze nic! Ca³¹ partiê, jej przewodnicz¹cego i rz¹d, oskar¿a siê o czynienie z³a w przysz³oci. To te¿ nowy
zwyczaj. Nie lubimy ich za to co zrobi¹ w
przysz³oci! To taka nowa norma oceny
pracy rz¹du czy dzia³ania wiêkszoci parlamentarnej. Ten rz¹d jest z³y bo le
bêdzie w przysz³oci... BRAWA! Oczywicie w tej nagonce przoduje Gazeta
Wyborcza. Ma za z³e Naszemu Dziennikowi, ¿e wypiera z j¹ z rynku g³ównej
opiniotwórczej w naszym kraju. Jedna
oskar¿a drug¹ o dzia³anie na niekorzyæ
wiata i kierowanie wiatem. Dla jednych
przeszkadzaj¹ rz¹dz¹cy ¯ydzi i Masoni,
a dla drugich rz¹dz¹cy Ojciec Rydzyk. Tak
wiêc mamy wybór ideologiczny miêdzy
ideologiami. Dla mnie to ¿aden wybór,
ale s¹ tacy co daliby siê pokroiæ za to co
pisze jedna lub druga gazeta. W zale¿noci od wiatopogl¹du i ukierunkowania
g³upoty. Dla mnie k³amstwa wypisywane przez obie gazety s¹ tylko k³amstwami tworzonymi przez ludzi nazywaj¹cych
siebie dziennikarzami. Ale zostawmy obie
gazety na boku. Z dowiadczenia wiem,
¿e obie mo¿na spokojnie od³o¿yæ na bok
i czerpaæ z nich wiadomoci jeli siê chce
zachowaæ resztki zdrowego rozs¹dku.
Ale ogólnie jest weso³o. Ostatnio
sêdziowie oskar¿yli Ministra Ziobro, ¿e
sk³ada wnioski o ukaranie g³upich decyzji sêdziów. Oczywicie w licie sêdziów

intelektualistów by³o, ¿e co co proponuje minister Z. Ziobro to powrót do czasów
stalinowskich i PRL-u! To by siê zgadza³o, bo wiêkszoæ sêdziów intelektualistów
posiada dowiadczenie z tamtych czasów
i dobrze je pamiêta, gdy s³u¿yli temu systemowi. Inna sprawa, ¿e tzw. immunitet
sêdziowski jakim dysponuj¹ nasi sêdziowie jest ewenementem w Europie, bo takich uprawnieñ jakie oni maj¹ nie ma ¿aden sêdzia w Europie (oczywicie w Polsce s¹). Sêdzia mo¿e jedziæ po pijanemu, pope³niaæ przestêpstwa i nawet zmieniaæ prawa fizyki i mo¿e byæ zupe³nie
bezkarny. Jak na intelektualistów to nasi
profesorowie-sêdziwie maj¹ niez³e problemy
z czytaniem, bo do obowi¹zków ministra
sprawiedliwoci m.in. nale¿y karanie rozszala³ych sêdziów i kierowanie przeciwko nim postêpowañ prawnych. Prawo musi
byæ prawem i nawet najbardziej zaimunitetowany sêdzia nie mo¿e stwierdziæ,
¿e nieg nie mam prawa wywo³aæ katastrofy budowlanej i ¿e 2 razy 2 jest 5!
Zreszt¹... W naszym kraju prze¿ylimy ju¿
wiele listów intelektualistów w obronie g³upoty i pod³oci! Niezbyt wysoko

stawia to inteligencjê ludzi uwa¿aj¹cych
siê za elitê mylow¹. Ale to ju¿ taki kraj.
Jeszcze gorzej mia³o byæ podczas wizyty Pana Prezydenta Kaczyñskiego w
USA. TV na wszelki wypadek puci³a w
godzinach porannych film pt: O dwóch
takich co ukradli ksiê¿yc gdzie g³ówne
role graj¹ Pan Prezydent i Pan Przewodnicz¹cy. Film zakoñczy³ siê optymistycznym akcentem i s³owami ¿e jestecie ch³opaki w dechê, ale to nie wystarczy³o dla
niezadowolonych. Po powrocie i wietnie ocenionej wizycie w USA pojawi³y
siê g³osy, ¿e pojecha³ i zniesienia wiz nie
za³atwi³! Nie wiem czy dziennikarze kilku
poczytnych gazet to tylko idioci, czy analfabeci. Na kilka dni przed wyjazdem sam
Pan Prezydent Lech Kaczyñski zapowiada³, ¿e nie bêdzie rozmawia³ o wizach, bo
na razie to nie ma sensu. Krytycy z SLD
zapomnieli, ¿e to w³anie przez ich poprzedników ludzi doprowadzili do takiego upodlenia i biedy, ¿e dzi g³ówny cel
naszych wizyt w USA to zarobek i nielegalny pobyt. No có¿... pamiêæ jest zawodna.

Insynuacje niekonieczne

PAC

Pón¹ noc¹ poci¹g, do którego powinnam wsi¹æ jest odwo³any, na tablicy odjazdów lni has³o supprimé, co w wolnym t³umaczeniu znaczy usuniêty, nic miesznego.
Gadatliwa, m³oda przysz³a pielêgniarka spotkana w zagubieniu przypadkowo prowadzi mnie za r¹czkê do innego rozwi¹zania. Obra¿a siê, gdy ju¿ nie chcê s³uchaæ potoku s³ów, jakie wychodz¹ z niej do mnie. Mówi o sobie nawet wtedy, gdy stoimy, bo
poci¹g siê wykolei³. Podró¿ przed³u¿a siê o parê godzin. W kraju te¿ nic ciekawego.
Czy to dobrze, ¿e czasem chcê zamieszkaæ w Luksemburgu?
***
Stara kobieta, która karmi mielonym miêsem uliczne go³êbie mo¿e byæ kim chce,
bez domu. Patrzê na ni¹ przez t³ust¹ szybê, gdy podaj¹ mi spalony steak i zimne
frytki, taka cena za moje wtargniêcie i udomowienie, Marolles. W Brukseli wystêpuje balet Béjart, ale z Place de Jeu de Balle wci¹¿ do niego bardzo daleko, chocia¿
artyci z lepszych dzielnic chêtnie grzebi¹ tu w mietnikach. Brocante. Go³êbie
chodz¹ po liskiej kostce brukowej. Elvis Presley w tle, kluskowaty g³os wype³nia
ca³¹ i tak ma³¹ przestrzeñ. Johnny Hallyday na cianie. Bezzêbna kobieta siedz¹ca
tu¿ obok umiecha siê do mnie. Jej niepewnoæ zmusza j¹ do tego, nie pa³a przecie¿
Ewa Koz³owska
do mnie sympati¹. Umiecha siê do ka¿dego. Nie jest ³atwo?

