ISSN 1505-0246

Omy³k¹ jest mniemaæ, ¿e jedynie gwa³towne namiêtnoci, jak ambicja i mi³oæ, mog¹ wiêciæ triumf
nad innymi. Lenistwo, mimo ¿e tak md³e, czêsto
staje siê ich panem: wciska siê we wszystkie zamiary i czynnoci, niweczy i strawia niezauwa¿alnie namiêtnoci i cnoty.
La Rochefoucauld

13 marca 2007 r .

Bezpieczeñstwo

M.Pietraszewski

MARKET BUDOWLANY

Tel. (87) 520 44 46
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CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
MARZEC MIESI¥CEM WIELKICH PROMOCJI
SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY
WSPANIA£E TOWARY  JU¯ OD 1 z³

Cena 1,40 z³

Warto przeczytaæ

W bud¿ecie gminy przewidziano rodki na dofinansowanie policji oraz stra¿y po¿arnej zawodowej i ochotniczej. Komendant Powiatowy policji zwróci³ siê równie¿ z prob¹ o
rozpatrzenie mo¿liwoci dofinansowania policji poprzez p³acenie policjantom za godziny nadliczbowe.
Gmina w chwili obecnej bada równie¿ koszty zastosowania monitoringu w szko³ach. Na pierwszy rzut id¹ gimnazja.
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Burmistrz zapewni³, ¿e w
najbli¿szej przysz³oci powstanie w miecie sieæ monitoringu
telewizyjnego. Natomiast komendant policji zapewni³, ¿e znajdzie
w budynku pomieszczenie, w którym mo¿na bêdzie zorganizowaæ centrum do obs³ugi i obserwacji kamer video. Nadzór
telewizyjny zostanie zamontowany na pocz¹tku w centrum
miasta i do³¹czane bêd¹ do niego coraz to nowe sieci.
(m)
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* W dniu 01.03.2007 r. w wietlicy KP PSP w Olecku odby³o siê pierwsze w tym roku posiedzenie Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego ZOSP RP w Olecku. Czytaj na s. 4.
* Gmina Olecko przeprowadzi³a ju¿ wybory na so³tysów we
wszystkich so³ectwach. Trzydzieci osób przez najbli¿sz¹
kadencjê bêdzie prezentowaæ przed Rad¹ Miejsk¹ w Olecku potrzeby mieszkañców wsi. Wykaz so³tysów gminy Olecko
zamieszczamy na s. 4.
* Konkurs dla dzieci i m³odzie¿y szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych na plakat zawieraj¹cy
logo (znak graficzny) oraz has³o przewodnie Punktu wspieraj¹co-informacyjnego. Czytaj na s. 5.
* Powsta³a Olecka Rada M³odzie¿owa. O wyborach na s. 6.
* List do redakcji i komentarz redaktora  s. 7.
* V Regionalny Konkurs Poezji Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny  s. 8-9.
* I Festiwal Nauki i Sztuki w Olecku  wê udzia³ w festiwalowym konkursie  s. 10.
* V Olecki Przegl¹d Otwartych Filmów OP-OF  s. 12.
* Propozycje wstêpne 14. Przystanku Olecko  s. 16.

CENTRUM HANDLOWE
Olecko, Aleje Lipowe 1B
Tel. (087) 520 36 92
Zatrudnimy
handlowców i sprzedawców

(V15401)
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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

Szko³a
Spo³eczna
mieszcz¹ca
siê przy ulicy M³ynowej
jest jedyn¹,
wyj¹tkow¹ placówk¹ w naszym
miecie i regionie. Stale siê doskonalimy dla dobra naszych
uczniów i dbamy, aby nasza szko³a
by³a coraz lepsza.
W chwili obecnej prowadzimy wstêpne zapisy na rok szkolny 2007/2008 do klas pierwszych
szko³y podstawowej, gimnazjum
oraz liceum.
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Wypadek

PALIWA
NAJWY¯SZEJ
JAKOCI

11 marca oko³o godz. 16. W Orzechówku, gm. wiêtajno, kieruj¹ca Fordem 35-letnia Ewa K, mieszkanka gminy wiêtajno, na ³uku drogi zjecha³a na
pobocze i uderzy³a w przydro¿ne drzewo. W wyniku zdarzenia pasa¿er pojazdu (40-letni ma³¿onek Andrzej K.) z
urazami klatki piersiowej zosta³ przewieziony do szpitala w E³ku, a 7-letnia córka
kierowcy Weronika z urazami krêgos³upa
 przewieziona do szpitala w Olecku.
Kieruj¹ca pojazdem w zwi¹zku z licznymi ogólnymi pot³uczeniami zosta³a tak¿e skierowana do szpitala w Olecku na
obserwacjê. Istnieje podejrzenie, ¿e
sprawczyni wypadku spo¿ywa³a wczeniej alkohol.

Za³atwiæ sprawê
nazewnictwa

Do samorz¹du gminnego trafi³ wniosek Klubu Radnych Dobra Wspólnego Ziemi Oleckiej dotycz¹cy generalnego zajêcia siê nazewnictwem ulic, placów, mostów i rond na terenie Olecka.
Radni z tego klubu sugeruj¹, ¿e nale¿y
wreszcie zaj¹æ siê t¹ spraw¹ systemowo i w przysz³oci dla celów edukacyjnych  rozwijania patriotyzmu lokalnego  u¿ywaæ w nazewnictwie w Olecku
imion i nazwisk osób, które by³y pierwszymi osadnikami w naszym miecie od
1945 r.
(jod)

HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

ST A C JA PA L IW  Rarytas

MARKET
BUDOWLANY

ul. E³cka 4
Na miejscu: myjnia, sklep,
hotel i bar
(V4507)

Wojska Polskiego 18

NAJTANIEJ W MIECIE

Tel. (087) 520 01 20

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

(V2608)

AUTOMYJNIA

Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

(V710)

 5 marca o godz. 9.08 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y drzewo zagra¿aj¹ce budynkowi przy ul. Sk³adowej.
 5 marca o godz. 13.50 trzy zastêpy JRG
PSP gasi³y po¿ar gara¿u przy ulicy Tunelowej w Olecku.
 5 marca o godz. 14.47 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca przy ul. Park 1.
 6 marca o godz. 10.10 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ drzewo zagra¿aj¹ce budynkowi przy ul. Parkowej.
 5 marca o godz. 21.00 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ ³abêdzia znajduj¹cego siê
na jezdni na osiedlu Siejnik.
 9 marca o godz. 8.00 1 zastêp OSP
Wieliczki wypompowywa³ wodê z wysypiska mieci w Wieliczkach.
 9 marca o godz. 11.23 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ nad³amany konar drzewa
znad chodnika w Borawskich.
 10 marca o godz. 13.30 jeden zastêp
JRG PSP gasi³ podpalon¹ such¹ trawê na nasypie kolejowym przy ul. Wiejskiej.
 10 marca o godz. 16.25 dwa zastêpy
JRG PSP usuwa³y skutki wypadku drogowego, do jakiego dosz³o w miejscowoci Orzechówko.
 11 marca o godz. 16.25 jeden zastêp
JRG PSP usuwa³ z jezdni plamy oleju
po kolizji drogowej, do której dosz³o
w G¹skach.
 11 marca o godz. 21.42 jeden zastêp
JRG PSP usuwa³ z jezdni w G¹skach
plamê oleju po kolizji drogowej.
Informacji udzieli³
starszy kapitan Tomasz Milewski

PIJANI KIEROWCY

KRAM

11,75 z³  klej
do glazury
WEBER ZP412

(V8405)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

 W dniu 10 marca oko³o godz. 18.00 w
miejscowoci Sokó³ki policja zatrzyma³a
24-letniego Kamila D., mieszkañca gminy
wiêtajno, który kierowa³ Fordem maj¹c we krwi 1,4 promila alkoholu. W
trakcie kontroli kierowca zniewa¿y³ policjantów wulgarnymi s³owami oraz dopuci³ siê nietykalnoci cielesnej policjanta.
Za jazdê po pijanemu grozi mu do 2
lat pozbawienia wolnoci, natomiast
za drugi wystêpek kara w wysokoci
do 3 lat pozbawienia wolnoci.
Kierowcê zatrzymano w areszcie do wytrzewienia oraz wyjanienia zdarzenia.

Schronisko dla zwierz¹t

Wp³ynê³a do Burmistrza pierwsza
deklaracja jednej z ociennych gmin o
wspólnym utworzeniu schroniska dla
zwierz¹t. Równie¿ prezydent E³ku jest
zainteresowany utworzeniem takiej instytucji i prawdopodobnie wesprze budowê jej w okolicach Olecka.
Jak widaæ problem bezpañskich psów
jest powszechny. Budowa schroniska
dla zwierz¹t oraz zastosowanie czipów
do oznakowania psów zwiêkszy bezpieczeñstwo w miecie i okolicach.

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:

 Jan Anisimowicz
 Adam Gozdecki
 Krystyna Ko³odziejska
 Zbigniew Krzy¿ek
 Kamil £apszys
 Bo¿ena £ojewska

Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate, plac Wolnoci 22
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Drogeria Natura, plac Wolnoci 11
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Las i Ogród, ul. Wojska Polskiego 16 (rampa PKP)

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
Komisja ma pomys³
na przychodniê zdrowia

Na posiedzeniu komisji polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa RM Olecko w dniu 9 marca dyskutowano o sprawach rodziny w gminie Olecko. O pracy swoich placówek opowiedzia³y:
Danuta Klejmont z Poradni leczenia uzale¿nieñ od alkoholu, narkotyków i przemocy w rodzinie, Wies³awa Szymczyk z
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
oraz Maria Kozielska-Siemaszko z Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej.
Cz³onkowie komisji rozmawiali tak¿e
o podstawowej opiece zdrowotnej w naszej gminie. Jak powiedzia³ zastêpca burmistrza Henryk Trznadel, do koñca kwietnia 3 firmy przygotuj¹ analizy finansowe
dla 3 koncepcji POZ-u: dla nowej przychodni zdrowia, starej przychodni i starego skrzyd³a szpitala.
(jod)

Klub radnych PiS-u zg³osi
inicjatywê w sprawie
p. A. Maksimowicza
Komisja Polityki prorodzinnej, ochrony
zdrowia i bezpieczeñstwa Rady Miejskiej
w Olecku, podobnie jak komisja bud¿etu, planowania i gospodarki popar³a projekt
uchwa³y o przyznaniu pomiertnie Antoniemu Maksimowiczowi medalu Zas³u¿ony dla Olecka. Jak zapowiedzia³
szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwoci Jaros³aw Bagieñski, radni z tego
klubu przygotuj¹ projekt uchwa³y. Musi
go jeszcze zatwierdziæ RM Olecko.
Przypomnijmy, ¿e dot¹d ten medal
zosta³ przyznany tylko czterem olecczanom: W³adys³awowi ¯urowskiemu ,
Ignacemu Jasielonowi oraz Leonardowi Mosiejko i Ryszardowi Demby.
(jod)

(V5702)

Ca³odobowe
dy¿ury
aptek
13-18.03.2007r.,
ul. Zielona 37
 19-25.03.2007r.,
ul. Kolejowa 15

