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To w tym ¿yciu decydujesz
o swojej wiecznoci!

Soren Kirkegaard

Nr 8 (426)

Cokolwiek robi¹ kobiety, musz¹ to robiæ
dwukrotnie lepiej od mê¿czyzn  na szczêcie nie jest to takie trudne.
Charlotte Whitton

21 lutego 2006 r .

Wywiad z Burmistrzem Olecka
Wac³awem Olszewskim

Bogus³aw M. Borawski: - Panie Burmistrzu, jakby podsumowaniem dzia³alnoci Pana w minionym roku jest przyznanie
Panu wyró¿nienia Najlepszy z najlepszych przez Marsza³ka
naszego województwa za kompleksowy program zagospodarowania jeziora Olecko Wielkie i dorzecza rzeki Legi.

Olsztyn, 17 lutego, godz. 1800, Teatr im. Jaracza. Burmistrz
Olecka Wac³aw Olszewski oraz Wójt Ukty i Starosta Lidzbarski odbieraj¹ z r¹k Marsza³ka Województwa Warmiñsko-Mazurskiego nagrodê: Najlepszy z najlepszych.

Cena 1,40 z³

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

Program OP-OF

24 lutego 2006 r. (pi¹tek)
godz. 12:00  Edukacja filmowa
- Bar na Victorii, re¿. Leszek Dawid
- spotkanie z filmoznawc¹ Tomaszem Adamskim
godz. 18:00  oficjalne otwarcie Cinema Off
The best of Pawe³ Czarzasty
godz. 20:00 Czas na Europê
GUZIKOWCY, re¿. Peter Zelenka (Czechy)
godz. 22:00 FILMOWE PODLASIE ATAKUJE VOL III
(spotkanie z twórcami)
25 lutego 2006 r. (sobota)
godz. 16:30  otwarcie wystawy polskiego plakatu filmowego (plakaty pochodz¹ z prywatnych zbiorów nie¿yj¹cego ju¿ operatora filmowego Jerzego Gocika)
godz. 17:00  Czas na Europê
ROK DIAB£A, re¿. Peter Zelenka (Czechy)
godz. 17:00  Olecko na ekranie  rozstrzygniêcie konkursu filmowego Teraz m³odzi
Piotr Matwiejczyk  Emilia
Bodo Kox Sobowtór
Spotkanie z twórcami
godz. 23:00  Na dobry sen  Komitywa Jazz Quintet
(Sala Klubowa ARTS)
Wszystkie projekcje odbêd¹ siê w sali widowiskowej
Cena karnetu na wszystkie seanse: 10 z³
Bilet na poszczególny seans  5 z³

Czytaj na s. 4-5.

Kurs ratownictwa
przedmedycznego

Spotkanie 22 lutego, godzina 18.00, sala Teatru AGT,

KE
PR Y
OM

Nr 8
(426)

Pa
trz
OC
s.
YJ
16
NY
.

(L801)

KU
PO
N

ul. Partyzantów 2.

(V6608)

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

KRONIKA PO¯ARNICZA
 15 lutego o 10.44 szeæ jednostek JRG PSP, dwie OSP wiêtajno oraz jeden OSP Wieliczek gasi³y przy Tartacznej po¿ar hali fabrycznej.
 16 lutego o 15.45 jedna jednostka JRG PSP wydobywa³a
autobus, który ugrz¹z³ w zaspie na ul. S³owiañskiej.
 17 lutego o 14.07 jedna jednostka JRG PSP usuwa³a skutki
kolizji w lepiu.
 17 lutego o 18.22 jedna jednostka JRG PSP oraz jedna OSP
wiêtajno gasi³y po¿ar sadzy w kominie domu w wiêtajnie.
 17 lutego o 21.39 jedna jednostka OSP G¹ski gasi³a po¿ar
sadzy w kominie domu w G¹skach.
 18 lutego o 16.06 jedna jednostka JRG PSP usuwa³a tarasuj¹cy jezdniê ul. Targowej samochód.
 18 lutego o 19.38 jedna jednostka JRG PS gasi³a przy ul.
Kolejowej po¿ar mietnika kontenerowego.
Informacji udzieli³
starszy ogniomistrz Adam Chajêcki

Narkotyki

15 lutego w nocy policjanci zatrzymali na ul. Kolejowej
dwudziestojednoletniego Piotra T., który mia³ przy sobie 0,7
grama marihuany. Zatrzymanemu grozi kara do dwóch lat
pozbawienia wolnoci.

Pijani kierowcy

* 13 lutego oko³o 17.00 policjanci zatrzymali w Kowalach Oleckich
fiata 126p. Trzydziestopiêcioletni kierowca Andrzej T. Mia³
we krwi 1,6 promila alkoholu.
* 15 lutego o 14.50 policja zatrzyma³a w wiêtajnie fiata 126p.
Dwudziestojednoletni kierowca samochodu Grzegorz T. Mia³
we krwi 1,4 promila alkoholu.

PODZIÊKOWANIA

(K43003)

Burmistrz Olecka sk³ada podziêkowania dla wszystkich
mieszkañców, organizacji pozarz¹dowych, przedsiêbiorców, instytucji, które wziê³y czynny udzia³ przy
powstawaniu Lokalnego Planu Rewitalizacji.
Opracowany i przyjêty przez Radê Miejsk¹ w
Olecku w dniu 26 stycznia 2006 r. dokument, pozwoli w przysz³oci na aplikowanie o finansowe rodki
zewnêtrzne na rozwój i modernizacjê Miasta Olecka.
Plan zosta³ wykonany w ramach Projektu Stworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji jako szansy na poprawê standardów ¿ycia w Olecku finansowanego ze rodków Unii Europejskiej pod patronatem Euroregionu Niemen.
Dokument w wersji elektronicznej znajduje siê na
stronie www.olecko.pl/rewitalizacia.

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:
 Adam Kaperski
 Krystyna Ko³odziejska
 Leonarda Krupiñska
 Regina Rojek
 Anna Szymborska
 Leonard Zagórski
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

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
cie
zê
c
o u
zp urs
o
R k

27
lutego

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 800-1800

tel. 520-23-36

Firma DELPHIA YACHTS

sprzeda budynek biurowy

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

(V8303)

(K3601)

Nieustaj¹cy konkurs

(V10501)
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
Wracamy do tematu

STG szuka naszych korzeni

Jak pisa³em wczeniej, aktywnie dzia³a
drugie w Polsce Suwalskie Towarzystwo
Genealogiczne, kierowane przez Grzegorza
Krupiñskiego z Warszawy, by³ego mieszkañca Suwalszczyzny. Grupa pasjonatów
genealogii zawi¹za³a siê w stowarzyszenie poprzez kontakty na forach dyskusyjnych w internecie.
- Na terenie Suwalszczyzny wspó³pracujemy z kilkoma osobami, które pomagaj¹ nam zdobywaæ informacje  opowiada prezes STG G. Krupiñski.  Pomaga nam miêdzy innymi proboszcz z
Krasnopola i suwalski historyk Andrzej
Matusiewicz.

W najbli¿szym czasie ma zostaæ opracowana monografia parafii Janówka w
powiecie augustowskim. Cz³onkowie STG
licz¹ te¿ na wspó³pracê z mieszkañcami
Wilna, którzy mog¹ korzystaæ z bogatych zbiorów archiwum wileñskiego.
STG nadal szuka osób zainteresowanych cz³onkostwem w stowarzyszeniu oraz
wspó³prac¹.
Kontakt do prezesa G. Krupiñskiego: s_t_g@wp.pl. Stronê internetow¹ STG
mo¿na znaleæ po wpisaniu do wyszukiwarki nazwy stowarzyszenia (lub pod adresem: http://members.chello.pl/g.krupinski/
index.htm)
(jod)

Otwarte Drzwi dla wolontariatu

Pomó¿my pomagaæ

Od niedawna w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi w Olecku, przy alei Zwyciêstwa 3a (tel. 523-99-65), prowadz¹cym schronisko dla bezdomnych i sto³ówk¹ dla
ubogich, swoj¹ dzia³alnoæ rozpocz¹³ wolontariat. Jego koordynatorem jest Joanna
Nowaczyk.
Wolontariusze z OD maj¹ pomagaæ mieszkañcom Ziemi Oleckiej w najdrobniejszych sprawach ¿ycia codziennego, wymagaj¹cych pomocy osób ¿yczliwych:
np. przy zakupach, przygotowaniu opa³u czy sprz¹taniu. Poza tym wolontariusze
maj¹ nieæ pomoc w sprawach prawnych, kiedy np. trzeba bêdzie wyst¹piæ do s¹du
o rozwód czy o alimenty.
Wolontariat ten tak¿e samodzielnie bêdzie poszukiwaæ osób potrzebuj¹cych
wsparcia, które z ró¿nych przyczyn nie zg³aszaj¹ swoich potrzeb pomocy spo³ecznej.
Cz³onkowie stowarzyszenia maj¹ zamiar rozmawiaæ z oleckimi pracodawcami na
temat czasowego zatrudniania swoich podopiecznych ze schroniska.
Prezes OD Wojciech Bojar przypomina, ¿e do koñca kwietnia mo¿na wp³acaæ
1 proc. podatku dochodowego na konto stowarzyszenia, które jest organizacj¹
po¿ytku publicznego. Mo¿na to za³atwiæ bardzo szybko, dzwoni¹c jedynie pod
numer telefonu stowarzyszenia: (0-87) 523-99-65.
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi m.in. przy pomocy oleckich parafii Kocio³a
Rzymsko-katolickiego zwróci³o siê do wiernych o zg³aszanie siê do pracy w wolontariacie.
(jod)

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V3201)

MARKET BUDOWLANY

Dy¿ury
aptek

UWAGA

* 21-26.02.2006r.
 pl. Wolnoci 25
* 27.02.-5.03.2006r.
 pl. Wolnoci 7B

HURT DETAL PALIW, OLEJÓW I SMARÓW
(V3006)

Lekki olej opa³owy

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

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
18.00  spotkanie uczestników kursu
ratownika przedmedycznego, sala
Teatru AGT
23 lutego
* wyp³ata wiadczeñ rodzinnych, nazwiska zaczynaj¹ce siê na litery od
N do S  Bank Spó³dzielczy
9.00  II Turniej Pi³ki No¿nej na niegu o Puchar Dyrektora SP1 (szko³y
podstawowe), boisko MOSiR
12.00  Sesja Rady Powiatu, sala konferencyjna Starostwa, ul. Kolejowa
32
24 lutego
* wyp³ata wiadczeñ rodzinnych, nazwiska zaczynaj¹ce siê na litery od T
do Z  Bank Spó³dzielczy
12.00  Edukacja filmowa  spotkanie
z Tomaszem Adamskim (OP-OF)
(ROK Mazury Garbate)
18.00  otwarcie OP-OF (ROK Mazury Garbate)
18.00  Spójnia Olecko  Viktoria II
Wiêcki, mecz tenisa sto³owego
20.00  Guzikowcy  film, kino ROK
Mazury Garbate
22.00  Filmowe Podlasie atakuje  OPOF (ROK Mazury Garbate)
25 lutego
16.00  Viktoria I Wiêcki  Geodezja
Olecko  I Strefa Go³dap, mecz tenisa sto³owego
16.30  otwarcie wystawy plakatu
(ROK Mazury Garbate)
17.00  Rok diab³a  film, kino ROK
Mazury Garbate
23.00  Na dobry sen , film, Sala ARTS
(ROK Mazury Garbate)
26 lutego
17.00  Guzikowcy  film, kino ROK
Mazury Garbate
19.00  Rok diab³a  film, kino ROK
Mazury Garbate
27 lutego
17.00  rozpoczêcie nowego kursu w
Szkole Jazdy J. Miliszewskiego, Aleje Lipowe 3
28 lutego
Turniej pi³ki no¿nej o Puchar Prezesa
klubu Czarni  hala LO, ul. Kociuszki

"

Tygodnik Olecki nr 8 (426)

(K2403)