Uwaga

!
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OLECKI TERMINARZ

wystawy sta³e
8.00-15.00  wystawa fotografii Chrisa
Niedenthala Pracuje My Galeria sztuki
prawdziwej im. A. Legusa, plac Wolnoci (do czwartku-od pi¹tku) wystawa
8.00-15.00-wystawa prac konkursowych
w holu PSSE (Sanepid) przy alei Wojska Polskiego
13 marca (wtorek)
18.00  Spójnia Olecko - ABC-UKS 7
Gi¿ycko, mecz tenisa sto³owego, sala
sportowa LO, ul. Kociuszki
16 marca (pi¹tek)
17.00 - wiadek koronny  film, kino
19.00 - wiadek koronny  film, kino
17 marca (sobota)
17.00 - wiadek koronny  film, kino
19.00 - wiadek koronny  film, kino
18 marca (niedziela)
17.00 - wiadek koronny  film, kino
19.00 - wiadek koronny  film, kino
19 marca (poniedzia³ek)
17.00 - wiadek koronny  film, kino
19.00 - wiadek koronny  film, kino
20 marca (wtorek)
18.00  Geodezja Olecko-Spójnia Olecko, mecz tenisa sto³owego, sala sportowa LO, ul. Kociuszki
17.00 - wiadek koronny  film, kino
19.00 - wiadek koronny  film, kino
21 marca (roda)
17.00 - wiadek koronny  film, kino
19.00 - wiadek koronny  film, kino
22marca (czwartek)
17.00 - wiadek koronny  film, kino
19.00 - wiadek koronny  film, kino
23 marca (pi¹tek)
17.00  Artur i Minimki  film, kino
19.00  Nie pzreszkadzaæ  film, kino
17.45  Arion Olecko-LKS Pogoñ Banie
Mazurskie, mecz tenisa sto³owego, sala
sportowa LO, ul. Kociuszki
24 marca (sobota)
12.00  Turniej Tenisa Sto³owego Policjantów, sale gimnastyczna Szko³y Podstawowej nr 3 im. Jana Paw³a II, ul.
Kolejowa
17.00  Artur i Minimki  film, kino
19.00  Nie pzreszkadzaæ  film, kino
25 marca (niedziela)
17.00  Artur i Minimki  film, kino
19.00  Nie pzreszkadzaæ  film, kino
26 marca (poniedzia³ek)
* mija termin zapisów do klasy sportowej w SP 3 (szczegó³y TO 10/479, s. 7)

Informujemy, ¿e w wypadku poszukiwania sprawców
st³uczek, którzy uciekli z miejsca zdarzenia, og³oszenia bêdziemy publikowali bezp³atnie. Tel. 0-601-152-454.

"
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Posiedzenie Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP
W dniu 01.03.2007 r. w wietlicy KP PSP w Olecku odby³o siê pierwsze w tym roku posiedzenie Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP w Olecku. Posiedzenie otworzy³
prezes zarzadu dh. Wac³aw Sapieha. Powita³ wszystkich
zaproszonych druhów prezesów i naczelników jednostek
OSP z terenu powiatu, komendantów gminnych oraz cz³onków zarz¹du. Nastêpnie g³os zabra³ Komendant powiatowy PSP w Olecku, który przekaza³ statuetkê poprzedniemu

Dh. Wac³aw Sapieha  prezes zarz¹du, dh. Stanis³aw
Ramotowski  wiceprezes, m³. bryg. Jan Mróz  wiceprezes.

Zaproszeni prezesi i naczelnicy OSP

Wybory so³tysów zakoñczone
Gmina Olecko przeprowadzi³a ju¿ wybory na so³tysów we
wszystkich so³ectwach. Trzydzieci osób przez najbli¿sz¹ kadencjê bêdzie prezentowaæ przed Rad¹ Miejsk¹ w Olecku potrzeby mieszkañców wsi.
Wykaz so³tysów gminy Olecko - 2007 rok
Lp.Nazwa so³ectwa
Imiê i nazwisko so³tysa
1. Babki G¹seckie
Jacek Szwarc
2. Babki Oleckie
Józef Milewski
3. Borawskie
Edward Grabek
4. Borawskie Ma³e
Romuald Wróblewski
5. D¹browskie
Grzegorz Wróblewski
6. D¹browskie II
Marian Olszewski
7. Doliwy
Andrzej Pietkiewicz
8. Dobki
Stanis³aw Bielecki
9. Du³y
Agnieszka S³owikowska
10. Dziêgiele
Gra¿yna Wasilewska
11. G¹ski
Franciszek Sad³owski

prezesowi zarz¹du dh. Witoldowi Maziewskiemu od Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego w Olsztynie za d³ugoletni¹
pracê i zaanga¿owanie. Przekaza³ on obecnym druhom statystykê zdarzeñ odnotowan¹ w powiecie w 2006 roku. Podkreli³ równie¿ wa¿noæ jednostek OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Ganiczym.
Informacjê przekaza³ st. kpt. Tomasz Milewski
12. Gordejki
13. Jaki
14. Judziki
15. Kijewo
16. Kukowo
17. Lenarty
18. £êgowo
19. Mo¿ne
20. Olszewo
21. Plewki
22. Raczki Wielkie
23. Rosochackie
24. Sedranki
25. lepie
26. widry
27. Szczecinki
28. Zabielne
29. Zajdy
30. Zatyki

Wies³aw Pucyk
Krzysztof Roga³o
Renieusz Kowalewski
Teresa Michniewicz
Antoni Rydzewski
Stanis³aw Ciechanowicz
Andrzej Dzikielewski
Joanna Jurewicz
Kazimierz Ko³odziñski
Mieczys³aw Sofiñski
Walerian Wierzbiñski
Honorata Jasiñska
Marcin Sojko
Andrzej Nowak
Ryszard Makarewicz
Karol Skrocki
Halina Bielecka
Janina W³odarska
Remigiusz Arciszewski






du¿y wybór owietlenia
panele pod³ogowe i cienne
wyk³adziny, rolety
akcesoria wystroju wnêtrz

(V78557)

(V4607)

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

#
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Punkt
wspieraj¹co-informacyjny

Przeprowadzone wród uczniów szkó³ podstawowych i
gimnazjów naszej gminy badania ankietowe wykaza³y, ¿e
istnieje problem zagro¿enia uzale¿nieniami, w tym tak¿e narkomani¹ wród dzieci i m³odzie¿y. Jednoczenie du¿a czêæ
badanych odczuwa brak zaufania i wsparcia ze strony osób
doros³ych oraz brak poczucia bezpieczeñstwa. Sytuacja ta
spowodowana jest przekonaniem o niew³aciwym podejciu do problemów zg³aszanych przez ucznia oraz obaw¹
przed konsekwencjami takiego zg³oszenia. Informowanie o
problemie traktowane jest jak donos i w rodkowisku m³odzie¿y uznawane za postêpowanie dyskwalifikuj¹ce w oczach
kolegów.
W zwi¹zku z powy¿szym Burmistrz Olecka podj¹³ dzia³ania maj¹ce na celu stworzenie punktu wspieraj¹co-informacyjnego dla dzieci i m³odzie¿y oraz ich rodzin, a tym
samym wsparcie szkó³ podstwowych, gimnazjów, a tak¿e
szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu gminy Olecko w opisanym obszarze.
Dzia³ania maj¹ na celu zwiêkszenie u uczniów poczucia
bezpieczeñstwa i zaufania do osób doros³ych, zmianê wizerunku psychologa i pedagoga szkolnego, nawi¹zanie cis³ej
wspó³pracy miêdzy szko³¹ a rodzicami, zwiêkszenie wiadomoci dotycz¹cej zagro¿eñ, a tak¿e zmianê podejcia dzieci,
m³odzie¿y oraz ich rodzin do problemu uzale¿nieñ.
Do zadañ punktu nale¿eæ bêdzie udzielanie informacji na
temat uzale¿nieñ, w szczególnoci narkomanii, sposobów zapobiegania im oraz mo¿liwoci uzyskania pomocy, prowadzenie
szkoleñ dla dyrektorów, nauczycieli, a tak¿e rodziców, poradnictwo psychologiczne dla rodzin, w których wystêpuje problem uzale¿nieñ.
Przy tworzeniu punktu po³o¿ony zosta³ nacisk na stworzenie przyjaznej i ciep³ej atmosfery, zapewnienie poczucia
bezpieczeñstwa i wsparcia, przy jednoczesnym utrzymaniu
tajemnicy w zakresie nie przekraczaj¹cym norm etycznych i
prawnych. W punkcie zatrudnione bêd¹ osoby pozytywnie
nastawione do zg³aszaj¹cych siê osób i ich problemów, o
wysokiej znajmoci tematyki.
Korzystaj¹cy z punktu powinni mieæ przewiadczenie, ¿e
maj¹ mo¿liwoæ podzieliæ siê swoimi problemami, uzyskaæ wsparcie,
a jednoczenie mieæ pewnoæ, ¿e informacje przekazane podczas rozmowy nie zostan¹ wykorzystane przeciwko nim.
Punkt wsperaj¹co-informacyjny funkcjonowaæ bêdzie jako
system komunikacyjny, na który sk³adaæ siê bêd¹: bezp³atna

linia telefoniczna oraz strona internetowa. Za porednictwem
tych kana³ów mo¿na bêdzie tak¿e skorzystaæ z indywidualnych spotkañ z psychologiem.
Uruchomienie punktu planowane na kwiecieñ b.r. Pocz¹tkowo bezp³atna linia telefoniczna czynna bêdzie od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 15.00-18.00. W dalszej perspektywie, w zale¿noci od zaistnia³ych potrzeb, godziny te
mog¹ zostaæ wyd³u¿one. Dzwoni¹c na bezp³atn¹ liniê mo¿na
bêdzie podzieliæ siê swoimi problemami, spostrze¿eniami, propozycjami rozwi¹zania problemów zwi¹zanych z uzale¿nieniem lub bezpieczeñstwem. Mo¿liwe bêdzie tak¿e uzyskanie
informacji lub porady na temat zg³aszanego problemu, jak
równie¿ umówienie na spotkanie z psychologiem lub innym
specjalist¹.
Strona internetowa zawieraæ bêdzie wa¿ne informcje na
temat uzale¿nieñ, bezpieczeñstwa i innych zagadnieñ z nimi
zwi¹zanych, adresy organizacji udzielaj¹cych pomocy w tym
zakresie, aktualnoci na temat pracy punktu (np. zmiany w
godzinach pracy, nowe mo¿liwoci uzyskania pomocy, organizowane szkolenia i akcje informacyjne, itp.)
Ponadto udostêpniony zostanie adres e-mail, poprzez który
mo¿na bêdzie sygnalizowaæ o potrzebie pomocy, zaistnia³ym
problemie, a tak¿e zadawaæ pytania na trapi¹ce tematy.
Poniewa¿ punkt ma s³u¿yæ dzieciom i m³odzie¿y, wa¿ne
jest, aby mia³y swój udzia³ w jego tworzeniu.
Jednym z pierwszych kroków jest stworzenie logo (znak
graficzny) oraz has³a, które bêd¹ identyfikowa³y i promowa³y
tê akcjê. Wa¿ne jest, aby osoby, do których jest kierowana,
³atwo rozpoznawa³y te elementy i uto¿samia³y siê z nimi. Dlatego og³aszamy konkurs dla dzieci i m³odzie¿y szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych na plakat zawieraj¹cy logo (znak graficzny) oraz has³o przewodnie.
Regulamin konkursu dostêpny jest na stronie Urzêdu Miejskiego w Olecku (www.um.olecko.pl), www.olecko.wm.pl oraz
w szko³ach.
Olecko, 5 marca 2006r.

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

Promocja bojlerów
GALMET
 do 15% rabatu

(V10603)

Stworzenie punktu wspieraj¹co-informacyjnego dla dzieci
i m³odzie¿y w oparciu o program przeciwdzia³ania narkomanii w Gminie Olecko

(V8505)

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

(V4307)

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

$
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W³adze Oleckiej Rady M³odzie¿owej wybrane

Olecka Rada M³odzie¿owa

Po raz pierwszy w tej kadencji dziesiêciu delegatów szkó³ z terenu gminy
Olecko spotka³o siê 8 marca br. by sporód
siebie wybraæ w³adze Oleckiej Rady M³odzie¿owej.
Spotkaniu przewodniczy³ Krzysztof
Fidler ,wskazany przez Radê Miejsk¹ w
Olecku do sk³adu Oleckiej Rady M³odzie¿owej.
Przewodnicz¹c¹ zosta³a Karolina D¹browska, zastêpcami Patrycja Ma³gorzata Skrodzka i Piotr Burba, natomiast
sekretarzem Krzysztof Kasicki.
Obecni na pierwszej sesji Oleckiej
Rady M³odzie¿owej przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych, tj. przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej oraz burmistrzowie, ¿yczyli m³odym radnym sukcesów w pracy samorz¹dowej.
W³odarze licz¹ na to, ¿e m³odzie¿
bêdzie g³ono i stanowczo artyku³owaæ
potrzeby i bol¹czki swojego rodowiska

Fot. Archiwum UM w Olecku.

i ¿e w ten sposób bêdzie istotnie wp³ywaæ
na ¿ycie spo³eczne, kulturalne, sportowe i naukowe miasta i gminy.
Teraz pozostaje tylko ¿yczyæ m³odym radnym samych sukcesów.

%
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Listy do redakcji
Nie przebrzmia³y jeszcze wydarzenia w
dolinie Rospudy ko³o Augustowa. Prawdopodobnie bêd¹ one odbija³y siê Polsce czkawk¹ jeszcze przez d³ugie lata.
Zaistnia³e problemy nie zostan¹ rozwi¹zane przy pomocy lokalnego, czy nawet
ogólnokrajowego referendum na temat
trasy przebiegu obwodnicy Augustowa
dolin¹ Rospudy, bo referenda te, w zderzeniu z Bruksel¹, mog¹ ten konflikt jeszcze
bardziej zaogniæ. Widaæ tu wyranie jak
wpadlimy w sid³a obcego nam prawa
unijnego i widzimy wyraniej kto tu ju¿
rz¹dzi.
Przy okazji próby rozwi¹zywania zaistnia³ego problemu wspomnianej obwodnicy, stanowi¹cej fragment wielkiego
uk³adu naczyñ po³¹czonych planowanego systemu drogowego, wysz³y na jaw,
jak szyd³o z worka, inne przemilczane
sprawy.
Obecny rz¹d obrywa ciêgi i jest krytykowany za plany przebiegu obwodnicy Augustowa, które zosta³y przygotowane przecie¿ jeszcze za poprzednich
rz¹dów z lat dziewiêædziesi¹tych. Plany
tego typu inwestycji nie powstaj¹ z miesi¹ca
na miesi¹c.
Zobaczylimy tak¿e pod Augustowem,
du¿¹ grupê ludzi w bardzo dobrze zorganizowanym obozie, z bardzo dobrym,
kosztownym zapleczem technicznym i

Komentarz redaktora
Nie jest zwyczajem redakcji Tygodnika Oleckiego komentowanie listów
nades³anych przez Czytelników. Tym
razem jednak komentarz taki postanowi³em napisaæ. Zreszt¹, nie tylko z powodu tego listu. Odnonie tego, o czym
bêdê pisa³ dalej, chcia³em zaznaczyæ, ¿e
nieprawd¹ jest jakoby pismo by³o pro
PiSowskie, czy jakiekolwiek pro. Tygodnik jest taki, jakim tworz¹ go Czytelnicy. ¯e w chwili obecnej wiêcej jest
zwolenników mi³ociwie nam panuj¹cej koalicji? Pismo redaguj¹ Czytelnicy!!!
Kiedy zarzucano mi, ¿e preferujê zwolenników liberalizmu, czyli Uniê Polityki
Realnej. Preferowa³em, bo siê nie lenili i
pisali o swoich problemach. Obecnie nie
leni¹ siê i pisz¹ pro PiSowscy  Marek
Pacyñski i PiSowski Dariusz Josiewicz.
Wróæmy jednak do listu.
Pan Skrocki martwi siê, ¿e wpadlimy w sid³a obecnego prawa unijnego.
To dziêki temu prawu zawetowalimy
unijne rokowania z Rosj¹. I tylko dlatego Rosja musi siê z nami uk³adaæ. Inaczej, z ca³ym szacunkiem, zarówno nasz

medialnym z organizacji ekologicznych,
których g³ównym koordynatorem dzia³añ jest organizacja o niepolskiej nazwie,
obcych korzeniach i zagranicznym finansowaniu. Te organizacje natomiast wykazuj¹ dziwny spokój wobec rosyjskoniemieckiego ruroci¹gu po dnie Ba³tyku, gdzie najmniejsza awaria ruroci¹gu spowoduje katastrofê ekologiczn¹
o zasiêgu europejskim.
Zaistnia³e, faktyczne i wymylone,
sprzecznoci interesów okrelonych grup
spo³ecznych pos³u¿y³y mediom do manipulowania opini¹ publiczn¹. Nawet
okoliczni radni samorz¹dowi byli manipulowani przez miejscowych polityków.
Przyk³adem mo¿e byæ sposób przyjmowania uchwa³ w sprawie wyra¿enia stanowiska o przebiegu drogi ekspresowej Via Baltica, jako alternatywy dla
obwodnicy Augustowa. Inicjatywna
uchwa³a wysz³a z Rady Powiatu w E³ku.
W³aciwie radni samorz¹dowi maj¹ prawo podejmowania uchwa³, ale tylko w
sprawach nale¿¹cych do ustawowej
kompetencji danego samorz¹du. Przebieg
drogi krajowej o znaczeniu miêdzynarodowym do takich kompetencji nie nale¿y. W sprawach szczególnej wagi samorz¹dy mog³y przyj¹æ dokument nazwany rezolucj¹.
Gdyby te uchwa³y traktowaæ jako
wstêpne konsultacje spo³eczne, to na
terenie powiatu oleckiego swoj¹ opiniê odnonie przedstawionego projektu

powinna przedstawiæ w pierwszej kolejnoci Rada Gminy Wieliczki, poniewa¿
wariant 23. drogi ekspresowej Via Baltica przewiduje jej przebieg przez: Stawiski  Szczuczyn  E³k  Wieliczki 
Raczki  Suwa³ki  Budzisko. Okaza³o
siê, ¿e uchwa³ê popieraj¹c¹ ten wariant
trasy podjê³y rady gmin w Kowalach
Oleckich i wiêtajnie oraz Rada Powiatu
w Olecku, niby dla dobra mieszkañców
ca³ego powiatu, a szczególnie mieszkañców Gminy Wieliczki. Jako jedyny,
by³y radny powiatowy, nie popar³em tej
uchwa³y ze wzglêdów proceduralnych,
a szczególnie z tego powodu, ¿e nie zna³em
stanowiska w przedmiotowej sprawie
mieszkañców Gminy Wieliczki. Ostatecznie
okaza³o siê, ¿e Rada Gminy Wieliczki nie
debatowa³a nad projektem takiej uchwa³y.
Co dziwniejsze, ten problem nie by³ nawet przedstawiony radnym tej gminy. ¯e
jest taka a nie inna sytuacja, odnonie
wspomnianej uchwa³y, wiedzia³y bardzo
dobrze znacz¹ce osoby w starostwie oleckim jak i radzie powiatu, a wypowiadaj¹ce, oficjalnie, co innego, o czym wiadcz¹
protoko³y z posiedzeñ rad i komisji rad
(np. protokó³ nr XLVI/06 z posiedzenia
Rady Powiatu w dniu 26 padziernika
2006r.). Mo¿na tylko domylaæ siê, ¿e
komu bardzo zale¿a³o, przed zbli¿aj¹cymi
siê wyborami samorz¹dowymi, aby nie
pojawi³a siê ewentualna uchwa³a na nie!”
Józef Skrocki,
Mazury, dn. 1.03.2007

prezydent Kaczyñski jak i premier Kaczyñski mogliby poca³owaæ prezydenta Putina w miejsce, gdzie wed³ug przys³owia
S³onko nie wieci. Pieni¹¿ki z unijnych
projektów, pomimo tego ¿e LPR jest przeciwny unii z Europ¹, m³odzie¿ówka LPRowska bierze pe³n¹ garci¹. I gdzie tu
sztywne, zdawa³oby siê, zasady?
To równie¿ dziêki temu prawu najprawdopodobniej dolina Rospudy ocaleje. Sk¹d ja znam stwierdzenia typu: Nie
boimy siê unijnych kar!? Znaczy to ni
mniej ni wiêcej, ¿e My-Rz¹d zap³acimy. Czyli zap³acimy my wszyscy. Sk¹d
ja to znam? Pamiêtacie pañstwo stwierdzenie Jerzego Urbana, ¿e Rz¹d siê
wy¿ywi!? Nic dodaæ, nic uj¹æ.
Co dalej z Rospud¹? Mieszkañcy
Augustowa maj¹ do wyboru: albo droga przez dolinê rzeki, albo przez miasto.
To tak samo jakby kto zada³ olecczanom pytanie: czy chcemy wy¿szy przelot pod wiaduktem czy obwodnicê przez
Sedranki  Jaki  Kukowo. Wiadomo,
¿e chcemy obwodnicê. Nikt nie mówi o
alternatywnych drogach. A przecie¿
oprócz Pana Skrockiego ca³a Rada Po-

wiatowa, ca³a Rada Miejska i kilka innych rad wypowiedzia³a siê za przebiegiem Via Baltica w okolicach Raczek.
Samorz¹dy chc¹ tej drogi, bo to jest kapita³. Kapita³em tym jest mo¿liwoæ szybkiego transportu: chocia¿by jachtów z
Delphi czy wyrobów z zak³adów Prawda i wielu innych zak³adów Olecka, Suwa³k, E³ku. Jeli kto tego nie widzi, to
s³ów brak... Nawet turysta, jeliby u nas
by³o zag³êbie turystyczne (a mo¿e ju¿
jest), musi mieæ wygodn¹ drogê. Na miejscu
dopiero mo¿e poruszaæ siê bezdro¿ami,
pieszo czy cie¿kami rowerowymi.
Co do uchwa³ podejmowanych przez
powiat  mylê, ¿e g³osowanie wyjani³o sytuacjê. Ca³a Rada za i jeden g³os
sprzeciw. To wzglêdem stwierdzenia,
¿e komu bardzo zale¿a³o, przed zbli¿aj¹cymi siê wyborami. £opatologicznie
rzecz bior¹c  demokratycznie zale¿a³o
na tym ca³ej Radzie (oprócz tego jednego g³osu). I to w³anie nazywamy spiskow¹ teoria dziejów, która jest doktryn¹ modn¹ ze wzglêdu na to, ¿e wyznaj¹ j¹ rz¹dz¹cy krajem bliniacy.
Bogus³aw M. Borawski
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W PI¥TYM NIEBIE POEZJI POGRANICZA
To by³o zjawisko lokalne, które niepostrze¿enie swoim fenomenem wpisa³o
siê na trwa³e: najpierw w historiê zintegrowanych przez poezjê dwóch oleckich
szkó³: Gimnazjum nr 2 i Zespo³u Szkó³
Licealnych i Zawodowych, a dzi stanowi ju¿ trwa³¹ kartkê w kalendarzu kultury regionu. Eskalacja poezji z Tej Ziemi i na tak¹ skalê nie ma precedensu w

Fot.: Anna Wydra
Imiê i nazwisko ucznia
Anna Jarz¹bska
Micha³ Saliñski
Justyna Olszewska
Marcel Mrozowski
Aleksandra Steckiewicz
Magdalena Zdanowska
Marta Zaborowska

Miejsce
I
I
II
III
Wyr.
Wyr.
Wyr.