Bogus³aw M. Borawski: - Panie Burmistrzu, jakby podsumowaniem dzia³alnoci Pana w minionym roku jest przyznanie Panu wyró¿nienia Najlepszy z najlepszych przez Marsza³ka naszego województwa za kompleksowy program zagospodarowania jeziora Olecko Wielkie i dorzecza rzeki Legi.
Wac³aw Olszewski:  Inwestycje w tej dziedzinie rozpoczê³y siê w 2004 roku, a czêciowo nawet jeszcze w 2003.
Wtedy to powsta³a Wiewiórcza cie¿ka, punkty widokowe,
zagospodarowalimy wyrobiska ¿wirowe na Szyjce, wyremontowalimy budynki na Skoczni, dobudowalimy tam nowe
oraz zosta³ zbudowany próg rzeczny.
Ta inwestycja to nak³ady w wysokoci ok. 2 milionów
z³otych i by³a sfinansowana z rodków gminnych i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska oraz amerykañskiej
fundacji GEF.
BMB:  Wizytówk¹ Olecka sta³a siê pla¿a miejska przy
Skoczni.
WO:  Tak. Budynki zosta³y wyremontowane. Zosta³ dobudowany hangar, toalety, kot³ownia, kawiarnia i zielona klasa
edukacyjna. W czasie roku szkolnego mog¹ tam odbywaæ
siê lekcje i pokazy filmowe na tematy ekologiczne.
BMB:  Ochrona jeziora to nie tylko prace nad samym
jeziorem. Co dla jego ochrony zrobiono?
WO:  W ubieg³ym roku wykonalimy za ok. milion z³otych kanalizacjê deszczow¹ od ulicy Parkowej wokó³ stadionu miejskiego z koñcowym odcinkiem zakoñczonym separatorem. Do chwili ukoñczenia tej budowy wszystkie wody opadowe
bezporednio p³ynê³y do jeziora. W chwili obecnej wodê oczyszcza
zamontowany separator.
W roku bie¿¹cym przy udziale funduszy Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (WFOiGW) wykonamy inwestycje prawie za dwa miliony z³otych.
Chcemy by wszystkie ujcia kanalizacji deszczowych, zarówno do jeziora jak i rzeki, by³y zakoñczone separatorami. Dodatkowo zostanie wykonana kanalizacja deszczowa przy ul. 1
Maja zakoñczona separatorem oraz wyremontujemy nitkê kanalizacji od rodowiskowego Domu Samopomocy a¿ do mostku
nad jeziorem.
BMB:  Czy planuje siê pod³¹czenie rozrastaj¹cego siê
osiedla w Mo¿nych po drugiej stronie jeziora?
WO:  Tak! W tym lub w przysz³ym roku, w zale¿noci od
funduszy, zarówno miejskich jak i unijnych, rozwi¹¿emy ten
problem. W ubieg³ym roku zosta³a ukoñczona kanalizacja sanitarna ³¹cz¹ca Imionki z Oleckiem. W tym za roku chcemy
do tej instalacji pod³¹czyæ Mo¿ne. Zale¿y to jednak od funduszy unijnych, gdy¿ gminy nie staæ na wykonanie tak wielkich inwestycji w ci¹gu jednego roku.

BMB:  Szczególnie z ekologicznego punktu widzenia
wyró¿ni³a siê budowa progu rzecznego na Ledze.
WO:  Tak! To co dla jeziora zrobi³a ta inwestycja nie da
siê wyceniæ. Wed³ug ekologów, którzy monitoruj¹ skutki budowy tego progu, poziom jeziora podniós³ siê na tyle, ¿e
zaczê³o siê ono samooczyszczaæ. Badania nad skutkami budowy tego typu zapory zosta³y przeprowadzone przez instytut ochrony rodowiska przy Uniwersytecie Gdañskim. Raport stwierdza, ¿e spe³ni³a ona pok³adane w niej nadzieje.
Badanie tego tematu zobrazuje praca magisterska jednego ze
studentów tego Uniwersytetu. Instytut ten monitoruje równie¿ napowietrzanie wód jeziora E³ckiego.
Ju¿ teraz wiem, ¿e badania coroczne czystoci wód pokazuje, ¿e rok 2005 by³ dla jeziora Olecko Wielkie rokiem prze³omowym i wody w nim zaczê³y siê samoistnie oczyszczaæ.
BMB:  Wyciêcie trzciny przy ujciu Legi chyba te¿ przyczyni³o siê do szybszego oczyszczania siê wód?
WO:  Tak. Zapewne tak!
BMB:  Dziêki tym inwestycjom jestemy bardziej atrakcyjni dla turystów.
WO:  Tak! Jezioro i jego okolice sta³y siê atrakcyjne nie
tylko dla turystów. Sta³o siê ono atrakcyjne dla uprawiaj¹cych wypoczynek aktywny. Olecczanie korzystaj¹ z mo¿liwoci spacerowania wokó³ jeziora. Korzystaj¹ ze cie¿ki rowerowej. Poznaj¹ nasz¹ faunê i florê bo cie¿ki s¹ przecie¿ dok³adnie opisane. Co prawda tablice zosta³y czêciowo zniszczone, ale wszystkie je odtworzymy. Nie bêdziemy siê poddawaæ
pladze chuligañstwa.
Mylê, ¿e dziêki ukoñczeniu tej inwestycji sporo skorzysta³o miasto. Du¿o osób przyje¿d¿a tylko po to, by zobaczyæ
wiewiórcz¹ cie¿kê. Przecie¿ by³a ona mocno promowana 
dwie audycje Kawa czy herbata czy Lato z jedynk¹ w Olecku.
Realizacja projektu Wiewiórcza cie¿ka udowodni³a, ¿e
mo¿na za jednym zamachem zrobiæ co dla ochrony wód, a
jednoczenie zachêciæ mieszkañców do korzystania z uroków
inwestycji nie ingeruj¹c w tê przyrodê.
BMB:  Sprawy ekologiczne s¹ tylko czêci¹ inwestycji
miejskich dotycz¹cych planu rewitalizacji.
WO:  Kompleksowy program zagospodarowania jeziora
Oleckie Wielkie jest bardzo obszerny. Zacz¹æ trzeba od wykonania kanalizacji wokó³ jeziora. W planie mamy równie¿
zbudowanie nowej cie¿ki rowerowej od ul. Ludowej po dawnym nasypie kolei w¹skotorowej, obok stadionu, miêdzy cmentarzem komunalnym, a jeziorem i na ul. Go³dapskiej bêdzie siê
ona ³¹czy³a z wiewiórcz¹ cie¿k¹.
W tym roku planujê wykonaæ nowe owietlenie wiewiórczej cie¿ki. Bêd¹ to lampy tego samego typu co przy placu
Wolnoci i zast¹pi¹ one stare od kamiennego mostu na Ledze przy ul. Partyzantów a¿ do Dzikiej Pla¿y.
W tym te¿ roku, skoro tylko bêdzie mo¿na rozpocz¹æ prace, zostanie ukoñczony skate-park. Elementy zosta³y kupione w roku ubieg³ym. Bêdzie to niebywa³a atrakcja dla uprawiaj¹cych sporty ekstremalne.
Trzeba te¿ kontynuowaæ prace przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym. Do kompleksu zostanie w³¹czony orodek
wypoczynkowy Skarpa. Mamy go przej¹æ. Spotka³em siê w
tej sprawie z wojewod¹, który wypowiedzia³ siê na ten temat
pozytywnie. Na najbli¿szej sesji Rada Miejska bêdzie podejmowaæ uchwa³ê o przejêciu tego orodka.
Chcemy utworzyæ kompleks sportowo-rekreacyjno-turymI£OÆ-MUZYKA
-ROCK&ROLL

PUB TARGOWA

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

(V4605)

Wywiad z Burmistrzem Olecka
Wac³awem Olszewskim

#
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WO:  Bêdzie kompleksowo zagospodarowany kwarta³
pomiêdzy ulicami Sk³adow¹, 11 Listopada, Kopernika i Armii
Krajowej. W jego sk³ad wejd¹ drogi wewnêtrzne, dojazdowe,
parkingi i chodniki. Jednoczenie zostanie rozwi¹zany problem kanalizacji deszczowej. Mamy ju¿ zakupion¹ kostkê chodnikow¹.
Jest te¿ w projekcie wykonanie trzech uliczek wewnêtrznych przy ul. Zielonej.
W inwestycjach tegorocznych jest te¿ budowa drogi przejazdowej ³¹cz¹cej ul. Konopnickiej z ul. Orzeszkowej. Wykonamy projekt na budowê ul. Cisowej.
Na ulicy Sembrzyckiego zostanie wyremontowany chodnik. Tê inwestycjê wykonamy razem ze Starostwem, ponosz¹c
po 50% kosztów. Nowy chodnik zostanie po³o¿ony po prawej
stronie od Armii Krajowej a¿ do budynku s¹du.
W planach jest równie¿ wykonanie ci¹gu pieszego od ul.
Paderewskiego do 11 Listopada.
Dalej planujemy wykonaæ drogê w Sedrankach, zniwelowaæ niebezpieczne wzniesienie i utwardziæ nawierzchniê.
Zostanie zrealizowana droga lepie  Zajdy Folwark. Bêdzie to droga asfaltowa. Ukoñczymy budowê sali gimnastycznej w G¹skach ze rodków gminnych i Unii Europejskiej.
Jest jeszcze kilka zadañ inwestycyjnych, ale ich realizacja
bêdzie zale¿na od pozyskania rodków z UE.
BMB:  Jak przedstawia siê finansowanie tegorocznych
poczynañ kulturalnych?
WO:  Dofinansowanie imprez kulturalnych przewidziane jest na poziomie ubieg³orocznym. Dotyczy to wszystkich
sztandarowych oleckich imprez, takich jak: Przystanek Olecko, Mazurskie Spotkania z Folklorem czy Sztama. Jest to w
sumie oko³o 70 tysiêcy z³otych.
BMB: - Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê i Panu i olecczanom
zrealizowania wszystkich planów.
Bogus³aw Marek Borawski

(V8203)

styczny. W sk³ad kompleksu wejdzie: hotel, stadion górny,
na którym chcemy po³o¿yæ sztuczn¹ murawê. Mamy równie¿
projekt na wykonanie stadionu pi³karsko-lekkoatletycznego
na bazie istniej¹cego ju¿ stadionu g³ównego. Inwestycj¹, która wejdzie w sk³ad kompleksu, bêdzie równie¿ pole biwakowe
pomiêdzy stadionem a pla¿¹ miejsk¹ na Skoczni.
Chcemy równie¿ przebudowaæ, a w zasadzie zbudowaæ od
nowa, amfiteatr. Teren zosta³ ju¿ przekazany gminie przez Starostwo.
Wa¿nym elementem bêdzie zagospodarowanie Szyjki: wyci¹g do nart wodnych oraz pomiêdzy jeziorem a szos¹ do
Wieliczek kompleks sportowo-rekreacyjny z kortami tenisowymi, boiskami do siatkówki a¿ po punkty gastronomiczne.
BMB:  Jaki okres przewiduje Pan dla realizacji tak
ambitnych planów?
WO:  Cztery do piêciu lat. Jest to realne tylko wtedy,
gdy otrzymamy fundusze unijne przewidziane dla Polski w
latach 20072013. Jest to tym bardziej realne, ¿e wk³ad w³asny beneficjanta jest ustalony na minimum 15%. Wykonanie
tych planów pozwoli na stworzenie kompleksu turystycznosportowego, który s³u¿y³by mieszkañcom i turystom dziesi¹tki lat.
BMB:  Panie Burmistrzu, jest jeszcze jeden ciekawy pomys³. Mianowicie odkopanie i udostêpnienie dla turystów
starych fundamentów oleckiego zamku.
WO:  Tak. W tym roku jednak tego nie zdo³amy wykonaæ. W tym czasie przygotowany zostanie projekt tego przedsiêwziêcia. Musimy prace zaplanowaæ i uzgodniæ z konserwatorem zabytków. Zrobimy kompleksowe przygotowanie przedsiêwziêcia, a w roku przysz³ym zostanie odkryty fragment murów
zamku. Poniesiemy z tego tytu³u okrelone koszty, ale bêd¹
siê one mieciæ w przysz³orocznym bud¿ecie. Przecie¿ bêdzie
to jedna z naszych licznych atrakcji turystycznych.
BMB:  Co zatem w tym roku zostanie wykonane.
WO:  Planujemy wykonaæ sieci wodoci¹gowe G¹ski-lepie-Zajdy Folwark. Wykonamy projekty na zwodoci¹gowanie
wsi Kukowo, Zajdy, Jaki, Dobki i Rosochackie. Bêdzie to
przygotowanie do inwestycji na lata 2007-2008. Mylê, ¿e do
2008 roku wszystkie wsie w naszej gminie bêd¹ pod³¹czone
do wodoci¹gu.
Inn¹ inwestycj¹ na wsi bêdzie ukoñczenie wietlicy wiejskiej i remizy OSP w Lenartach. Planowane ukoñczenie tej
inwestycji to Dzieñ Stra¿aka (4 maja) oraz ukoñczenie wietlicy wiejskiej z gara¿em stra¿ackim w Borawskich.
BMB:  Jakie inwestycje bêd¹ wykonane w Olecku?