Natalia Andryszczyk
Justyna P³awska
Emilia Chmielewska

I
II
III

Nikolina Gilejsza
Justyna Kwiatkowska
Krystian Szerel
Artur Wêgrzynowicz
Piotr Zaj¹czkowski

I
II
III
III
Wyr.

Julita Wasilewska

I

Kinga Dra¿ba
Urszula Salamon
Patrycja Szczodruch
Joanna Szymczyk

II
II
III
III

powojennej historii kultury Pogranicza.
Przez piêæ pracowitych lat ca³ym sercem
i czasem wolnym jako kobiety pracuj¹ce, które niczego siê nie boj¹, ho³ubi³ymy z Dorot¹ Teres¹ W³odarsk¹ to kapryne i delikatne dziecko, które nie zawsze chce przywdziewaæ bia³¹ bluzkê i
plisowan¹ spódniczkê. A mo¿e to tylko
skoñczy³y siê czasy mundurowej piosenki

i mundurkowego wiersza?
W II Rzeczpospolitej modne by³o
has³o S£OWA NA WOLNOCI.
W wolnym ciele wolne s³owo. Nasze dojrza³e i piêknie rozwijaj¹ce siê dziecko to
V Regionalny Konkurs Poezji Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny
pod ³askawym patronatem Burmistrza Olecka Wac³awa Olszewskiego i Starosty Powiatu Stanis³awa Lucjana Ramotowskiego, który w towarzystwie Wiceprzewodnicz¹cego Sejmiku Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Edwarda Adamczyka
2 marca 2007 roku wspólnie z m³odzie¿¹
wype³niaj¹c¹ po brzegi nowoczenie urz¹dzon¹ salê konferencyjn¹ internatu ZSLiZ
wiêtowali przedwiosenne piêciolecie
piêknego s³owa. Nie zabrak³o te¿ Pañ:
kierownik Wydzia³u Owiaty  El¿biety
Rêkawek i przedstawicielki Starostwa
Powiatowego  Anny Wydry.
W kolejnych latach do fina³u stanê³o 93+60+58+68 recytatorów. W tym
roku podjê³o rywalizacjê 57 osób (reprezentuj¹cych 10 szkó³ podstawowych,
9 gimnazjów i 6 szkó³ ponadgimnazjalnych), z pierwszym na skalê powiatow¹
udzia³em m³odzie¿y e³ckiej. Tak wiêc liczba
samych finalistów wynosi ju¿ 336. A
ilu poetów dawnych i wspó³czesnych
wiersze odkryli na nowo, by promieniowa³y piêknem myli i obrazów utrwalonych w s³owie? Doprawdy, wszyst-

Kategoria I: szko³y podstawowe
Szko³a
Imiê i nazwisko nauczyciela
SP w G¹skach
mgr Agnieszka Powiata
SP nr 1 w Olecku
mgr Marzanna Brodowska
SP w G¹skach
mgr Agnieszka Powiata
SP nr 3 w Olecku
mgr Agnieszka Zakrzewska
SP w Wieliczkach
mgr Izabela Nowikowska
SP w Ró¿yñsku Wielkim
mgr Zenon D³uski
SP nr 4 w E³ku
mgr Paulina Stankiewicz
Kategoria II: gimnazja – klasy I i II
Gimnazjum w wiêtajnie
mgr Wies³awa Górska
Gimnazjum nr 2 w Olecku
mgr Renata Jurewicz
Zespó³ Szkó³ w Babkach Oleckich mgr El¿bieta Brodowska
Kategoria III: gimnazja – klasy III
Gimnazjum nr 3 w E³ku
mgr Ewa Siemienkiewicz
Gimnazjum nr 2 w E³ku
mgr Ma³gorzata Pieñkowska
Gimnazjum nr 2 w Olecku
mgr El¿bieta Borys
Gimnazjum w wiêtajnie
mgr Wies³awa Górska
Gimnazjum nr 3 w E³ku
mgr Ewa Siemienkiewicz
Kategoria IV: szko³y ponadgimnazjalne
ZSLiZ w Olecku
mgr Justyna Waszkiewicz
mgr Marzena Wiszniewska
I LO w E³ku
mgr Katarzyna Zaj¹czkowska
ZSL i Z w Olecku
mgr Renata Narewska
ZS nr 2 w E³ku
mgr Alicja ¯ukowska
LO w Olecku
mgr Mariola Pezowicz

Imiê i nazwisko dyr. szko³y
mgr Janina Rêkawek
mgr Eligia Marta Bañkowska
mgr Janina Rêkawek
mgr Zbigniew Mrozowski
mgr Piotr Andrzejewski
mgr Ewa B¹bka
mgr Wanda Wojnowska
mgr Bo¿ena Kochañska
mgr Anna Siemiatycka
mgr Miros³aw Matusiak
mgr Zofia £ukawska
mgr Andrzej Brzozowski
mgr Anna Siemiatycka
mgr Bo¿ena Kochañska
mgr Zofia £ukawska

mgr Beata Stypu³kowska
mgr Robert Hoffmann
mgr Beata Stypu³kowska
mgr Barbara Fiedoruk
mgr Leszek Olszewski

'
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kiego nie da siê zmierzyæ i policzyæ.
Wzruszy³y nas i utwierdzi³y w s³usznoci drogi, które obra³ymy, s³owa wdziêcznoci od gospodarzy imprezy  pañ
dyrektorek Beaty Stypu³kowskiej oraz
Anny Siemiatyckiej, a zw³aszcza pani
wizytator Sabiny Musia³. Pochwa³y ³echc¹
serce, ale i mobilizuj¹ do pracy z po¿ytkiem dla naszych szkó³ i regionu.
Zasi¹dmy wiêc wygodnie w dyskretnie owietlonej sali vis a vis proscenium,
zaaran¿owanego w wysmakowany sposób przez zas³u¿on¹ dla oleckiej kultury
plastyczkê Olgê Karandziej, i ws³uchajmy
siê w strofy mowy niecodziennie piêknej i uszlachetniaj¹cej zarówno tych, którzy
podaj¹, jak i tych, którzy podane przyjmuj¹. E³k w tym roku zasili³ szeregi recytuj¹cych, za w jury obok sta³ych
weteranek: El¿biety Rowiñskiej i Marty

"G

nic

swoich profesorek ¿ywienia  Alicji
Dra¿by i Anny Kulis, a w sali przegl¹du z nowoczesnego projektora szkolny
pedagog, Marcin Czekay, wywietla³
film dokumentalny Dom Marka i pos³uchaæ te¿ mo¿na by³o poezji piewanej Zygmunta i Kasi Waraksów. A czysta
poezja unosi³a nas w przesz³oæ i p³ynê³a lotnym s³owem nad teraniejszoci¹ ziemi tysi¹ca jezior, lasów, pól i
strof lirycznych piêknych jak marzenie.
Bêdziemy mogli prze¿yæ to jeszcze
raz na uroczystym Koncercie Laureatów
15 marca w wielkiej sali miejskiego ratusza na spotkaniu z laureatami, których wy³oni³o jury.
Zanotowa³a:
Romualda Mucha-Marciniak
 nauczyciel-bibliotekarz ZSLiZ

Fot.: Anna Wydra
Je¿ewskiej, zasiedli go³dapscy mistrzowie pióra: Jan Jastrzêbski i Miros³aw
S³apik. Duch opiekuñczy Zbigniewa Fa³tynowicza  prezesa Stowarzyszenia Literackiego i redaktora naczelnego Jaæwie¿y b³ogos³awi³ z suwalskiej oddali, bo nat³ok spraw uniemo¿liwi³ mu przybycie, podobnie jak najm³odszemu jurorowi  Tomaszowi ¯urawlewowi, który
nad doktorsk¹ rozpraw¹ siê trudzi i Wis³awy Szymborskiej poezjê w przek³adach Karla Dedeciusa zg³êbia.
Ale zdecydowanie najwa¿niejsze by³o
duchowe obcowanie mówi¹cych wiersze i ich wdziêcznych s³uchaczy. Recytatorów prezentowali ich koledzy z liceum
informatyczno-administracyjnego: Ma³gorzata Tatarczuk i Karol Zymkowski. W
przerwach uczty duchowej m³ode adeptki
z technikum gastronomicznego i hotelarskiego serwowa³y po¿ywne i smaczne zak¹ski oraz ciasteczka pod okiem

Dziêkujemy sponsorom, którzy ufundowali nagrody uczestnikom oraz poczêstunek dla m³odzie¿y, jurorów i zaproszonych goci: Starocie Oleckiemu - p. dr
Stanis³awowi Ramotowskiemu , Burmistrzowi Olecka - p. mgr Wac³awowi Olszewskiemu, Wicemarsza³kowi Woj. Warmiñsko-Mazurskiego - p. mgr Piotrowi
¯uchowskiemu, Wiceprzewodnicz¹cemu Sejmiku Woj. Warmiñsko-Mazurskiego
- p. mgr Edwardowi Adamczykowi, Dyrektorowi Banku PKO S.A. - p. mgr Arkadiuszowi Kamiñskiemu, Pani Zofii Siemaszko - w³acicielce ksiêgarni, Panu Jerzemu Miliszewskiemu - w³acicielowi Centrum Szkolenia Kierowców, Panu Józefowi Olszewskiemu - w³acicielowi piekarni, Pañstwu R. i M. Sobañskim - w³acicielom piekarni M³yn, Pani Irenie Suchockiej - w³acicielce piekarni Nowa,
Panu Wojciechowi Kot, Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej w Olecku, Pañstwu
Teresie i Miros³awowi Popko - w³acicielom hurtowni Impuls, Panu Romanowi
Prawdzie - w³acicielowi Zak³adu Produkcyjno-Us³ugowego Prawda.
Osobne podziêkowanie sk³adamy na rêce p. Wac³awa Klejmonta - satyryka,
krytyka literackiego, wieloletniego nauczyciela jêzyka polskiego w ZSLiZ w Olecku oraz p. Mariana Marciniaka - nauczyciela Zespo³u Szkó³ nr 2 w E³ku za bezinteresown¹ pomoc w zorganizowaniu w.w. konkursu.
Romualda Mucha-Marciniak
z Dorot¹ Teres¹ W³odarsk¹
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We udzia³ w festiwalowym konkursie!

I Festiwal Nauki
i Sztuki w Olecku

Z Festiwalem Nauki i Sztuki zwi¹zane
s¹ ró¿notematyczne konkursy. Ze wzglêdu na du¿e dowiadczenie Wszechnicy
Mazurskiej w Olecku w kszta³ceniu specjalistów w ochronie rodowiska, z pierwsz¹
edycj¹ festiwalu, który odbêdzie siê w
dniach 8-9 wrzenia 2007, chcemy powi¹zaæ nastêpuj¹ce tematy z dziedziny
ekologii  naukowej podstawy wszelkich
dzia³añ ochroniarskich.
1. Portret ekologa  konkurs malarski i literacki. Polega on na przedstawieniu swojego wyobra¿enia o pracy
i dzia³alnoci ludzi, których potocznie nazywamy ekologami. Bliska jest im przyroda i dla niej pracuj¹ na uniwersytetach
badaj¹c i opisuj¹c skomplikowane zale¿noci w rodowisku, skupiaj¹ siê w organizacjach spo³ecznych realizuj¹cych
sozologiczne cele, czasami g³ono przeciwko czemu protestuj¹. Jak wyobra¿am
sobie ekologów i ich codzienne zajêcia?
Czy s¹ to ludzie o niedba³ym wygl¹dzie
zajmuj¹cy siê hamowaniem procesów
gospodarczych, np. w imiê obrony siedlisk nieznanego bli¿ej gatunku chronionego prawem chrz¹szcza, czy mo¿e bardzo wra¿liwi, potrafi¹cy przewidywaæ
konsekwencje dzisiejszej ingerencji w rodowisko przyrodnicze? Czy obowi¹zkowo nosz¹ w¹sy i brody i maj¹ d³ugie nieuczesane w³osy, czy te¿ wygl¹daj¹ wprost
przeciwnie. Namalujmy ekologa w sposób najlepiej oddaj¹cy charakter jego
osobowoci, nie zapominaj¹c o zaznaczeniu
atrybutów wi¹¿¹cych siê z jego prac¹.
Mo¿na tê pracê wykonaæ maj¹c na myli
konkretn¹, znan¹ osobê lub pofantazjowaæ. Nie jest to zadanie ³atwe, ale festiwal gromadzi przecie¿ osoby obdarzone
wielkim talentem. Do portretu nale¿y do³¹czyæ 1 stronicow¹ charakterystykê namalowanej postaci (wydruk + dyskietka).
Format obrazu i technika malarska dowolna.
Obrazy powinny byæ oprawione w ramki
i podpisane, aby mo¿liwe by³o ich wyeksponowanie na pokonkursowej wystawie.
Najwy¿ej ocenione prace razem z opisami bêd¹ opublikowane w specjalnym okolicznociowym tomiku.
2. Ekologiczne fraszki (II edycja) 
konkurs poetycki. W roku ubieg³ym konkurs o tej tematyce zosta³ og³oszony na
VIII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach
i cieszy³ siê bardzo du¿ym zainteresowaniem. Ponawiamy go i prosimy o ekofraszki,
które wydrukowane zostan¹ w tomiku
festiwalowej poezji. Celem konkursu jest
zainteresowanie spo³eczeñstwa ekologi¹
i zwrócenie uwagi na bardzo szerokie
wykorzystanie przymiotnika ekologicz-

ny w ró¿nych kontekstach i dziedzinach
ludzkiej dzia³alnoci: ekologiczna ¿ywnoæ,
rolnictwo, pojazdy, paliwa, ubiory, fryzury itd. itp. Wszystko to mo¿e staæ siê
tematem s³ownych igraszek i powstania
ekologicznych fraszek. Fraszki napisane w programie WORD nale¿y dostarczyæ w formie wydruku i na dyskietce
lub p³ytce CD. Zanim jednak autorzy si¹d¹ do pisania, niech zajrz¹ do s³ownika i
przypomn¹ sobie definicjê fraszki.
3. ¯ycie na moczarach  konkurs
fotograficzny. S¹ to pod wzglêdem przyrodniczym najcenniejsze miejsca: mokrad³a, torfowiska, bagna, ródlene oczka
wodne, starorzecza, trzêsawiska. Magazynuj¹ wodê, s¹ ostoj¹ biologicznej ró¿norodnoci. Niedostêpne, tajemnicze, w
ludowych opowieciach owiane legend¹,
a czasami kojarzone z groz¹. Dla fotografików stanowi¹ bardzo wdziêczny obiekt.
Ze wzglêdu na planowan¹ wystawê prac,
zdjêcia powinny byæ w jak najwiêkszym
formacie (minimum A-4). Przed oddaniem
trzeba je zatytu³owaæ i podpisaæ. Tych,
którzy bêd¹ fotografowaæ te grz¹skie
tereny, prosimy o zachowanie ostro¿noci!
4. Ekotorba  konkurs na torbê do
wielokrotnych zakupów, wykonan¹ z w³ókien naturalnych: bawe³na, len itp. Od 2
lat na festiwalu w Siedlcach upowszechniane jest has³o Robi¹c zakupy myl o
rodowisku. Nie daj siê zafoliowaæ. Ze
zwyk³ego lenistwa ludzie id¹c na zakupy
nie zabieraj¹ ze sob¹ toreb i siatek i w
du¿ych ilociach przynosz¹ do domów
tzw. foliowe reklamówki, które niczego poza
nasz¹ rozrzutnoci¹ nie reklamuj¹. Po rozpakowaniu trafiaj¹ wprost do kosza powiêkszaj¹c górê odpadów. Foliowe opakowania, jako tzw. wieczne mieci roznoszone s¹ przez wiatr po polach i lasach, szpec¹ rodowisko, stanowi¹c dodatkowo zagro¿enie dla dzikich zwierz¹t.
Konkurs ma uwiadomiæ ten fakt i sk³oniæ do opracowania wzoru oraz wykonania estetycznej i mocnej ekotorby, z
nadrukiem zachêcaj¹cym do ochrony przyrody w codziennej dzia³alnoci cz³owieka. Przewiduje siê zorganizowanie wystawy
prac konkursowych w czasie trwania festiwalu. W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³
osoby indywidualne, ale liczymy przede
wszystkim na firmy. Ma³e sklepy i du¿e
markety namawiamy do w³¹czenia siê w
realizacjê specjalnego festiwalowego programu pt. Z ekotorb¹ taniej. Program
polega na udostêpnieniu klientom po promocyjnych cenach wielorazowych toreb
wykonanych z w³ókien naturalnych, z logo

firmy i has³em zachêcaj¹cym do ochrony
rodowiska. Klienci pakuj¹cy zakupione
towary do firmowych toreb bêd¹ otrzymywaæ okrelone przez sklep rabaty. Sklepy
i firmy przystêpuj¹ce do konkursu powinny dostarczyæ do organizatora festiwalu oprócz 10 egz. toreb nastêpuj¹ce
informacje: nazwa firmy, adres z telefonem, liczba wyprodukowanych dotychczas toreb, ocena zainteresowania klientów, suma udzielonych rabatów. Godne
uhonorowanie osób i firm, które zg³osz¹
swój udzia³ w tym programie nast¹pi w
czasie oficjalnej czêci I Festiwalu Nauki
i Sztuki w Olecku. Organizatorzy licz¹ na
du¿e zainteresowanie, bowiem gra idzie
o czyste rodowisko przyrodnicze, a na
tym powinno ka¿demu zale¿eæ. Specjalne wyró¿nienia przygotujemy dla osób,
które zdo³aj¹ przekonaæ firmy do wdro¿enia tego programu.
Wszystkie konkursy maj¹ nieograniczony zasiêg. Termin sk³adania prac
up³ywa 15 lipca 2007r. Prace przyjmowane s¹ w dziekanacie Wszechnicy Mazurskiej ul. Plac Zamkowy 5, 19-400 Olecko.
Komunikat o wynikach konkursu zostanie og³oszony na stronie internetowej
Uczelni www.wm.olecko.pl . Laureaci zostan¹ dodatkowo powiadomieni telefonicznie, dlatego wszystkich uczestników prosi
siê o podanie numeru telefonu kontaktowego lub adresu e-mailowego. Oficjalne
og³oszenie wyników i wrêczenie nagród
nast¹pi w trakcie trwania imprezy. Szczegó³y zostan¹ podane na plakatach i w
informacjach prasowych poprzedzaj¹cych
festiwal. Uwaga! Symboliczne nagrody
bêdzie mo¿na odebraæ wy³¹cznie osobicie i tylko w czasie trwania festiwalu.
Nagrody zostan¹ ufundowane ze rodków
sponsorów imprezy, których poszukujemy
i na których liczymy. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do zatrzymania prac
konkursowych i wykorzystywania ich w
celach edukacyjnych.
Dodatkowe informacje w sprawach
dotycz¹cych konkursów mo¿na znaleæ
na wczeniej podanej stronie internetowej. Mo¿na tak¿e zwróciæ siê z zapytaniem za porednictwem poczty elektronicznej lub telefonu (podane ni¿ej). Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w
I Festiwalu Nauki i Sztuki w Olecku.
Informujê, ¿e nasza edukacyjna impreza
pozostaje w cis³ej zale¿noci z Festiwalem nauki i Sztuki w Siedlcach, który bêdzie zorganizowany ju¿ po raz dziewi¹ty
w dniach 18-21 padziernika 2007. Obydwa festiwale w Siedlcach i w Olecku bêd¹
³¹czy³y te same tematy konkursów, jednak terminy ich przeprowadzenia bêd¹ inne.
dr Ryszard Kowalski, organizator
Adres do korespondencji: Wszechnica Mazurska w Olecku, Plac Zamkowy
5, 19-400 Olecko, tel. 087 5203133;
rkow@ap.siedlce.pl, kom. 0602688622,
www.wm.olecko.pl
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Targi Lider w EGO

Og³oszenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania Lider w EGO zaprasza na targi Lider
w EGO, które odbêd¹ siê w Orodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Skarpa w Olecku, ul. Sembrzyckiego 20 w dniu 16 marca
2007 r.
Program
10.00-10.15  otwarcie Targów
10.15-12.00  prezentacja cz³onków Stowarzyszenia LGD Lider EGO
12.00-14.00  konferencja otwarta pt. Produkty regionalne
(ekspert p. Krzysztof Margol)
14.00-15.00 - przerwa
15.00-18.00  konferencja otwarta c.d.
18.00-18.15  zakoñczenie Forum i Targów Lider w EGO
Projekt Lider w EGO  aktywizacja spo³ecznoci lokalnej
na obszarach wiejskich w EGO jest realizowany przy udziale
rodków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 dzia³ania Pilota¿owy Program LEADER+ Schemat II.