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

(V9602)

BUD-MET

LAS I OGRÓD

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

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

(V5204)

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V78505)

(V5003)

$
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Abecad³o oleckie

Ukaza³a siê nowa ksi¹¿ka Pana Ryszarda Dembego pod
wiele znacz¹cym tytu³em Abecad³o oleckie. Publikacja zawiera w encyklopedyczny sposób u³o¿one has³a zwi¹zane z
Ziemi¹ Oleck¹.
Sam autor zaznacza, ¿e ksi¹¿ka dziêki lunej kompozycji
mo¿e stanowiæ podstawê do kontynuowania (...) przez dobór nowych hase³. I w³anie po to powsta³a ta ksi¹¿ka 
jest ona wyjciem do publikacji szerszej, obejmuj¹cej wiêcej
problemów opracowanych w sposób encyklopedyczny.
Na ksi¹¿kach Pana Ryszarda Dembego wychowa³y siê
rzesze olecczan. Dziêki jego pisarstwu moglimy poznaæ historiê Olecka. To opracowania Pana Ryszarda publikowane
najpierw w Gazecie Oleckiej, a póniej w Tygodniku Oleckim,
nastêpnie zbierane w publikacje ksi¹¿kowe opowiada³y o ludziach,
którzy tutaj mieszkali.

Wy³oniono wykonawcê sali
gimnastycznej w G¹skach

CENTRUM OGRODOWE
GRÜNLAND

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

(K1504)

W dniu 20 lutego Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski
podpisa³ z PRIBO E³k umowê na budowê sali gimnastycznej
w G¹skach. Jest to pierwsza tego typu inwestycja na wsi.
Budowa sfinansowana zostanie z funduszy gminnych i unijnych. Wartoæ inwestycji to oko³o 1,9 miliona z³otych, z czego 49% to rodki zewnêtrzne. Sala bêdzie mia³a wymiary 15
na 30 metrów i w jej sk³ad wejdzie równie¿ kompleks szkolno
-sanitarny: sale lekcyjne, pracownie, si³ownie, sale fitness,
umywalnie, przebieralnie, sanitariaty. Sala bêdzie mia³a równie¿ widowniê umiejscowion¹ na wysokoci pierwszego piêtra. W chwili obecnej jest to najnowoczeniejszy typ sali
gimnastycznej tej wielkoci.
Sala ma byæ zbudowana w wycigowym tempie  do
koñca sierpnia!

Dla olecczanina ciekawego historii miasta, znajomoæ ksi¹¿ek
i publikacji Pana Ryszarda to podstawa wiedzy. W chwili
obecnej Wszechnica Mazurska podjê³a równie¿ starania o
utrwalenie historii Olecka publikuj¹c artyku³y naukowe. Najbardziej donios³ym osi¹gniêciem w tej dziedzinie jest wydany w 2004 roku tom Episteme 36. Zawiera on m.in. publikacjê R. Dembego dotycz¹c¹ historii Olecka przed i po drugiej
wojnie wiatowej. Jest to pierwsze opracowanie historii czasów
powojennych. Do chwili jej wydania nie mielimy ¿adnego
kompleksowego opracowania tego tematu. Drug¹ ciekaw¹
publikacj¹ zamieszczon¹ w Episteme 36 jest publikacja ks.
Wojciecha Guzewicza Zarys dziejów parafii rzymskokatolickich w Olecku. Artyku³ ten porz¹dkuje w sposób podstawowy dla dalszych badañ w tym zakresie historiê miasta.
Ostatnia ksi¹¿ka Pana Ryszarda Dembego otwiera przed
znawcami dziejów miasta pole do popisu i jest milowym krokiem
do tworzenia encyklopedii wiedzy o Olecku.
Jedynym mankamentem ksi¹¿ki jest niska jakoæ publikowanych ilustracji.
Bogus³aw M. Borawski

wietlica w Borawskich

We wtorek 21 lutego o 11.00 Burmistrz podpisze umowê z
Urzêdem Marsza³kowskim na dofinansowanie budowy wietlicy wiejskiej z boksem gara¿owym na wóz stra¿acki w Borawskich. Gmina na ten cel otrzyma z Sektorowego Programu
Operacyjnego dofinansowanie w wysokoci 152 tysiêcy z³otych.
Inwestycja zostanie ukoñczona do koñca czerwca.

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

DZIELMY SIÊ
RADOCI¥

Okres wi¹t Bo¿ego Narodzenia, choæ
zazwyczaj mrony za oknem, jest najcieplejszym i najmilszym czasem w ca³y roku.
Jeli tylko mo¿emy to spêdzamy go z
ludmi nam najbli¿szymi, dzielimy siê mi³oci¹ i dobrymi ¿yczeniami.
W ogólnym wi¹tecznym nastroju
trzeba pamiêtaæ, ¿e s¹ te¿ inni ludzie, którym
mo¿emy sprawiæ radoæ.
Uczniowie Zespo³u Szkó³ w Olecku,
kolejny raz z radoci¹ i ochot¹, powiêcili swój czas i odwiedzili zaprzyjaniony SPZZPD w Jakach. M³odzie¿ wyst¹pi³a w koncercie kolêd i pastora³ek.
Przy wspólnym piewaniu szybko i mile

up³yn¹³ czas, a na po¿egnanie uczniowie obdarowali pacjentów w³asnorêcznie wykonanymi kolorowymi serduszkami
i zrobili pami¹tkowe zdjêcie wokó³ prze-

piêknej szopki.
El¿bieta Smokowska-Grzanka
Nauczycielka muzyki i plastyki
w Zespole Szkó³ w Olecku

%
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Narada roczna
W dniu 17.02.2006 r. odby³a siê w Komendzie Powiatowej
PSP w Olecku narada roczna z ca³ym stanem osobowym za³ogi.
Na naradê zaproszeni byli: st. bryg. Józef Zaj¹czkiewicz  Warmiñsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Olsztynie, Stanis³aw Ramotowski  Starosta Powaitu Olecko, Edward Adamaczyk  wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku
Samorz¹dowego Województwa Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wac³aw Sapieha  przewodnicz¹cy Rady Powiatu w Olecku.
W trakcie narady podsumowano dzia³alnoæ pracy komórek organizacyjnych Komendy oraz udzia³ w interwencjach stra¿aków
Jednostki Ratowniczo-Ganiczej w Olecku.

Przygotowania do narady rocznej z prezentacj¹ multimedialn¹.

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

Xa³oga KP PSP Olecko podczas narady.

(V6903)

Od lewej: Stanis³aw Ramotowski, st, bryg. Józef Zaj¹czkiewicz, kpt. Józef Wasilewski, Edward Adamczyk, Wac³aw
Sapieha.
Obecni na naradzie zaproszeni gocie podziêkowali stra¿akom za dzia³alnoæ w roku 2005, wspomnieli równie¿,
¿e praca stra¿aka jest trudn¹ s³u¿b¹. Ka¿de
zdarzenie jest inne i nie mo¿na przewidzieæ co siê mo¿e zdarzyæ w ka¿dej chwili.
Z ka¿dym rokiem na stra¿ po¿arn¹ spadaj¹ kolejne obowi¹zki i potrzeba jest
ci¹g³ego szkolenia w zakresie tych¿e
obowi¹zków. Na zakoñczenie obecny na
naradzie Warmiñsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie z³o¿y³ ¿yczenia spokojnej s³u¿by i szczêliwych powrotów z dzia³añ.
Informacjê przekaza³: st. kpt. Tomasz
Milewski Rzecznik Prasowy Komendanta
Powiatowego PSP w Olecku.

&
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Jubileuszowa Gratka dla nastolatka

Najlepiej piewaj¹ najm³odsi

15 lutego w sali widowiskowej Regionalnego Orodka Kultury Mazury Garbate w Olecku odby³y siê przes³uchania w jubileuszowej, X edycji Gratki dla
nastolatka, konkursu wokalnego dla dzieci
i m³odzie¿y z terenu powiatu oleckiego.
Ju¿ od kilku lat w tej imprezie bior¹ udzia³
uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych Ziemi
Oleckiej. Po raz pierwszy w tym roku w
konkursie udzia³ wziêli m³odzi wokalici
z terenu gminy wiêtajno. Poziom wokalny wykonawców ocenia³o jury w sk³adzie: Katarzyna Krajewska-Openchow-

Olecku, Jakub Kowalewski z SP 4 Olecko, Monika Borys, Jan Jakub Prosiñski
i Anita Szypulska z SP Kowale Oleckie,
Elwira witaj z SP wiêtajno, Aleksandra Duba i Alicja Jarz¹bska z SP Wieliczki, Adrianna Nalewajko z SP Babki

Sabrina Girtler z GP w Judzikach i Ewelina Rêkawek z LO Olecko.
Jury zgodzi³o siê co do tego, ¿e najwy¿szy poziom wykonawczy prezentowali najm³odsi wokalici. W przes³uchaniach brak³o wyranie wokalistów z SP1
Olecko, prowadzonych przez Teresê
i Annê Szadkowsk¹.
Oleckie, Klaudia Wójcik, Anna Jarz¹bska, Angelika Interewicz i Anna Kaszkiel z SP z Oddzia³ami Integracyjnymi w
G¹skach.
W kategorii klas V-VI SP i kl. I-II gimnazjów w eliminacjach wyst¹pi¹: Justyna Burzyñska z ZS Olecko, Pawe³ Kopiczko z GP 2 Olecko, Ewa Nielubowicz

ska (przewodnicz¹ca) z Pañstwowej Szko³y
Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Olecku, Renata Dunaj i Bo¿ena Ga³¹zka z ROK MG i
ni¿ej podpisany, Dariusz Josiewicz,
dziennikarz regionalnego dwutygodnika
Pulsextra. Ogó³em na oleckiej scenie
w przes³uchaniach wziê³o udzia³ a¿ 64
wykonawców. Ten obowi¹zek nie dotyczy³ w tym roku finalistów ubieg³orocznej Gratki dla nastolatka.
W pierwszej kategorii klas I-IV szkó³
podstawowych do eliminacji zakwalifikowali siê: najm³odsza Ola Kosakowska,
Luiza Kapuciñska z Zespo³u Szkó³ w

z GP wiêtajno, Emilia Skar¿yñska z SP
Kowale Oleckie, Aleksandra i Julia Steckiewicz z SP Wieliczki, Partycja Dobrzyñ
z GP Wieliczki, Justyna Olszewska, Joanna Suchocka, Monika Brzozowska, Olga
Grzêda i Sylwia Kaszkiel z SP w G¹skach,
Paulina Koz³owska z SP 4
Olecko.
Wród najstarszych wokalistów, w kategorii kl. III
gimnazjów i
szkó³ ponadgimnazjalnych
do eliminacji
weszli: Olga
Jackiewicz i

W kwietniu odbêd¹ siê eliminacje do
fina³u, do którego dojdzie na scenie plenerowej w czerwcu br. Jak poinformowa³ Radek Skrodzki, pomys³odawca i
g³ówny organizator konkursu, uczestnicy
eliminacji bêd¹ mogli skorzystaæ z warsztatów wokalnych, które bêdzie dla nich
prowadzi³ w ROK MG lider Lubelskiej
Federacji Bardów Jan Kondrak.
Warto dodaæ, ¿e wokalici z G¹sek,
przygotowani przez Jacka Malinowskiego,
byli wietnie przygotowani nie tylko
wokalnie, ale tak¿e pod wzglêdem choreografii, strojów i rekwizytów.
Dariusz Josiewicz
Fot. Jaros³aw Kosakowski

'
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Autorzy ksi¹¿ki to profesorowie renomowanych uczelni w Pary¿u. Publikacja sk³ada siê z szesnastu rozdzia³ów, zawieraj¹cych fundamentalne dla
zrozumienia ekonomii tematy, takie jak:
zatrudnienie i bezrobocie, globalizacja,
pieni¹dz, konsumpcja i dochody, rynek
i inne. Atutem ksi¹¿ki jest praktyczna
prezentacja , m.in. na marginesach podano definicje, kluczowe daty, krótkie

uet, Marie-Martine Salort: Kompendium
wiedzy o ekonomii. Warszawa: Wydaw.
Naukowe PWN 2005

cytaty wybitnych ekonomistów, na koñcu
zamieszczono s³ownik.
Kompendium przeznaczone jest dla
licealistów, kandydatów na studia, studentów i wszystkich osób zainteresowanych zrozumieniem istoty zjawisk ekonomicznych.
El¿bieta Rowiñska

Quo vadis Solidarnoci
szkolna... i co dalej?