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Olecku, posiadaj¹cy siedzibê przy
ul. Wojska Polskiego 12 w Olecku, tel. (087) 520 22-24, informuje, ¿e zajêcie pasa drogowego na cele nie zwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg
wymaga zezwolenia zarz¹dcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie, o którym mowa powy¿ej, dotyczy równie¿ umieszczenia reklam. Brak zezwolenia obliguje zarz¹dcê
drogi do wymierzenia kary pieniê¿nej w wys. 10-krotnoci
op³aty.
Podstawa prawna: l. Ustawa o drogach publicznych z dn.
21.03.1985 r. (Dz. U. z 2004 r., poz. 2086), 2. Uchwa³a nr XL/
286/06 Rady Powiatu w Olecku z dnia 23 lutego 2006 r. w
sprawie ustalenia wysokoci stawek op³at za zajêcie pasa
drogowego dróg powiatowych (Dz. U. Woj. Warm.-Maz. nr
140 z dn. 23.03.2006 r.).
Reklamy przenone, na które nie uzyskano zezwolenia, wystawiane na chodniki i teren w granicach pasa drogowego, z
uwagi na utrudnienia i bezpieczeñstwo ruchu pieszego, bêd¹
usuwane bez uprzedzenia.
Dyrektor Powiatowego zarz¹du Dróg w Olecku

Zatrudnienie osób niepe³nosprawnych
w jednostkach samorz¹du terytorialnego
Do 30 wrzenia 2006r. zosta³ wyd³u¿ony termin sk³adania wniosków w
ramach programu Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
pn. Osoby niepe³nosprawne w s³u¿bie
publicznej, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób niepe³nosprawnych
bezrobotnych lub poszukuj¹cych pracy.
Program skierowany jest do instytucji centralnych i jednostek samorz¹du terytorialnego.
W myl procedur programu pod pojêciem jednostki samorz¹du terytorialnego
nale¿y rozumieæ m.in. samorz¹d gminny,
samorz¹d powiatowy, wystêpuj¹cy do

PFRON z wnioskiem w sprawie wyposa¿enia nowych miejsc pracy dla osób
niepe³nosprawnych w:
- urzêdzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy, oraz w gminnych jednostkach i zak³adach bud¿etowych,
- starostwie powiatowym, powiatowych
jednostkach organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej.
Instytucja, której wniosek przez Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych zostanie pozytywnie rozpatrzony mo¿e otrzymaæ rodki finansowe
na wyposa¿enie stanowiska pracy osoby niepe³nosprawnej, niezbêdne szkolenie

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

Janusz ¯ero  w³aciciel
19-400 Olecko, ul. Gdañska 17
tel./fax (0-87) 520 40 88 (ca³¹ dobê),
tel. kom. O 602 793 432
Filie: Kowale Oleckie  tel. (087) 523-84-36;
Raczki  tel. (087) 56-85-920

oraz zwrot wynagrodzeñ za 18 miesiêcy
pod warunkiem zatrudnienia tej osoby
przez okres 42 miesiêcy.
Szczegó³owe informacje uzyskacie Pañstwo w Warmiñsko-Mazurskim Oddziale PFRON (tel. 089 534-91-51), procedury realizacji programu oraz druki wniosków dostêpne s¹ na stronie
www.pfron.org.pl
Sporz¹dzi³a: Halina E. Kasicka
Harmonogram organizowanych
akcji poboru krwi
W roku bie¿¹cym w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32
odbywaæ siê bêd¹ akcje poboru krwi
od honorowych dawców w poni¿szych
terminach od godz. 815:
- 5 lipca 2007r.
- 2 sierpnia 2007r.
- 6 wrzenia 2007r. - 4 padzier.2007r.
- 8 listopada 2007r. - 6 grudnia 2007r.

Og³oszenie ofertowe

Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate og³asza konkurs ofert na wynajem lokalu U Potêgowej, usytuowanego przy ul. Partyzantów w Olecku.

(V8605)

Firma powsta³a 1.03.1991 roku i s³u¿y Pañstwu ju¿ 15
lat. Daje gwarancjê, ¿e pogrzeb najbardziej uroczysty, czy
najskromniejszy bêdzie za³atwiony taktownie i sumiennie za
cenê uzgodnion¹ z mo¿liwociami zleceniodawców.
- KOMPLEKSOWA OBS£UGA
UROCZYSTOCI POGRZEBOWYCH
- TRUMNY, WIEÑCE, WI¥ZANKI
- TRANSPORT KRAJOWY
I ZAGRANICZNY
- ZA£ATWIANIE WSZELKICH
FORMALNOCI
- POGRZEBY BEZGOTÓWKOWE
- EKSHUMACJE, KREMACJE
- GROBOWCE BETONOWE

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 godz.
10.00 dnia 16 marca 2007 r. 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 16 marca
2007 r. o godzinie 10.00 w gabinecie dyrektora ROK MG.
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V Olecki Przegl¹d Otwartych Filmów OP-OF
M£ODE KINO  POLSKA
W dniach 9-10 marca br. w Regionalnym Orodku Kultury w Olecku Mazury Garbate odby³a siê pi¹ta edycja Przegl¹du Otwartych Fimów OP-OF 2007 pod has³em M³ode Kino
 Polska.
Tegoroczny przegl¹d rozpocz¹³ wernisa¿ fotografii Chrisa
Niedenthala pod tytu³em Pracuje My.

Nastêpnie zebrani mogli uczestniczyæ w projekcie muzycznofilmowym Potrójne k³opoty, po którym nast¹pi³a projekcja
filmu Oda do radoci. Pierwszy dzieñ przegl¹du zakoñczy³
siê projekcj¹ filmu Plac Zbawiciela.
W sobotê w oleckiej sali kina zaprezentowano trzy tytu³y
filmowe: Co s³onko widzia³o, Z odzysku oraz Chaos.

Potrójne k³opoty, projekt muzyczno-filmowy; wyk: Maciej nie¿yñski  gitara el.,
Karol Soroka  sax alt, tenor, Marcin Pyciak - keyboard.
Fot. Józef Kunicki.

Wernisa¿ fotografii Chrisa Niedenthala pod tytu³em Pracuje My.
Chris Niedenthal urodzi³ siê i wychowa³ w Londynie. Studiowa³ tam fotografiê. Przyjecha³ do Polski na krótko w 1973
roku  zosta³ do dzi. Lubi ten kraj. Przez wiele lat pracowa³
dla NEWSWEEKa i TIMEa we Wschodniej Europie i Zwi¹zku Radzieckim.
Pracowa³ dla najbardziej znanych gazet: Newsweeka,
Time`a, Der Spiegl, organizuje w³asne wystawy. Utrwala
w obiektywie momenty historyczne dla Europy i wiata, ale
te¿ zwyk³ych ludzi. Wszystkim zdjêciom nadaje specyficzne
piêtno.
- Od dziecka czu³em wewnêtrzn¹ potrzebê zapisywania,
zatrzymywania w czasie, dokumentowania tego, co widzê
dooko³a  mówi. - Fotografia najpierw by³a moim hobby,
potem sta³a siê pasj¹, wreszcie zawodem i jedynym sposobem na ¿ycie. Nie mam czasu na nudê, poznajê kraj, wiat,
ludzi. Jestem wolny, nieskrêpowany przez ¿adne nakazy.

W konfrontacji miêdzy oficjalnym jêzykiem propagandy,
z którego pochodzi pojêcie rozwiniêty socjalizm, a ubogimi
realiami i rekwizytami tamtej epoki zawarty jest ogromny ³adunek gorzkiej, czasem wrêcz zjadliwej ironii, co tylko raz jeszcze potwierdza naocznie fakt, i w³anie o tym mówi¹ fotografie Niedenthala, ¿e ¿ylimy wówczas w czasach istotnie ironicznych.
(Ryszard Kapuciñski , Gazeta Wyborcza, 15.06.2004 r.)
Si³a fotografii Chrisa Niedenthala (album PRL  Rekwizyty, wydawnictwo Bosz) polega na tym, ¿e s¹ to obrazy znacznie
g³êbsze od Peerelu i nieskoñczenie uniwersalniejsze od peerelowskich rekwizytów. (Jerzy Pilch, Polityka, nr 31/2004).
Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate zaprasza do ogl¹dania wystawy codziennie (oprócz sobót
i niedziel) w godzinach 8.00-15.00.

!

Tygodnik Olecki nr 11 (480)

Listy
ze Shrewsbury

Grzegorz Leoñczuk

Wiem, zalegam z tekstem, który mia³
nast¹piæ po licie o Wspólnocie S³owiañskiej. Jest to ju¿ przemylane, jedynie
napisaæ, odwlokê co nieco. Na razie dopad³y mnie inne rzeczy, Czytelniku serdeczny znad Oleckiego Wielkiego  panie Stasiu Dundulisie z rogu przy parku
oraz ROK-u, (czy Pan czyta mnie teraz?
Pan  si³¹ indywidualisty, co to zapiewu bia³oruskiego nie straci³ tam od lat
50-tych, gdy przyjecha³ Pan z Bia³orusi:
pochlebiam, ale polubi³em Pana z czasów
Olecka w moim ¿yciu) mo¿e Janku Grzybie, mo¿e pani Bilwin i moja zgrajo uczniów,
urwisy te¿. I wszyscy nieznani dobrzy
Czytelnicy. Dzi co innego.
Nie jest wcale a¿ tak ³atwo na rynku
pracy w Anglii, tu, w dwóch miastach

hrabstwa Shropshire: Shrewsbury i Telford. Niektórzy Polacy chêtnie bior¹ zasi³ki, mo¿e olbrzymia wiêkszoæ. Nawet
jak maj¹ dobr¹ pracê. Ja tego nie robiê i
inspirujê ¯onê do mylenia w kategoriach
 skoro jestemy m³odzi, sprawni, to branie
zasi³ków uw³acza, to rodzaj ¿ebrania. Polak odmawia ¿ebraniny, zdrowy cz³owiek
odrzuca to. Od razu. Ale czêæ nas, Polaków, chêtnie siê na to godzi. I w kraju
by³o podobnie. Ile Unia nam da? Idmy
do UE, bo dadz¹, dadz¹... Nie ma: ile ja
mogê daæ, z siebie? Ile stworzyæ? Bo mam
bosk¹ iskrê, stworzyciela w sobie, bo stwarzam, jako jedyny rodzaj na Ziemi. Babcia moja, o wielkim sercu i hojnej d³oni
mówi otwarcie: ja lubiê dawaæ. Podziwiam
j¹. Chcia³bym byæ podobny. Ile jest podobnie szlachetnych, normalnych osób?
Mylê  a ciekaw
Przeznacz 1% swego podatku na rzecz organizacji pojestem co myli o
¿ytku publicznego, jak¹ jest Fundacja Wspierania Opieki
tym szanowny CzyZdrowotnej Miasta i Gminy Ziemi Oleckiej Zdrowe Olectelnik  ¿e straciliko. Mo¿na dokonaæ wp³aty 1% podatku kilkoma drogami
my du¿o poczucia
 bezporednio na konto Fundacji w Banku Spó³dzielczym:
godnoci, jakie
26 9339 0006 0000 0006 6992 0001, w Banku BPH  tu bez
by³o dziedzictwem
prowizji, w Banku PKO S.A., Urzêdzie Skarbowym lub drog¹ elektroniczn¹ (internet) pod adresem www.bazy.ngo.pl
Pieni¹dze przekazane w ten sposób na konto Fundacji
zostan¹ przeznaczone, zgodnie z celem statutowym Fundacji, na wspieranie i dzia³anie opieki zdrowotnej w Olecku.
Fundacja Zdrowe Olecko prowadzi sw¹ dzia³alnoæ
od 2004 roku i dotychczas zakupi³a sprzêt oleckiemu szpitalowi za 25 tysiêcy z³otych.
Fundacja Zdrowe Olecko sk³ada podziêkowanie tym,
którzy przeznaczyli 1% podatku, jak i tym, którzy zamierzaj¹ to uczyniæ.
Z powa¿aniem
Przewodnicz¹cy Konwentu Fundatorów Fundacji
Zdrowe Olecko

S¹d Rejonowy, V Wydzia³ Grodzki
ul. Sembrzyckiego 18 , 19-400 Olecko
Wyrokiem z dnia 09 lutego 2007r. S¹du Rejonowego w
Olecku Vasiliy Galutskikh s. Alefana i Aleksandry, ur.
15.06.1939r. zosta³ skazany za czyn z art. 178a § l kk polegaj¹cy na tym, ¿e w dniu 20 listopada 2006r. w Go³dapi kierowa³ w ruchu l¹dowym samochodem osobowym marki Mercedes 250D o nr rej. K 384 AB 39 bêd¹c w stanie nietrzewoci, l ,09mg/l; 1,14 mg/mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Ww. zosta³ skazany na podstawie art. 178a § l kk na
karê 5 miesiêcy pozbawienia wolnoci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat. Nadto wobec skazanego orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych na okres 5 lat oraz wiadczenie pieniê¿ne w
kwocie 200 z³ na rzecz organizacji spo³ecznej wiadcz¹cej
pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

polskim. Jeli siê o niej ju¿ powie, powo³a siê na ni¹  godnoæ  to Polak zadzia³a honorowo, oceniam, bo my to jeszcze
mamy we krwi, pomimo dziesi¹tków lat
biedy, zazdroszczenia bogatszym, co przykro powiedzieæ, niszczy godnoæ, dok³adnie to wiemy. ¯e ten honor w nas gdzie
ukryty jest, przyk³adem mój kolega, z czasów,
kiedy zaczêlimy pracê w Anglii w grudniu 2005. Pewna kobieta robi³a nam (czy
jednemu z nas) awanse i zakupi³a na Nowy
Rok du¿o jedzenia w prezencie. Ja zareagowa³em od razu tak, ¿e mówiê Tomkowi, bo tak mu na imiê: trzeba zrewan¿owaæ siê za podobn¹ sumê. Tomek, który potem zebra³ wszystkie zasi³ki, o jakie
tylko mo¿na by³o pañstwo brytyjskie prosiæ
(!), od razu siê zgodzi³ i kupilimy za 10 £
chyba wielki album z zabytkowymi meblami. To by³a wietna pozycja. Potem
slyszê w pracy, ¿e Polacy s¹ honorowi,
co w tym stylu.
Trzeba wiec to odzyskaæ ponownie.
Po roku pracy tutaj jest siê uprawnionym do zasi³ków przys³uguj¹cych obywatelom Wielkiej Brytanii. I  wzi¹æ czy
nie wzi¹æ? Honor, czy dojmy ile siê da,
ile siê tylko da ich wykorzystaæ... Bo p³acimy im podatki, powie kto.
Ale oni sami pogardzaj¹ zasi³kowiczami
z w³asnego grona. Do nich do³¹czaj¹ niektórzy od nas. Wstyd.

S¹d Rejonowy, V Wydzia³ Grodzki
ul. Sembrzyckiego 18 , 19-400 Olecko
Prawomocnym wyrokiem z dnia 09 lutego 2007r. S¹du
Rejonowego w Olecku Nikolay Malyshev s. Aleksandra i
Niny, ur. 27.08.1960r. zosta³ skazany za czyn z art. 178a § l
kk polegaj¹cy na tym, ¿e w dniu 16 listopada 2006r. w Go³dapi kierowa³ w ruchu l¹dowym motorowerem marki Diament Eagle o nr rej. 07087 bêd¹c w stanie nietrzewoci 1,52 mg/l; 1,54 mg/mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Ww. zosta³ skazany na podstawie art. 178a § l kk na
karê 8 miesiêcy pozbawienia wolnoci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat. Nadto wobec skazanego orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych na okres 5 lat oraz wiadczenie pieniê¿ne
w kwocie 300 z³ na rzecz organizacji spo³ecznej wiadcz¹cej pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

"
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US£UGI
* 30000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia.
Tel. (087) 520-20-55
V7606

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

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

BIURO RACHUNKOWE

(V10503)

* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K110
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L4202
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V15301
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L2405
Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10
Tel. (087) 520-36-55, (087) 520-44-98, kom. 0-600-273-713

* Biuro Turystyczne DUDI-BUS, tel. 0-604-147-585, 0-87615-00-04
L2904
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00 K5801
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79911
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
K2107
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V5906
* czêci u¿ywane do samochodów zagranicznych sprowadzam, tel. 0-600-377-469
K120
* Dembus, us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V3508
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.

V9704

FUH KRET Wies³aw Morusiewicz

(K14701)

(V3108)

Wywóz odpadów komunalnych, sprzeda¿ i dzier¿awa pojemników 110 i 140 litrowych. Tel. 0-509-805-008; (087) 523 04 12;
Stacja LPG, Szosa E³cka 2

* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V9804
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V9814
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V14901
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V15101
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V9504
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L2605
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V10803
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V12802

Olecko
Tel. (087) 523-42-35
0-501-720-701

k2okna@vp.pl

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury), tel. (087) 520-04-80
V2207

PIZZA NA TELEFON

(K33411)

Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty
gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK,
odszkodowania; ul. Grunwaldzka 8, tel. (087) 520-01-89

(V1408)

Olecko, ul. Kopernika 10, tel. 0-604-571-902
Wydminy, ul. Grunwaldzka 47F, tel. 0-692-480-944

(V14202)

(V7806)

ITP.

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

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

PIZZA NA ZAMÓWIENIE

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

(V8805)

antyki,

Powiêkszenia zdjêæ archiwalnych czarno-bia³ych. Rodzinna fotografia technik¹ tradycyjn¹ i cyfrow¹, retusze, poprawianie ostroci itd. Negatywy, powiêkszenia.
Tel. 0-603-440-115
(L3703)

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V1609
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne

ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73
tel. (087) 520-27-89 domowych
(V2908)
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa

* Ryby, SKLEP, Kociuszki 6. Tel. 0-605-192-330

K5901

* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L4601

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V8905)

stylowe,

JADALNIE, SEGMENTY, WITRYNY, KOMODY
d¹b, orzech, sosna i inne

Sklep DOM

s.c. Pl. Woln oci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2606)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V12502
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K10903

SOLARIUM

 1 minuta 80 groszy
Czynne:
1000-2000
Plac Wolnoci 15A, tel. 0-509-994-334

STUDIO PAZNOKCI - NATALIA

(V3008)

Meble

Du¿y wybór, niskie ceny

(V9604)

ADLER

* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V10404
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L3004
* MARKOWA ODZIE¯ Trendy: Vila, Morgan, Mexx i inne,
plac Wolnoci 6D (II piêtro nad salonem lubnym) V12702
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V10703
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V1909
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
K1508

* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V9904

#
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US£UGI

OG£OSZENIA DROBNE

* Studio reklamy Best. Tel. (087) 520-62-57

V310

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
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562

(V15201)

* stylizacja paznokci, konkurencyjne ceny, wiosenne promocje, plac Wolnoci 6D, tel. 0-695-393-616
V12612
* SUKNIE LUBNE, wypo¿yczalnia, sprzeda¿, plac Wolnoci 6D, tel. 0-886-364-909
V12602

K4603
K4703
L3603

* Tomasz £askowski, szkolenia, kosulting, konferencje,
informatyka, notebooki - serwery - oprogramowanie,
www.mtl.olecko.pl, tel. 0-600-936-589
L2804
* transport, tel. 0-508-192-094
V9914
* transportowe  bus, Mercedes, 2 tony, tel. 0-608-519-199 V1110

(V4008)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
CZYNNE CA£¥ DOBÊ

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39

(V15001)

Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!

(K4403)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V3308

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewskip

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczêcie
www.olecko.prawojazdy.com.pl kursu

Codziennie w godz. 800-1800

GRÜNLAND

marca

tel. 520-23-36

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V2708)

Orodek czynny:

12

KUPIÊ

* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L4701
* mieszkanie dwupokojowe, tel. 0-660-466-270
K4803
* mieszkanie w Olecku, oko³o 40 m.kw., tel. 0-607-685-558 V9105
PRACA
* fryzjerkê zatrudniê, tel. 0-87-520-49-61
K4903
* praca na umowê-zlecenie w firmie kosmetycznej, tel. 0-609600-338
K4004
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L2704
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-31-32 L4801
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L1108
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L3403
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L110
* bojler Galmet, rabat do 15%, tel. 0-87-520-22-33
L3503
* C330, 1980, gara¿owany, stan BDB, tel. 0-87-568-52-21 K5402
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L2006
* czêci u¿ywane do samochodów zagranicznych sprowadzam, tel. 0-600-377-469
L3204
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L4301
* dom siedlisko, staw, ko³o Olecka, tel. )-604-514-845 K2706
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K5202
* kredens kuchenny, szerokoæ 160 cm, tel. 0-514-365-638 K5601
* sianokiszonkê, siano, tel. 0-603-604-127
K5002
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359
L4401
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L4501
WYNAJEM
* budynek 270 m.kw., plus plac, tel. 0-510-060-212

V15601

* Limuzyny Lincoln Towcar na luby i inne okazje
do wynajêcia, tel. 0-501-358-370
(V8610)
* ma³¿eñstwo poszukuje mieszkania do wynajêcia, tel. 0-609732-209
K4204
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-502-264-901
K5302
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L4003
* pomieszczenia magazynowo-produkcyjne, Olecko, tel.
0-887-144-335
K5502
* poszukujê kawalerki lub dwupokojowego mieszkania do
wynajêcia, tel. 0-608-663-450
L3903
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L4102
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L1707
Trwa zbiórka publiczna na budowê pomnika Jana Paw³a II w Olecku. Wszyscy, którzy sw¹ ofiarnoci¹ pragn¹ przyczyniæ siê do ufundowania Pomnika, mog¹ dokonywaæ wp³at
na za³o¿one w Banku Spó³dzielczym w
Olecku specjalne konto
32 9339 0006 0000 0007 5516 0001

$
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Kalendarz imion

3 marca
Bo¿eny, Ernestyny, Eufrazji, Kiry, Krystyny, Marianny, Patrycji
Ernesta, Marka, Nikifora, Patryka, Roderyka, Rodryga, Trzebies³awa, Trzebis³awa
14 marca
Dalii, Ewy, Florentyny, Jarmi³y, Martyny, Matyldy
Benedykta, Bo¿eciechy, Jakuba, Leona,
£azarza, £ukasza, Micha³a, Rocis³awa,
15 marca
Delfiny, Heloizy, Longiny, Ludwiki, Lutos³awy
Gocimierza, Jana, Klemensa, Krzysztofa, Leona, Longina, Ludwika, Lutos³awa, Zachariasza
16 marca
Euzebii, Gabrieli, Henryki, Hiacyntii, Hia-

cynty, Izabeli. Oktawii
Ciriaka, Gabriela, Henryka, Herberta, Hiacynta, Hilarego, Juliana, Mi³ostryja, Oktawiana
17 marca
Gertrudy, Giny, Patryki, Reginy, Reny,
Zbigniewy
Jana, Patryka, Zbigniewa, Zbyszka
18 marca
Adeli, Boguchwa³y, Konstancji, Narcyzy, Zbys³awy
Aleksandra, Anzelma, Boguchwa³a, Cyryla, Edwarda, Gwidona, Narcyza, Zbys³awa
19 marca
Aleksandry, Aleksandryny, Bogdany,
Laili, Nicety, Sybilli
Bogdana, Bohdana, Chryzanta, Józefa,
Marka

Imiê Józef

Imiê wywodzi siê z jêzyka hebrajskiego
i sk³ada siê z dwu cz³onów. Pierwszy Jo z
Jeho, Jahwe - Bóg, drugi jasaf - przydaæ.
Tak wiêc oznacza niech pomno¿y w
domyle Bóg dobra, albo niech przyda
Jahwe (drugiego syna). W Biblii, nosz¹
je ró¿ne osoby, z których najwa¿niejszy
to Józef oblubieniec Maryi.
Józef posiada wielk¹ intuicjê, twórczy charakter. Najczêciej pracowity,
solidny, dotrzymuj¹cy s³owa. Dosyæ surowy, tak¿e w wychowaniu. Chêtnie
pomaga innym, mo¿na na nim polegaæ.
Pogl¹dy ma raczej konserwatywne. .Rozwa¿ny, spokojny i stonowany.