Jak zainteresowany Szanowny czytelnik wie, na mój artyku³ Quo vadis
Solidarnoæ szkolna? otrzyma³em odpowied Pani El¿biety Borys pt. Quo
vadis Solidarnoci... nie tylko szkolna.
Nale¿y domniemywaæ, ¿e jest Ona osi¹
powstania i istnienia od miesiêcy problemu w Gimnazjum nr 2 w Olecku. Potwierdza to m¹droæ ludowa Uderz w
stó³, a no¿yce siê odezw¹. Potwierdza
równie¿ to, co by³o w niesprecyzowanym domyle mego pisania. Obecnie nie
sposób w krótkiej odpowiedzi ustosunkowaæ siê do du¿ej iloci spraw poruszonych przez mego interlokutora, a
stanowi¹cych materia³ do rozwa¿añ i nie
tylko. Spróbujê temu sprostaæ, zastrzegaj¹c, i¿ daleki bêdê od czynienia z³a

komukolwiek w niejednym artykule.
Sprawa pierwsza
Sugerowanie w tytule odpowiedzi, ¿e
nie tylko solidarnoæ szkolna quo vadis
jest ewidentnym szukaniem wspólników
z³a. O czym to wiadczy?
Sprawa druga
Zupe³n¹ herezj¹ i niezrozumieniem jest
powo³ywanie siê na s³owa Jana Paw³a
II Solidarnoæ to jeden i drugi, ale nigdy jeden przeciw drugiemu. Gdyby
s³owa te w ustach mego interlokutora
mog³y nieæ prawdziwoæ przes³ania, to
jak chocia¿by w ich wietle rozumieæ
drugie przykazanie mi³oci: Mi³uj bliniego swego jak siebie samego (do
czego w swym artykule namawia³em), albo
przykazania dekalogu: Nie mów fa³szy-

WarmiñskoMazurska
Biblioteka
Pedagogiczna
w Olsztynie
Filia
w Olecku,
ul. Aleja
Zwyciêstwa 7,
tel. 523 93 53
zaprasza:
poniedzia³ek
wtorek-pi¹tek
sobota

8.00-15.00,
8.00 -18.00,
8.00 -15.00

wego wiadectwa przeciw bliniemu
swemu, albo z Pater Noster: ... i odpuæ nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; albo z rachunku sumienia: Jeli piastujê urz¹d
lub jeli sprawujê w³adzê, czy wykorzystujê to dla w³asnej wygody, czy te¿ dla
dobra innych w duchu pos³ugi. Móg³bym mno¿yæ nauki Kocio³a Katolickiego.
Po trzecie
Rozumowanie, ¿e jestem obroñc¹ ZNP
i córki jest mylne nawet od strony logiki, chocia¿ obroñc¹ chcia³bym byæ wszystkich walcz¹cych ze z³em i nigdy nie bêdê
ho³dowaæ zasadzie komunistycznej, a
mianowicie: - kto nie jest ze mn¹, jest
przeciw mnie, bo tylko ja mam racjê, a
logika i prawda bezwzglêdna nie maj¹
po co pl¹taæ siê.
C.d.n.
Wac³aw Koz³owski

Verte

(V5403)

PROPOZYCJA
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
Janine Bremond, Jean-Francois CoKSI¥¯KA TYGODNIA



Tygodnik Olecki nr 8 (426)

10 lutego br. dyrektor Zespo³u Szkó³ w Olecku Stanis³aw Kopycki odebra³
certyfikaty dla Szko³y Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 1, które zosta³y przyznane w ramach ogólnopolskiej akcji Rodzina-Rodzinie. Równie¿ ka¿dy uczeñwolontariusz otrzyma³ imienny certyfikat za swój wk³ad pracy.
W dalszym ci¹gu uczniowie pod opiek¹ nauczyciela  Katarzyny Fieæko 
bêd¹ pracowaæ w ramach tej akcji i licz¹ na powiêkszenie liczby osób chêtnych
do pracy na rzecz rodzin potrzebuj¹cych.
wra¿liwoci na jego problemy  powiedzia³ Piotr Gryczon, który wraz z Rafa³em Wojciechowskim koordynuje akcjê.
Czêæ szkó³ bêdzie realizowa³a równie¿ projekt Podarek, polegaj¹cy na zbieraniu wród uczniów zabawek i wysy³aniu ich bezporednio do rodzin zamieszczonych w bazie Akcji na stronie www.rodzinarodzinie.pl. Mali darczyñcy sami zdecyduj¹, której rodzinie okazaæ wsparcie
i któremu dziecku wys³aæ paczkê.

Wykorzystano materia³y ze
strony internetowej www.rodzinarodzinie.pl

Pod Papugami

P I Z Z A

i wszystko jasne

1. MA£GOKA .......................................................... 7z³ .......... 9z³
ser, sos pomidorowy, przyprawy, oregano
2. GRZYBOBRANIE................................................... 8z³ ........ 11z³
ser, sos, pieczarki, przyprawy oregano
3. TYGRYSICA ........................................................... 9z³ ........ 14z³
ser, sos, boczek, cebula, papryka, przyprawy, oregano
4. S£ODKA JADZIA ............................................... 10z³ ........ 15z³
ser, sos, kurczak, kukurydza, ananas, przyprawy, oregano
5.OGNIEM I MIECZEM ............................................ 10z³ ........ 15z³
ser, sos, chili, salami, oliwki, peperoni, ,cebula, przyprawy, oregano
6.SEROWA PANIENKA .......................................... 10z³ ........ 14z³
dwa rodzaje sera, sos, szynka , pieczarki, przyprawy , oregano
7. KILER ................................................................ 9,50z³ ........ 14z³
ser, sos, salami, pieczarki, cebula ,papryka ostra , przyprawy, oregano
8. MORSKA BRYZA ................................................ 11z³ ........ 15z³
ser, sos, kalmary, krewetki, ma³¿e, oliwki, cebula, przyprawy, oregano
9.TAKA RYBA .......................................................... 10z³ ........ 15z³
ser, sos, tuñczyk, cebula, papryka, oliwki, przyprawy, oregano
10.TRZY WINKI ................................................ 9,50z³ ........ 14z³
ser, sos, trzy rodzaje szynki, oliwki , papryka, przyprawy, oregano
11. BAMBUSOWA ................................................... 11z³ ........ 16z³
ser, sos, oliwki, papryka, pieczarki, cebula, pêdy bambusa,
kie³ki sojowe, przyprawy, oregano
12. ZRÓB TO SAM ................................................. 11z³ ........ 15z³
ser, sos, cztery dodatki klienta, przyprawy, oregano
13. Z£OTA PAPUGA ............................................. 12z³ ........ 16z³
ser, sos, szynka , salami, boczek, pieczarki, kukurydza, papryka,
cebula, czosnek, przyprawy, oregano
14. ZIELONA £¥CZKA ........................................... 10z³ ........ 14z³
ser,sos,groszek, szpinak, broku³y, pieczarki,przyprawy, oregano
15. MISS PIGGY ....................................................... 9z³ ........ 12z³
ser,sos,szynka ,pieczarki, przyprawy,oregano
16. PIZZA RZENIKA ............................................. 10z³ ........ 14z³
ser, sos, kie³basa, pomidor, cebula, przyprawy, oregano
17. HUNO-LULU ....................................................... 12z³ ........ 15z³
ser, sos, banan, brzoskwinia, ananas, rodzynki, oregano,
DODATKI: .................................................................. 1z³ .......... 2z³
Pieczarki, cebula, oliwki, kukurydza, ananas, papryka,
szynka, salami, kurczak, boczek, tuñczyk, ser,

Przypominamy, ¿e pod has³em
Sprawd w wirtualu, dzia³aj w realu dzia³a
kampania informacyjna, promuj¹ca Akcjê Rodzina Rodzinie. Pierwszym etapem
kampanii by³a Zimowa Gwiazdka Rodzina
Rodzinie, która wystartowa³a wraz z pocz¹tkiem grudnia 2005.
Celem dzia³añ podjêtych przez organizatorów jest rozpowszechnienie informacji o mo¿liwoci bezporedniego wspomagania najubo¿szych rodzin. W rozpropagowanie idei projektu zaanga¿owanych jest blisko 1000
polskich szkó³, które zg³osi³y
chêæ bezinteresownej pomocy. W pierwszym tygodniu
grudnia, w ca³ym kraju przy
wspó³pracy z uczniami tych
placówek pojawi³o siê 100 000
plakatów informuj¹cych o Akcji
Rodzina Rodzinie.
To doskona³a forma edukacji dzieci i m³odzie¿y na temat podstawowych zasad i idei
wolontariatu. Anga¿owanie siê
uczniów w Akcjê Rodzina Rodzinie uczy ich odpowiedzialnoci za drugiego cz³owieka i

Akcja Rodzina Rodzinie, w odró¿nieniu od innych inicjatyw, umo¿liwia osobom zainteresowanym udzieleniem pomocy na bezporednie wsparcie rodzin
potrzebuj¹cych poprzez wysy³anie do nich
zakupów i paczek.
Na potrzeby projektu zosta³a utworzona Ogólnopolska Baza Rodzin Oczekuj¹cych Wsparcia, zawieraj¹ca spis osób
i rodzin pozostaj¹cych w bardzo trudnej sytuacji materialnej, sprawdzonej i
potwierdzonej przez lokalne Orodki
Pomocy Spo³ecznej, a tak¿e uprawnione
instytucje publiczne czy organizacje pozarz¹dowe o zasiêgu lokalnym. Dochód
na jedn¹ osobê w rodzinach uwzglêdnionych w bazie waha siê od kilkunastu
do kilkudziesiêciu z³otych miesiêcznie.
Akcja Rodzina Rodzinie jest przyk³adem wykorzystania nowych technologii
w obszarze pomocy spo³ecznej w tworz¹cym siê spo³eczeñstwie informacyjnym. Sercem akcji jest
strona internetowa www.rodzinarodzinie.pl , za porednictwem
której mo¿na uzyskaæ informacje o potrzebuj¹cych, a tak¿e o
formach wsparcia dla rodzin
oczekuj¹cych pomocy.
Jak pisz¹ organizatorzy, liczba
partnerów akcji nieustannie siê
powiêksza. Do tej pory projektowi Rodzina Rodzinie partneruje ponad 100 organizacji i instytucji.

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

Sprawd w wirtualu, dzia³aj w realu
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PROWINCJA£KI

Epifania, czyli opowieæ dosyæ odlotowa

IV epizod matrymonialny

scu, na jego konspiracyjne szczêcie. Nazajutrz o tej samej porze Jêdru ju¿ czeka³ na skraju pó³mroku. Jest. Pod kurtk¹
wyrany kszta³t ka³acha i chyba z za³adowanym magazynkiem.  O szuja, a taki
lalu siê wydawa³  gada³ Jêdru z sob¹
w sobie.
Przez nastêpnych kilka dni Wacek w
gêst¹ wierczynê na minutê i z powrotem do ludzkiego tygla i mêtliku. Jêdru
za ka¿dym razem metr po metrze hektarowy m³odnik jak saper szczegó³owo
ostro¿nie jakiej nory, darni udartej, szuka³
nadaremnie.
Pamiêta, w pi¹tek, pierwszy dzieñ babiego lata, Wacek nie wynurzy³ siê z
g¹szczu jak zwykle. Po chyba szeciu z
tego oczekiwania zagnieconych petach,
Jêdru spl¹drowa³ ca³y m³odnik. Wacka
nie ma. Matce z okna pilnowaæ kaza³ kiedy
s¹siad bêdzie wraca³. Trzy godziny warty. Wyszed³ na klatkê, ¿e niby przypadkiem ale je¿eli ju¿ siê spotkali bo niby
ma co tam do niego, czyli sprawê niemo¿liw¹ do poczekania. Kurtka na Wacku rozchlastana jak to po d³ugim, mêcz¹cym wêdrowaniu. Giwerê musia³ zostawiæ w lesie.

KUPON NA OG£OSZENIE
 0,37 z³ za s³owo

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



Droga do brzozowej alei jest skomplikowana. Nawet wytrawny harcerz prowadzony dwa razy, trzeci raz sam wcale niekoniecznie trafi. Dojazd samochodem jest
zupe³nie niemo¿liwy. Ju¿ w po³owie drogi
k³ody i wykroty. Leni mówi¹, ¿e to umylne
zaniedbania, ¿eby z³odziejom nie u³atwiaæ
wywo¿enia opa³ówki. Mo¿na rowerem, ale
to tylko kilka minut zysku, a nie o to przecie¿
chodzi. Wackowi spacer zajmuje dwa
kwadranse w jedn¹ stronê. Najpierw energicznie i beztrosko, a koñcówka z rozwag¹ i szeptu prawie apogeum. Tu¿, tu¿ przed
alej¹ czêsto dziki mo¿na popodgl¹daæ w
b³otnych k¹pielach. Kiedy blisko dzikowiska us³ysza³ Wacek sarnie szczekanie.
Skrêci³ do nawo³ywania, które by³o jak
proba  zabij, skróæ mêki. Nic dzikiej piêknoci siê nie sta³o, bo zapêtlona by³a szyj¹
razem z nog¹. Samobójczy ucisk strachu
i rozpaczy by³ niemo¿liwy. Sarnê czeka³a
mieræ g³odowa  gdyby nie us³ysza³ Wacek
szczekania. Nie zastanawia³ siê, czy dawa³ czy te¿ zwraca³ ¿ycie. Nie zawraca³
sobie g³owy filozoficznym pytaniem, czy
nadzwyczaj spokojne oddalanie siê ofiary od lenej szubienicy by³o jego dziêkujê czy oczekiwaniem na przepraszam. Zdarzenie by³o jednym z detali ca³ego szeptem, efektownym wtrêtem w ca³¹ fabu³ê
dowiadczon¹ z pierwszego rzêdu wielkiego kina czy teatru. Zdawa³o mu siê, ¿e
jeszcze krok a wniknie, stanie siê dzikiem,
kretem lub wawiórem, albo chocia¿ starym, roz³o¿ystym wierkiem.
***
Jêdru wyniucha³ Wacka tajemnice.
Prawie przypadkiem. Jako tak na pocz¹tku
jesieni, w sklepiku zauwa¿y³, ¿e pod kurtk¹ Wacek co ma. Pomyla³ natychmiast,
¿e jednak poluje krêgos³up wioskowej
sprawiedliwoci. Ruszy³ wiêc za nim tajniacko przez most i w las. Z dystansem
odpowiednim na otwartej przestrzeni. Zanim
jednak dotar³ do ciemnej ciany wierków
Wacek ju¿ wraca³. Szybko. Za szybko 
zrezygnowa³ albo zauwa¿y³... Buchn¹³ Jêdru w trawê dzik¹ co po pas w tym miej-

Iloæ publikacji:
F x 1
Fx 2
F x 3
Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V9003)

Jutro babie lato, nadal piêkne. Ludzie
uwijaj¹ siê na dzia³kach. By³ niez³y rok,
s³onka i deszczu równowaga, wiêc plon
jest. Wacek jeszcze bardziej chy³kiem, bo
wiadomoæ pe³na dziwacznoci jego potrzeby bycia nie tu a tam. Narkotycznoæ
jego szeptem maksymalna, bo nareszcie
normalnie do swojej alejki bez balastów
pod kurtk¹. Tam na miejscu ju¿ ma co
trzeba.
Parê kroków przed dzikow¹ ³¹ni¹-borowink¹ za plecami s³yszy obcy ha³as. To
Jêdru ze scyzorykiem niby za grzybami.
- Nic nie ma  speszony nag³¹ demaskacj¹ zam³yni³ pust¹ reklamówkê przed
oczami Wacka.
- Taki rok  sk³ama³ Wacek, bo rok
by³ wybitnie grzybowy. A wciek³oæ
nast¹pi³a w nim ca³ym w stopniu niemo¿liwym do ukrycia.
- Tam na brzozowej alei mog¹ byæ
borowce  brn¹³ Jêdru dalej graj¹c zupe³nego g³upka  chod, to opowiem jak
siê ma³o co tam nie o¿eni³em. Tylko morda w kube³.
- Ej Stryjna  pokonany, bezsilny wyrzuci³ z siebie Wacek. Tylko na tyle go
by³o staæ wobec Jêdrusia, mimo, ¿e w dupie
mia³ jego zapowied matrymonialnych
zwierzeñ.
Jan Nowak-Kowalski
Ci¹g dalszy nast¹pi

Kontakt tel.
(087) 520-22-41
(087) 520-33-02
kom.
0-500-044-685
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VII Powiatowy Przegl¹d Przedstawieñ Jase³kowych

W dniach 15-16 lutego br. w sali widowiskowej Regionalnego Orodka Kultury w Olecku Mazury Garbate odby³ siê
VII Powiatowy Przegl¹d Przedstawieñ Jase³kowych.
W pierwszym dniu prezentowa³y swoje spektakle:
- Zespó³ Szkó³ w Olecku, SP z Oddzia³ami Integracyjnymi Osiedle
Siejnik, spektakl Ocknij siê, Ziemio, opiekunowie: Katarzyna Fieæko, Izabela D¹browska, Micha³ Janiszewski

- Zespó³ Szkó³ w Olecku, SP nr 4 z Oddzia³ami Integracyjnymi, spektakl Czy s³yszelicie o Betlejem?, opiekunowie:
Joanna Cichanowicz, Alicja Czerniecka, Anna Sitko
- Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kowalach Oleckich,Szopka
z przeszkodami,Janina Szczêsna
- Centrum Edukacji przy rodowiskowym Domu Samopomocy w Olecku, spektakl Kolêdowanie z map¹ wiata, opiekunowie: Magdalena Czerwiñska, Agnieszka Dwilewska

- SP z Oddzia³ami Integracyjnymi w G¹skach, spektakl Nasza
szopka, opiekunowie: Teresa Wiêcko, Barbara Zdanewicz,
Jacek Malinowski
- Szko³a Podstawowa w wiêtajnie, spektakl Cudowne odkrycie, opiekun Jolanta Bo³trukanis

- Szko³a Podstawowa w Mazurach, spektakl Dzi jest Bo¿e
Narodzenie, opiekun Urszula Muszyñska
- Szko³a Podstawowa w wiêtajnie, spektakl A wiat³oæ w
ciemnoci wieci, opiekun Jolanta Bo³trukanis
- Gimnazjum nr 1 w Olecku, spektakl Wigilijny wieczór, opiekun
Micha³ Janiszewski
- Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kowalach Oleckich,
spektakl Jase³ka  gwar¹ z okolic Suwalszczyzny, opiekun Janina Szczêsna

!
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W dniu 17 stycznia wyst¹pi³y:
- Gimnazjum nr 2 w Olecku, spektakl Wigilijna ulica, opiekun Dorota Gnutek
- Szko³a Podstawowa nr 3 w Olecku, opiekunowie: Danuta
Baranowska, Anna Marczak

- Szko³a Podstawowa nr 1 w Olecku, spektakl Tadek Niejadek i przyjaciele id¹ do Betlejem, opiekunowie: El¿bieta
Giglewicz, Bo¿ena Jegliñska
- Przedszkole z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku, spektakl
Radoæ z narodzenia Boga, opiekunowie: Ewa Skindzier,
Henryka Smokowska

- Szko³a Podstawowa nr 1 w Olecku, spektakl Z pok³onem
Dzieciêciu Bo¿emu, opiekunowie: Teresa Grzymkowska, Bo¿ena
Jegliñska

- Przedszkole z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku, spektakl
Wród nocnej ciszy, opiekunowie: El¿bieta Czajewska, Maria
Turynowicz
- Zespó³ Szkó³ w Babkach Oleckich, spektakl Powitajmy maleñkiego, opiekunowie: Pelagia Biziewska, Ma³gorzata Lejmel
Przypominamy, ¿e Przegl¹d nie ma charakteru konkursu, a
jego celem jest:
 propagowanie kultury teatralnej
 prezentacja dorobku artystycznego zespo³ów amatorskich
 stwarzanie nauczycielom, instruktorom teatralnym, m³odym
aktorom mo¿liwoci zdobycia wiedzy i umiejêtnoci oraz
wymiany dowiadczeñ.

Fot. Józef Kunicki

"
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VI POWIATOWY KONKURS LITERACKI

9. Prace nale¿y dostarczyæ do 31 marca
2006 r. na adres: Urz¹d Miejski w
Olecku, Plac Wolnoci 3; 19-400 Olecko, Wydzia³ EKD, pokój nr 18.

MISTRZ PIÓRA
Regulamin

I. CELE KONKURSU
1. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnieñ literackich m³odzie¿y.
2. Prezentacja osi¹gniêæ m³odzie¿y w
powiecie i regionie.
3. Integracja rodowisk m³odzie¿owych.
II. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W konkursie mog¹ uczestniczyæ uczniowie gimnazjów z powiatu oleckiego.
2. Konkurs obejmuje dwie kategorie:
poezjê i prozê. W kategorii prozy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce formy wypowiedzi: bañ, opowiadanie, opowiastka.
Inne formy wypowiedzi zostan¹
zdyskwalifikowane.
3. Utwory poetyckie nie mog¹ byæ centrowane (ka¿dy wers musi zaczynaæ
siê od tego samego miejsca).

4. Tematyka prac jest dowolna.
5. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie trzech utworów poetyckich lub
jednego prozatorskiego (do jednej
strony wydruku komputerowego,
czcionk¹ nie mniejsz¹ ni¿ 10), które
wczeniej nie by³y nigdzie publikowane.
6. Plagiaty zostan¹ zdyskwalifikowane, a
nazwiska ich autorów opublikowane.
7. Ka¿da praca powinna byæ opatrzona
god³em (pseudonimem wyra¿onym s³owem) i dostarczona w piêciu egzemplarzach w wydruku komputerowym.
8. W za³¹czonej zaklejonej kopercie, oznaczonej god³em autora, nale¿y podaæ
god³o, imiê i nazwisko autora, klasê,
szko³ê, tytu³ (tytu³y) utworów oraz imiê
i nazwisko opiekuna. W przypadku
braku tytu³u, nale¿y podaæ pierwszy
wers wiersza.

I Powiatowy Przegl¹d Poetycki

Z DEDYKACJ¥ DO NIEBA
Regulamin

I CELE PRZEGL¥DU
1. Upamiêtnienie postaci papie¿a Jana
Paw³a II (Karola Wojty³y).
2. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnieñ poetyckich uczniów.
3. Prezentacja twórczoci dzieci i m³odzie¿y w powiecie i regionie.
4. Krzewienie wartoci wychowawczych
opartych na naukach Karola Wojty³y.
5. Wzbudzanie zainteresowania postaci¹ papie¿a Jana Paw³a II.
6. Integracja rodowisk szkolnych
II ZASADY UCZESTNICTWA
1. W przegl¹dzie mog¹ uczestniczyæ
uczniowie klas IV-VI szkó³ podstawowych z powiatu oleckiego.
2. Przegl¹d obejmuje trzy kategorie wiekowe: klasy IV, V, VI.
3. Utwory poetyckie nie mog¹ byæ centrowane (ka¿dy wers musi zaczynaæ
siê od tego samego
miejsca).
4. Tematyka wierszy powiêcona powinna
byæ postaci Karola Wojty³y (Papie¿a
Jana Paw³a II).
5. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie trzech utworów poetyckich, które
wczeniej nie by³y nigdzie publikowane.

III ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Organizatorem konkursu jest Zespó³
Szkó³ w Olecku.
2. Patronat nad konkursem obj¹³ Burmistrz Olecka  Wac³aw Olszewski.
3. Organizatorzy konkursu nie zwracaj¹
nades³anych prac i zastrzegaj¹ sobie
prawo do ich publikacji.
4. Prace oceniaæ bêdzie powo³ana przez
organizatora komisja, której werdykt
jest ostateczny.
5. Sk³ad komisji oraz termin i miejsce
rozstrzygniêcia konkursu zostan¹ podane w terminie póniejszym.
6. Nagrodzone i wyró¿nione prace zostan¹ przes³ane na regionalny konkurs
literacki O Ró¿ê Ma³ego Ksiêcia do
Domu Kultury w Olsztynie.
Organizatorzy konkursu prosz¹ o
przestrzeganie zasad zawartych w regulaminie.

non omnis moriar
(nie wszystek umrê)

6. Plagiaty zostan¹ zdyskwalifikowane, a
nazwiska ich autorów opublikowane.
7. Ka¿da praca powinna byæ opatrzona
god³em (pseudonimem wyra¿onym s³owem) i dostarczona w piêciu egzemplarzach w wydruku komputerowym
czcionk¹ Times New Roman rozmiar 12).
8. W za³¹czonej zaklejonej kopercie, oznaczonej god³em autora, nale¿y podaæ
god³o, imiê i nazwisko autora, klasê,
szko³ê, tytu³ (tytu³y) utworów. W przypadku braku tytu³u, nale¿y podaæ pierwszy wers wiersza.
9. Prace nale¿y dostarczyæ do 31 marca
2006 r. na adres: Zespó³ Szkó³ w Olecku,
Osiedle Siejnik I 14; 19-401 Olecko.
III ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Organizatorem przegl¹du jest Zespó³
Szkó³ w Olecku i Szko³a Podstawowa w wiêtajnie.
2. Osoby odpowiedzialne za organizacjê przegl¹du:
· Karolina Parfieniuk (Zespó³ Szkó³ w
Olecku)
· Emilia Pliszek (Zespó³ Szkó³ w Olecku)
· J. Bo³trukanis (SP wiêtajno).
3. Przegl¹d organizowany bêdzie w dwóch
etapach:

HORACY

· wiersz,
· prezentacja swojego wiersza.
4. Nades³ane wiersze analizowane bêd¹
przez jury pod wzglêdem wartoci
poetyckich (i zgodnoci z tematyk¹ przegl¹du).
5. Jury zakwalifikuje wiersze wartociowe, jej zdaniem, do dalszego etapu 
prezentacja utworu przez autora (recytacja, odczytanie).
6. Prezentacja wierszy przez autorów
odbêdzie siê w sali AGT w Olecku
(Regionalny Orodek Kultury Mazury Garbate) 31 III 2006 r. (dopuszcza
siê mo¿liwoæ zmiany terminu, o czym
powiadomieni zostan¹ uczestnicy).
7. Autorzy, którzy znajd¹ uznanie w oczach
jury, otrzymaj¹ wyró¿nienia i nagrody
(oddzielnie w ka¿dym z etapów przegl¹du).
8. Organizatorzy przegl¹du nie zwracaj¹
nades³anych prac i zastrzegaj¹ sobie
prawo do ich publikacji.
9. Nagrodzone i wyró¿nione wiersze
zostan¹ przes³ane na regionalny konkurs literacki O Ró¿ê Ma³ego Ksiêcia do Domu Kultury w Olsztynie.
Organizatorzy konkursu prosz¹ o
przestrzeganie zasad zawartych w regulaminie.

#

Tygodnik Olecki nr 8 (426)

(K1603)

1 marca 2006 r.
 16. rocznica dzia³alnoci

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

Z tej okazji w dniu 1 i 2 marca
promocyjne ceny wypo¿yczeñ  50% TENIEJ
Oferujemy:
- ponad 7000 tytu³ów VHS (mo¿liwoæ wypo¿yczenia na kilka dni)
- blisko 900 tytu³ów DVD
Ponadto oferujemy us³ugi:
- przegrywanie nagrañ prywatnych DVD-VHS, VHS-DVD, DVD-DVD, VHS-VHS
- regeneracja p³yt DVD, CD (nawet bardzo porysowanych)
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

akcja

14

678

Hitch

kom.

29

666

Pi³a

thriller

15

762

Dom woskowych cia³

horror

30

714

Kug fu sza³

s.f.

akcja, s.f.

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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OG£OSZENIA DROBNE

KUPIÊ

* kawalerkê, chêtnie w starym budownictwie, tel. 0-696-858594
K2202
* mieszkanie do 40 m.kw. tel. 0-660-466-270
K2702
* mieszkanie, trzy pokoje, centrum, tel. 0-511-149-089 K2502
PRACA
* zatrudniê ludzi do produkcji skarpet, mê¿czyzn
i kobiety do 35 lat ze znajomoci¹ dziewiarstwa, tel. 0-605855-504, 0-605-855-506,
K3501
SPRZEDAM
* karmid³a dla drobiu plastikowe i metalowe, tel. 0-601-210819
K3701
* mieszkanie, Gordejki, 47 m.kw., tel. 0-508-097-660
K1703
* mieszkanie w centrum, nowe budownictwo, ok. 50 m.kw.,
tel. 0-510-145-909
K2902
* mieszkanie 60 m.kw. centrum, nowy atrakcyjny budynek,
tel. 0-513-433-038
K3101
* siano, tel. 0-605-171-286
K1903

US£UGI

(V9502)

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

PIECZ¥TKI, KSERO, DORABIANIE KLUCZY

Arnold

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

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

(K3401)

(VV10604)

* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V6813
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V6808
* hurtownia odzie¿y u¿ywanej, tel. 0-501-703-381
V10002
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V6703
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V4105

Hurtownia wêdlin

ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V4904)

(V112018)

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

* sklep BHP i p. po¿, Grunwaldzka 16a, tel. 0-87-520-17-89
V10202

* sklep miêsny Mazury, tel. 0-87-520-23-14
V6003
* solarium le¿¹ce, stoj¹ce, tel. 0-87-520-32-10
V10801
* spawanie aluminium, tel. 0-508-192-094.
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2506
* suknie lubne, wypo¿yczalnia, sprzeda¿, tel. 0-886-364-909,
www.vivienvigo.com
V2406

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

(V6708)

* artyku³y wêdkarskie, wyprzeda¿, rabat 30%, sklep zoologiczny, ul. Kolejowa
L803
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, , Grunwaldzka,
tel. 0-87-520-01-21
K1803
* AUTOGAZ, monta¿ tel. 0-87-523-94-31
V3605
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L106
* budowa pomostów na wodzie w okresie zimowym, tel. 0-607208-389
K1304
* Centrum Ogrodnicze, Rzenicka 6
V4305
* Compensa  ubezpieczenia wszystkie, tel. 0-87-520-46-76
V7003
* dewocjonalia, ul. Wisniowa 3
V10701
* domki letniskowe sprzedam, tel. 0-607-208-389
K1204
* geodezyjne, ksero wielkoformatowe, ul. Letnia 12, tel. 0-87520-28-67
V76608

T/4).^

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne

* transport, tel. 0-508-192-094.
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K306
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2206
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L902
* turystyczne Dem-Bus, kraj, zagranica, tel. 0-504-065-770 V3805
* wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski, Targowa 20, tel. 0-87520-21-13
V73411
* WYPOZYCZALNIA DVD, tel. 0-87-523-01-54
V5304
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2309
* zupy regeneracyjne, tel. 0-87-520-15-78
V2606
WYNAJEM
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00

Ceny najni¿sze w regionie!
KEY, aleja Wojska Polskiego 16
Z kuponem - 5% rabatu! (z wyj¹tkiem c.o.)
Nowoæ! Baterie do kuchni
z wyci¹ganym prysznicem. Tanio!
Tel. (087) 520-22-33.

L304
L404

(V6603)

(V78408)

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

* kredyty, tel. 0-87-520-22-47
K406
* kredyty, ubezpieczenia, tel. 0-87-520-20-55
V9902
* lakiery samochodowe, dorabianie, ul. Targowa 14a, K3301
* piecz¹tki, plac Wolnoci 7c (I piêtro nad sklepem miêsnym
Mazury, tel. 0-87-520-04-80
V8103
* PIZZA NA TELEFON, 0-87-523-00-43
L604
* poczta kwiatowa, tel. 0-87-520-24-74
K806
* pralnia, tel.0-607-373-479
V3106
* przewozy, przeprowadzki, tel. 0-504-146-460
V4505
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K2602

* salon meblowy, Jan Bagiñski, ul. RZENICKA 6, tel. 0-87520-29-23
V3905

* ABC Alkoholi, plac Wolnoci 8c, tel. 0-87-520-42-72
ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* jubilerskie, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47
V5104
* kompleksowe wykonawstwo instalacji sanitarnych, tel.
0-87-520-49-33
V3706
* korepetycje, matematyka, mgr Danuta Szrajbert, tel.
0-600-045-656, 0-87-520-40-12
V9701

%
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Wspomnienia  po latach

W³adys³aw ¯urowski

Rok 1995/96

W³adys³aw ¯urowski
W ostatnich dniach lutego 1995 r.
mgr Jerzy Wojnowski wyjecha³ ze swoimi ch³opcami do Nowego Targu na Igrzyska Centralne m³odzie¿y szkó³ podstawowych w ³y¿wiarstwie. Startuj¹c na
nowotarskim lodowisku mia³ du¿o szczêcia, bo zdoby³ z ch³opcami a¿ trzy puchary. Pierwszy puchar otrzyma³ z uzyskanie pierwszego miejsca w nowej konkurencji ³y¿wiarskiej short track, drugi
za II miejsce w Z³otym Kr¹¿ku, a trzeci za jazdê szybk¹. Kiedy o zwyciêstwie
ch³opców powiadomi³ telefonicznie szko³ê,
dyrekcja postanowi³a uhonorowaæ zdobywców czo³owych miejsc w Polsce
specjalnym przyjêciem w auli szkolnej.
Od 1 maja 1995 r. rozpocz¹³em polowanie na szczupaki, a od 15 czerwca,
kiedy ¿ar³oki zaczê³y zmieniaæ zêby i niechêtnie goni³y za b³yskiem, zaczyna³em
penetrowanie okolicznych lasów w promieniu 30 km od Olecka szukaj¹c runa
lenego w postaci poziomek, czarnych
jagód, a nastêpnie malin i grzybów, a w
miesi¹cu sierpniu  drugiego rzutu rydzów oraz borowisków. Pod koniec wrzenia zaczyna³em zbieraæ ¿urawiny i orzechy, które bardzo czêsto nie obradza³y
ze wzglêdu na przymrozki. W padzierniku i listopadzie jeszcze trudni³em siê
po³owem szczupaków.
W dniu 31 wrzenia i 1 padziernika
zosta³em zaproszony przez Komendê Hufca
ZHP w Olecku na zlot harcerzy województwa warmiñsko-mazurskiego celem
uczczenia 50-lecia powstania ZHP w tym
rejonie. Powiat olecki reprezentowa³y tylko

cztery osoby: komendantka hufca, jej
zastêpca kieruj¹cy samochodem, jeden
starszy harcerz i ja jako najstarszy przedstawiciel przedwojennego harcerstwa,
licz¹cy wówczas 81 lat.
Wyjechalimy z Olecka du¿o wczeniej, aby zd¹¿yæ na pocz¹tek zlotu. Do
zebranych na najwiêkszym placu w Olsztynie harcerzy i harcerek przemówi³ Naczelnik G³ównej Kwatery ZHP, po czym
wszyscy udali siê do kocio³a parafialnego, którego proboszczem by³ mój dawny
uczeñ z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Olecku Julian ¯o³nierkiewicz. Po mszy
odwiedzi³em swego dawnego ucznia z
lat piêædziesi¹tych. Oprowadzi³ mnie po
swojej obszernej plebanii, a na zakoñczenie wizyty poczêstowa³ mnie czarn¹
kaw¹.
Po wizycie na plebanii wybra³em siê
do kolegi Witolda Okulewicza, którego
spotka³em po wyjciu z kocio³a podpieraj¹cego siê lask¹. Z nim koñczy³em
Seminarium Nauczycielskie Mêskie im.
Tomasza Zana w Wilnie i obaj nale¿elimy do czarnej Trzynastki Wileñskiej
Dru¿yny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego w Wilnie. Po wejciu do mieszkania
Witka stwierdzi³em, ¿e wszystkie ciany
ozdobi³ rzebami z drewna, wykonanymi
w³asnorêcznie, a na honorowym miejscu
sta³o popiersie Marsza³ka Polski Józefa
Pi³sudskiego i piêkny gotycki koció³ek,
który Napoleon id¹cy na Moskwê przez
Wilno chêtnie chcia³ przenieæ na d³oni
do Francji.
Po kilkunastominutowej rozmowie, w
której wspominalimy dawne czasy, rozstalimy siê, bo musia³em zd¹¿yæ na obiad
w szkole zawodowej, w której znalelimy zakwaterowanie. Po obiedzie zwiedzalimy Olsztyn.
Wieczorem organizatorzy zlotu urz¹dzili uroczyst¹ kolacjê, przy której dyskutowano na tematy harcerskie oraz piewano harcerskie pieni przedwojenne i
powojenne. Kolacja przekszta³ci³a siê w
kominek harcerski, zakoñczony pónym
wieczorem, kiedy to udalimy siê na
spoczynek.
Nazajutrz spalimy dosyæ d³ugo. Kiedy
po opónionej pobudce wyruszylimy na
niadanie, dochodzi³a godzina 10. Po
niadaniu wszyscy udali siê do planetarium, gdzie poszczególni przedstawiciele rodowiska harcerskiego zabierali
g³os, opowiadaj¹c o przedwojennej pracy w konspiracji oraz po wojnie, a wszyscy
s³uchaj¹c ciekawych opowieci ogl¹da-

(213)

li sztuczny firmament niebieski.
Ja te¿ opowiedzia³em o swojej dru¿ynie, któr¹ zorganizowa³em przy Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Olecku, ale musia³em j¹ rozwi¹zaæ w grudniu 1958 r.,
poniewa¿ partia PZPR nie pozwala³a prowadziæ pracy harcerskiej w sposób przedwojenny. Prowadzi³em natomiast w szkole
Harcersk¹ Spó³dzielniê Jutrzenka, która od roku 1957 sprawowa³a opiekê nad
szkolnym lodowiskiem Bajka, które w
telewizyjnym plebiscycie w 1980 roku
zdoby³o miano najpiêkniejszego w Polsce, ale ju¿ w roku 1995 przesta³o istnieæ jako takie, gdy¿ przesta³em pracowaæ jako opiekun i konserwator. Przesta³em siê nim opiekowaæ, poniewa¿
ówczesna dyrektor Szko³y Podstawowej
nr 2 w Olecku rozwi¹za³a Spó³dzielniê,
burmistrz miasta nie znalaz³ pieniêdzy na
odnowienie budynku, a nauczyciel wf
odda³ w rêce prywaciarza dwa pomieszczenia lodowiskowe, magazyn oraz lokal kawiarni.
Po opuszczeniu planetarium udalimy
siê na obiad, a potem nasza czteroosobowa ekipa odjecha³a do Olecka.
***
8 sierpnia 1995 r. Otrzyma³em z Gdañska
poni¿szy list:
Alert  Zawiadomienie
Dnia 18 wrzenia 1995 r. Mija 20 lat
od mierci druha Andrzeja Grzesiaka
(Czarny-Kimta-Narew), urodzonego 11
listopada 1900 roku w Krakowie. Grzesiak  harcmistrz, kapitan W.T., dru¿ynowy Czarnej Trzynastki Krakowskiej,
Czarnej Trzynastki Wileñskiej Dru¿yny
Harcerzy, by³y komendant Wileñskiej
Chor¹gwi Harcerzy i Szarych Szeregów
Okrêgu Wileñsko-Nowogródzkiego AK,
dowódca Dzielnicy D Armii Krajowej
w Wilnie, by³y Komendant Gdañskiej
Chor¹gwi Harcerstwa, by³y cz³onek Naczelnej Rady G³ównej Kwatery Harcerskiej. Odznaczony by³ wielokrotnie medalami i krzy¿ami. Ca³e ¿ycie walczy³ o
Prawdê, Dobro i Piêkno. Wieloletni wiêzieñ obozu sowieckiego w Workucie. O
powrocie do kraju w 1955 roku natychmiast w³¹czy³ siê w dzie³o wychowania
m³odzie¿y i odbudowy harcerstwa.
Grono przyjació³, podw³adnych i
wspó³pracowników przy pomocy i patronacie Gdañskiej Chor¹gwi Harcerzy
pragnie uczciæ rocznicê Jego mierci w
niedzielê 17.09.1995 r. O godz. 12:00 na
cmentarzu w Gdañsku-Srebrzysko.
C.d.n.
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Kalendarz imion

21 lutego
Eleonory, Eugenii, Fortunaty, Ireny, Lenki
Bart³omieja, Cezarego, Daniele, Feliksa,
Fortunata, Kiejstuta, Piotra, Roberta, Teodora, Wyszeniegi
22 lutego
Flory, Honoraty, Izabeli, Ma³gorzaty, Marty,
Wrócis³awy
Arystiana, Irydiona, Nikifora, Piotra,
Wrocis³awa, Wrócis³awa
23 lutego
Florentyny, Izabeli, Marty, Romany, Romy
B¹dzimierza, B¹dzimira, Damiana, Florentyna, £azarza, Piotra, Polikarpa, Romana, Seweryna, Wincentego
24 lutego
Jaminy, £ucji, Modesty, Naty
Bogurada, Bogus³awa, Bogusza, Boguty, Lucjana, Lucjusza, Macieja, Marka,

Modesta, Piotra, Sergiusza
25 lutego
Aliny, Almy, Anastazji, Gezy, Ma³gorzaty,
Sabriny, Walpurgii
Bolebora, Cezarego, Donata, Jaros³awa,
Konstancjusza, Macieja, Modesta, S³awoboja, Wiktora, Zygfryda
26 lutego
Bogumi³y, Dony, Elwiry, Eweliny, Fory,
Lutos³awy, Miros³awy
Aleksandra, Bogumi³a, Dionizego, Faustyna, Filipa, Miros³awa, Nestora, Prokopa
27 lutego
Albiny, Anastazji, Gabrieli, Honoraty,
Honoryny, Liwii, Sieros³awy
Gabriela, Juliana, Leonarda, Wasyla,
Wiaros³awa, Wiktora

Przys³owia
i powiedzenia
 Ostatni wtorek jaki i post pewno ca³y
taki.
 Gdy w Popielec pogoda s³u¿y, such¹
wiosnê wró¿y.
 Pierwszy dzieñ po Popielcu pogodê lata
g³osi, drugi wskazuje jesieñ, trzeci o
zimie wnosi.
 Po Macieju (24luty) lody wró¿¹ d³ugie
ch³ody.
 Ile razy w lutym zagrzmi, tyle w kwietniu niegu spadnie.
 W lutym gdy zagrzmi od wschodniego
boku, burze i walne wiatry s¹ w tym
roku.
 Gdy luty mrozy daje, wró¿y urodzaje.
 Jeli mróz w wiêtego Macieja (24 lutego), czterdzieci dni tego nadzieja.

Nasz przepis

Jedz kie³ki

op³ukanych nasion nale¿y wsypaæ do
W okresie przesilenia zimowo-wiosen- ma³ego s³oika, zalaæ wod¹, najlepiej olinego nasz organizm cierpi na niedobór goceñska, przykryæ kawa³kiem gazy i
witamin. Czujemy siê ci¹gle zmêczeni, przymocowaæ j¹ gumk¹.
Moczy siê ma³e nasiona 5 godzin, a
os³abieni i niewyspani, a nasza cera jest
du¿e10
godzin. Po up³ywie tego czasu
blada lub wrêcz szara. Kiepskim wygl¹wodê
wylewamy,
a s³oik przewracamy
dem i z³ym samopoczuciem p³acimy za
do
góry
dnem
i
ustawiamy
go pod k¹b³êdy pope³nione zim¹. Zbyt ma³o rutem
45
stopni
na
2
dni
w
miejscu
ciemchu na wie¿ym powietrzu, za ma³o w
nym,
w
temperaturze
pokojowej.
W
tym
diecie owoców i warzyw, wypijanie nadczasie
nasionka
(nasion
pszenicy
mo¿miernej iloci kawy oraz mocnej herbaty, palenie tytoniu, wszystko to daje na nie p³ukaæ) nale¿y 2 razy dziennie
obecnie o sobie znaæ. Doskonale wzmac- op³ukaæ, a wodê odlaæ. Po 2 dniach naniaj¹ i witaminizuj¹ organizm kie³ki z ró¿- siona pszenicy, s³onecznika, fasoli, soi
nych nasion. W 100 g suchych nasion oraz soczewicy wykie³kuj¹ i s¹ gotowe
znajduje siê 25 mg witaminy C,11 mg do spo¿ycia. Natomiast nasiona rze¿umagnezu, 0,1 mg cynku, 0,9 mg ¿elaza, chy, rzodkiewki i lucerny wrzuca siê do
natomiast w 100 g kie³ków tej roliny miski z wod¹ i delikatnie rozdzielaj¹c usuwa
jest a¿ 61,2 mg witaminy C, 44,5 mg ma- ³uski. Nastêpnie kie³ki umieszczamy w
gnezu, 1,16 mg ¿elaza. 1,2l mg cynku, szklanym, p³askim naczyniu i przykryza ich wartoæ energetyczna wzrasta z wamy niezbyt szczelnie foli¹ i ustawiæ
l do 62 kcal. Do kie³kowania najbardziej na parapecie okiennym. Po 2-3 dniach
s¹ gotowe do jedzenia.
nadaj¹ siê nasiona:
Kie³ki nadaj¹ siê tak¿e do sporz¹dzania
pszenicy, kukurydzy, s³onecznika,
maseczek.
Do miksera wbijamy ¿ó³tko,
fasoli Mung, soczewicy, soi, lucerny, rzedodajemy
³y¿kê
oliwy i ³y¿kê kie³ków, mik¿uchy, rzodkiewki. Dwie, trzy ³y¿eczki
sujemy. Masê nak³adamy na twarz i szyjê i
Urz¹d Skarbowy w Olecku
trzymamy tak d³ugo, a¿
informuje mieszkañców powiatu oleckiego,
wyschnie. Wtedy de¿e zeznania na podatek dochodowy
likatnie j¹ zeskrobujeod osób fizycznych za 2005 rok
my i sp³ukujemy obfiprzyjmowane s¹
cie ciep³¹ przegotowaw pokoju nr 8 w siedzibie Urzêdu Skarbowego:
n¹ wod¹. Maseczka to
Olecko ul. Wojska Polskiego 7
oczyszcza skórê, wyg³aw dniach:
poniedzia³ki
8:30  16:00 wtorki 8:30  16:00 dza i od¿ywia.
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

Frytki z kurczaka
Jeden kilogram miêsa z piersi kurczaka
Zaprawa: 3-4 z¹bki czosnku
1/2 szklanki wytrawnego czerwonego
wina
1/2 szklanki sosu sojowego
2 ³y¿ki miodu
³y¿ka soli
³y¿ka pieprzu
³y¿ka curry
³y¿ka imbiru
litr oleju
m¹ka
Przygotowujemy zaprawê mieszaj¹c w
miseczce sos sojowy, wino, roztarty
czosnek, miód i przyprawy. Umyte i
osuszone miêso kroimy na kawa³ki
wygl¹daj¹ce jak frytki ziemniaczane i
wk³adamy na 2-3 godziny do zaprawy.
Rozgrzewamy olej. Kawa³ki miêsa obtaczamy w m¹ce i sma¿ymy.
Podajemy z prawdziwymi frytkami.

Amerykanie...

wyprodukowali kubki do zimnych napojów zrobione z lodu. Nawet w ciep³y dzieñ
nie roztapiaj¹ siê one przez 45 minut.
Lodowy kubek trzyma siê za drewniane
ucho i tylko ono pozostaje po roztopieniu siê naczynia.
Wynalazek bardzo chwal¹ ekolodzy.

DOM WESELNY

12345678901234567890123456789012
(V6803)
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
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12345678901234567890123456789012
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12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
ul. Gdañska 1,
12345678901234567890123456789012
* przyjêcia weselne, okolicznociowe12345678901234567890123456789012
tel. +(87) 520-40-50
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
* imprezy studenckie, stypy
12345678901234567890123456789012
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Na Siejniku lizgaæ siê ka¿dy mo¿e
trochê lepiej lub nieco gorzej
Zimowa aura sprzyja?! Na pewno
dzieciom i m³odzie¿y. Tegoroczne warunki
pogodowe umo¿liwi³y zorganizowanie przy
Zespole Szkó³ na Osiedlu Siejnik dwóch
szkolnych lodowisk. Wiêksza tafla lodu
ma oko³o700 metrów kwadratowych,
mniejsza  60 (przeznaczona jest dla dzieci
ucz¹cych siê jedziæ na ³y¿wach). Od
grudnia korzystaj¹ z nich nie tylko uczniowie, ale i mieszkañcy osiedla.
Rozwijanie zainteresowañ sportowych
dzieci i m³odzie¿y jest te¿ mo¿liwe dziêki
zakupowi ³y¿ew ze rodków w³asnych
szko³y i przy wsparciu finansowym Rady
Rodziców. Na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie nieposiadaj¹cy w³asnego sprzêtu wykorzystuj¹ szkolny.
Istnieje te¿ mo¿liwoæ wypo¿yczenia ³y¿ew za niewielk¹ op³at¹ na sezon zimowy.
Lodowisko przyci¹ga rzesze dzieci i
m³odzie¿y, a tak¿e doros³ych. Mo¿na tu

nie tylko pojedziæ na ³y¿wach przy
wpadaj¹cej w ucho muzyce, ale i rozgrzaæ siê gor¹c¹ herbat¹.
Znaleziono, wiêc atrakcyjny sposób
na zagospodarowanie wolnego czasu
mieszkañców osiedla praktycznie do
pónego wieczora, bowiem na boisku za
szko³¹ zainstalowano odpowiednie owietlenie.
lizgawka Zespo³u Szkó³ w Olecku
od pocz¹tku têtni ¿yciem Oby funkcjonowa³a jak najd³u¿ej Mo¿liwe jest to
dziêki:
 Dyrekcji Zespo³u Szkó³ za ¿yczliwoæ przy realizacji przedsiêwziêcia,
 Panu wicedyrektorowi Jaros³awowi Kosakowskiemu  z icie anielsk¹ cierpliwoci¹  niczym klucznik - odmyka i
zamyka drzwi szkolnych magazynków,
wydaj¹c wszelkiego rodzaju sprzêt graj¹cy i wê¿e do polewania lodowiska,
 nauczycielom wychowania fizycz-
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
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Siedem dni i tak dalej... oczywicie minê³o.
I dobrze. Od tego s¹ kalendarze i zegarki.
Czas p³ynie, mija i ucieka... a za 100 lat nie
bêdzie nas.
Poproszono mnie abym ustosunkowa³
siê do polemiki zawartej w ubieg³ym Tygodniku Oleckim. Có¿... Jedne co mogê
napisaæ, ¿e s¹ braki. Brakuje oskar¿enia
PiS, obecnego rz¹du, i braci bliniaków o
nieg, gradobicie i klêski ¿ywio³owe.
Mieæ za z³e ludziom, którzy chc¹ siê
rzeczywicie wzi¹æ do pracy i nie tylko
pozorowaæ dzia³ania  to taka polska cecha narodowa. Zawsze nam le i kto nam
co robi le. A najgorsze s¹ intencje, wiêc
najlepiej rozliczyæ PiS-uary za przysz³oæ.
Bo co oni zrobi¹ w przysz³oci to ju¿ skaranie boskie...
Starczy tej polemiki. Osobicie uwa¿am, ¿e kierowanie siê emocjami pod wp³ywem
niedosz³ych i przysz³ych spraw nie jest
motorem do dyskusji. A poza tym lubiê
Kaczyñskich. Zawsze ich lubi³em od czasów filmu O dwóch takich co ukradli ksiê¿yc. I jako do niewielu dociera puenta
tego filmu, ¿e choæ wydarzy³o siê wiele
nieprzyjemnych przygód to jednak ch³opaki s¹ w dechê. Moja sympatia opiera
siê na tym co robi¹ bracia Kaczyñski. Nie
jest to co prawda Matrix braci Wachowskich, ale m¹drzy ludzie potrafi¹ przyznaæ,
¿e panów K. ciê¿ko z³apaæ z rêk¹ w nocniku. Ju¿ parê lat widaæ jakie dziwn¹ manierê atakowania braci K. z ka¿dej strony
areny politycznej. To zmusza do mylenia. Zazwyczaj co takiego wystêpuje w
tylko w jednym przypadku: mamy co do
ukrycia. A do ukrycia maj¹ wiele ludzie
rz¹dz¹cy do tej pory i maj¹cy wp³yw na
rz¹dzenie. Nic tak nie jednoczy obecnych
polityków przeciwko braciom K. jak ich
pomys³ rozliczenia przesz³oci. Do tej pory
w wykonaniu innych polityków stwierdzenia
o przesz³oci by³y tylko niegronymi sloganami wyborczymi. Niewielu bra³o to
powa¿nie pod uwagê. Z drugiej strony z
areny politycznej zginê³y ugrupowania
polityczne, które obiecywa³y rozliczenie
przesz³oci, a nic w tym kierunku nie zrobi³y, choæ mia³y takie mo¿liwoci. Kilkanacie lat III RP jednak nie przekona³o ludzi, ¿e odst¹pienie od zbadania przesz³oci pozwoli nam budowaæ przysz³oæ.
Okaza³o siê zafa³szowaniem rzeczywistoci. Nie ma co siê dziwiæ, ¿e wbrew opinii
wielu mediów, które bra³y do tej pory udzia³
w jednym z najwiêkszych fa³szerstw naszej przesz³oci poprzez lansowanie has³a o budowaniu przysz³oci dla ludzi
wartoæ przesz³oci okaza³a siê wa¿na. To
boli i to bardzo nawet najbardziej opiniotwórcze dzienniki naszego kraju. Tyle lat
lansowania hase³ o zapominaniu historii

nic nie da³o. To le. Historia zawsze boli,
jeli s¹ w niej nie zablinione rany. Jeszcze bardziej boli gdy dla jakiej wyimaginowanej poprawnoci politycznej lansuje siê wersjê historii pasuj¹cej do wymogów chwili i czasu. W³anie te powroty do przesz³oci s¹ najwiêkszym b³êdem
PiS-u wg opozycji. Jak w opowiadaniu
Kalego o z³ych dzia³aniach ludzi z dzisiejszej opozycji nie wolno wspominaæ i wypominaæ. Nie wolno mówiæ o uk³adzie
warszawskim i jego patologiach przestêpczych... Przecie¿ w Warszawie siê budowa³o! Nawet jeli dziêki mafijnym sposobom i bandyckim zasadom  to stolica
kwit³a... Na przyk³ad zbudowano jedyny
w Europie tunel id¹cy wzd³u¿ rzeki! Do
tej pory nie ma ani jednej pozytywnej opinii
co te cudo architektoniczne przynios³o dla
komunikacji w tym miecie. No có¿... jako
to zagro¿enie nios¹ dla nas Bracia Kaczyñscy i ich partia JU¯ WIEMY. Najwiêksze media w naszym kraju rozpoczê³y akcjê przepowiadania przysz³oci. I to
chyba tylko dla tego, ¿e PiS mówi o dog³êbnym rozliczeniu z przesz³oci¹, która
na pewno nie wyklucza wykazania brudnych paluchów tzw. dzisiejszych autorytetów moralnych i przedstawicieli narodu.
Dziwi mnie atak na chêæ oczyszczenia
rodowisk, które do tej pory niejako same
postawi³y siê (oczywicie w imiê naszego dobra) ponad prawem i uzna³y siê, ¿e

dla dobra demokracji musz¹ ¿yæ i istnieæ
poza zasadami demokratycznymi, to wtedy bêd¹ one prawdziwe i dobre. Chodzi tu
o rodowisko adwokatów i sêdziów. Pierwsi
maj¹ do dzi ¿al, ¿e PiS przeforsowa³ pomys³, aby adwokatami mog³y byæ osoby
spoza rodzin i uk³adów prawniczych. To
potworne, ¿e adwokatem mo¿e dzi zostaæ
byle zdolny absolwent prawa. To jest takie antydemokratyczne. Pod³oci¹ jest te¿
pomys³ zmuszenia adwokatów poprzez kary
finansowe, ¿eby nie przed³u¿ali procesów
dla zwiêkszania swoich zysków i koniec
ochrony dla adwokatów pope³niaj¹cych
b³êdy. To jest bezczelnoæ rz¹du i ministra
Ziobry. Wg profesorskich autorytetów prawa
jest karygodne wprowadzanie 24-godzinnych s¹dów za jakie tam wyczyny chuligañskie i w ogóle niehumanitarne represjonowanie winnych przestêpstw poprzez
ochronê i wiêksze prawa poszkodowanych
i pokrzywdzonych. To ju¿ skandal, ¿e cz³owieka dokonuj¹cego przestêpstwa nazywa siê przestêpc¹ i go szykanuje... Przecie¿ wiadomo, ¿e najbardziej winni s¹ zawsze sami poszkodowani: po co daj¹ siê
gwa³ciæ, pobiæ czy okraæ? Autorytety od
siedmiu boleci! I jeszcze maj¹ czelnoæ
pisaæ , ¿e minister Ziobro wraca do czasów PRL-u! Panowie profesorowie... sami
te prawo PRL-u tworzylicie bior¹c pod
uwagê wasz wiek. Wiêc po co powo³ywaæ
siê na swój autorytet?
PAC

Insynuacje niekonieczne

Anorektyczny facet o b³êdnych oczach mówi nonszalancko kole¿kom, ¿e zabiæ
kogo ciê¿ko jedynie za pierwszym razem, póniej to ju¿ idzie hurtowo. Bernardyn
z pust¹ bary³k¹ po rumie u szyi przys³uchuje siê spokojnie tym zmylonym wywodom. Nie sprawia wra¿enia, jakoby raczej chcia³ przechadzaæ siê po Alpach Szwajcarskich i ratowaæ ludzi w potrzebie. Tu, gdzie w pobli¿u dworca Midi, w ma³ym,
zapyzia³ym pokoiku nad barem, jest mu ca³kiem dobrze. On pi pewnie na ³ó¿ku, a
w³aciciel na pod³odze, tak¹ ma misjê, ¿eby w³aciciel w ogóle spa³. Chuda kobieta
ubrana od do³u tylko w niechlujnie naci¹gniête rajstopy, jak gdyby zapomnia³a
reszty ubioru, rozporz¹dza zasta³¹ klientel¹. Pijana, ciê¿arna kobieta obra¿a siê na
w³anie poznanego, m³odocianego amanta. Bury kot pi na kontuarze, drugi przechadza siê po stolikach ocieraj¹c siê o kufle z piwem. Odnoszê nieomylne wra¿enie,
¿e ludzie w tym miejscu s¹ bardziej prawdziwi ode mnie. Twardy zmrok przykryje
Ewa Koz³owska
ciep³o tych ludzi na wyginiêciu.