Plamy z t³uszczu...
wywabiamy alkoholem.

ZA¯YWAJMY RUCHU!

Tusz do piecz¹tek...
ustêpuje pod dzia³aniem benzyny.

Barszcz czerwony

1,5 kg czerwonych buraków, marchew, pietruszka, cebula, kawa³ek selera, por, kilka ziaren pieprzu, sól, cukier, sok cytrynowy
Przygotowujemy oko³o 2 litrów
wywaru z obranych i pokrojonych na
kawa³ki warzyw: marchew, pietruszka,
seler, por, cebula. Dodajemy szczyptê
soli i ziarna pieprzu.
Buraki myjemy i pieczemy w piekarniku, tak by by³y miêkkie. Po ostudzeniu szatkujemy je na tarce. £¹czymy z wywarem. Zagotowujemy.
Doprawiamy sol¹, cukrem oraz sokiem z cytryny.
Podajemy z bia³¹ lub czerwon¹ fasol¹, s³onymi ciasteczkami lub pasztecikami.

 Gdy Matylda (14 marca) spotka siê z
boækiem, bêdzie szczêcie za ka¿dym
kroczkiem.
 Gdy w Matyldê (14 marca) leje, pole,
³¹ka wnet zielenieje.
 wiêta Gertruda (17 marca)  zaprzêgaj wo³y do p³uga.
 Ogrodniku, wiêta Gertruda (17 marca) gdy s³onkiem b³ynie, zrobi cuda.
 Marzec odmienia wiatry, deszcze miesza z pogod¹, wiêc nie dziw, jeli starzy czuj¹ go sw¹ szkod¹.
 Kiedy ¿urawie wysoko lataj¹, prêdkiej
siê wiosny ludzie spodziewaj¹.
 Suchy marzec, maj za ch³odny, kwiecieñ mokry, rok nieg³odny.
 wiêty Józef (19 marca) kiwnie brod¹,
pójdzie zima razem z wod¹.
 Na wiêtego Józefa (19 marca) przez
pole bruzda. (Dawniej zgodnie z tradycj¹ niezale¿nie od pogody zaczynano wtedy orkê i wykonywano co
najmniej jedn¹ bruzdê, w latach gdy
by³o zbyt zimno lub mokro).
 wiêty Józef Oblubieniec (19 marca)
niechaj ma z rozsady wieniec.
 Na wiêty Józef pogoda, bêdzie w polu
uroda.
 Jak na w. Józefa (19 marca) chmurki,
to sad ziemniaki, gdzie ogórki, a jak
pogoda, to sad gdzie woda.

Rzuciæ palenie maj¹c 117 lat
Francuska Jeanne Calment uwa¿ana
by³a swego czasu za najstarsz¹ mieszkankê wiata. W 1992 roku ukoñczy³a
117 lat. Mieszka³a w domu starców w
Aries i mia³a doskona³¹ formê jak na swój
wiek. Mimo g³uchoty dopisywa³a jej
pamiêæ znakomicie. Otó¿ staruszka w swoje
117 urodziny zrezygnowa³a z palenia
dwóch papierosów dziennie. Wyrzek³a
siê te¿ dobrowolnie szklaneczki porto.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
F kupiê

F sprzedam

F wynajmê

F inne

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



Przewaga wypoczynku czynnego (biegi, spacery, uprawianie sportów) nad
biernym polega nie tylko na tym, ¿e
wzmacniamy miênie i spalamy t³uszcz.
Wed³ug najnowszych badañ lekarzy brytyjskich, wypoczynek bierny wprawia nas
w napiêcie nerwowe. Nic tak nie pomaga na zszargane nerwy - twierdz¹ specjalici - jak regularne æwiczenia fizyczne. Nie musi to byæ od razu jogging czy
aerobik: wystarcz¹ spacery na wie¿ym
powietrzu. Warto jednak wiedzieæ, ¿e nieco
forsowniejszy wysi³ek fizyczny jest po¿yteczny, poniewa¿ spala w organizmie
hormony stresu i dziêki temu obni¿a
napiêcie nerwowe oraz likwiduje wywo³ane nim niedyspozycje systemu trawiennego.

Nasz przepis

Przys³owia
i powiedzenia

Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

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

%

Tygodnik Olecki nr 11 (480)

Kto czyta ¿yje,
wielokrotnie
W wiecie telewizji, gier komputerowych, Internetu zanika czytanie ksi¹¿ek. W zwi¹zku z tym 5 lutego 2007 r.
Szko³a Podstawowa nr 3 im. Jana Paw³a
II w Olecku wznowi³a akcjê Ca³a szko³a, ca³a gmina, ca³y powiat czyta dzieciom. Przedsiêwziêcie jest kontynuacj¹
ogólnopolskiej akcji Ca³a Polska czyta
dzieciom.
Tym razem organizatorki uroczystoci: pani Jolanta Kwiatkowska i pani
Agata Mrozowska poprosi³y o czytanie
pana Józefa Krajewskiego  rektora
Wszechnicy Mazurskiej w Olecku.
Zaproszony goæ przeczyta³ uczniom
klas 0-III piêkn¹, pouczaj¹c¹ bañ pt. Z³oty
Promyczek. Utwór wskazywa³ na wa¿n¹ rolê pomagania innym, bycia ¿yczliwym, pomocnym, pracowitym.
Po wys³uchaniu utworu uczniowie
odpowiadali na pytania dotycz¹ce tekstu. Poprawne odpowiedzi nagradzane
by³y s³odkimi nagrodami.

Na zakoñczenie spotkania pan Józef
Krajewski poprosi³ uczniów, by zapamiêtali
przes³anie przeczytanego utworu. Zaprosi³
najm³odszych do Wszechnicy Mazurskiej.
Organizatorki podkrelaj¹, i¿ ca³a akcja jest bardzo potrzebna, poniewa¿ przy-

Propozycje wstêpne
14. Przystanku Olecko
Tegoroczny Przystanek Olecko odbêdzie siê w dniach 23-28 lipca. Organizatorzy przewiduj¹ 6 dni dobrej muzyki i
zabawy. Wiêkszoæ dzia³añ bêdzie usytuowana w amfiteatrze i na polanie nad
jez. Oleckie Wielkie.
Impreza ma charakter interdyscyplinarny, oprócz codziennych koncertów i
wystêpów gwiazd przewidziane s¹ takie
dzia³ania, jak: seminaria, spotkania autorskie, pokazy filmowe, wystawy, jam session.
Program wstêpny

23-24 lipca  Fiesta Borealis  wiêto
M³odej Muzyki na Pó³nocy (amfiteatr nad jeziorem)
25 lipca  Dzieñ Folkowy (amfiteatr nad
jeziorem)
26 lipca  Dzieñ Kabaretu i Piosenki autorskiej (amfiteatr nad jeziorem)
27 lipca  koncert zespo³u Big Cyc i
ich goci (polana nad jeziorem)
28 lipca  koncert zespo³u Lady Pank
i ich goci z okazji 25-lecia istnienia
zespo³u (polana nad jeziorem)
WSZYSTKIE TEGOROCZNE

nosi wiele korzyci dzieciom. Wspólne
czytanie rozwija wyobraniê, wzbogaca
s³ownictwo, uwra¿liwia, wzmacnia wiêzy rodzinne.
Organizatorki:
Jolanta Kwiatkowska,
Agata Mrozowska
KONCERTY S¥ BEZP£ATNE!!!
Ponadto codziennie od 23 do 28 lipca
 gry i zabawy dla dzieci (plac Wolnoci)
 pokazy filmowe (sala kina ROK MG)
Przy ustalaniu gwiazd Fiesty Borealis organizatorzy, stosownie do w³asnych
tegorocznych skromnych mo¿liwoci finansowych, bior¹ pod uwagê propozycje uczestników Forum Przystanku Olecko. Tocz¹ siê negocjacje z zespo³ami proponowanymi przez uczestników forum.
***
Dla wszystkich zespo³ów zainteresowanych udzia³em w Fiecie Borealis
na stronie www.przystanek.pl w za³¹czniku znajduje siê formularz zg³oszeniowy z warunkami udzia³u.

Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

Dokoñczenie ze s. 20.
A ja zosta³em Wrogiem nr 1. Z czego siê
teraz cieszê, bo mog³em Pañstwu przedstawiæ ten fajny temat.
Jeli która z osób tam wystêpuj¹cych rzeczywicie zrezygnuje z TO  nale¿y siê
tylko cieszyæ, bo poziom intelektualny
odbiorców Tygodnika od razu wskoczy
na wy¿szy poziom. Bo na szczêcie czytelnicy i odbiorcy TO s¹ ludmi m¹drymi i
inteligentnymi. Inaczej nie byliby z nami
a¿ tyle lat.
Za co osobicie dziêkujê i liczê na kolejn¹
ósemkê mijaj¹cych wspólnie lat.
PAC

PS. Jeli mylicie, ¿e to forum jest wyj¹tkowe, to pragnê rozwiaæ takie wra¿enie.
Na forach internetowych norm¹ jest taka
sytuacja, ¿e zawsze istnieje grupa anonimowych specjalistów od wszystkiego,
najlepszych, najdoskonalszych, neguj¹cych wszystko i wszystkich nie pasuj¹cych im do ich wersji widzenia wiata. S¹
najg³oniejsi, udzielaj¹ du¿ej iloci odpowiedzi w ka¿dym temacie. A jak ju¿ brakuje im argumentów to stosuj¹ metodê:
A u was bije siê murzynów (tu mielimy wersjê A wy piszecie z b³êdami).
Uczestniczê w kilku forach tematycznych
gdzie tacy fachowcy s¹ wykluczani po

d³u¿szym lub krótszym czasie tolerowania ich m¹droci. Najczêciej takie osobniki s¹ nazywane trolami. Lecz tym razem forum to dotyczy naszego miasta i
nie mog³em siê oprzeæ temu tematowi.
Pewnie bêd¹ nastêpne. A ja sam bêdê siê
czu³ jak Podró¿nik, który bêdzie móg³ Pañstwu przestawiæ zwyczaje, tradycje nowego plemienia. Mo¿e nawet trafimy na przejaw jakiej inteligencji czy pozosta³oci
nieznanej nam kultury! Muszê siê spieszyæ by nie odkry³ tego wiata przede mn¹
jaki psychiatra, który bêdzie chcia³ napisaæ doktorat lub nawet zdobyæ nagrodê
Nobla. :)

&
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K¹cik szachowy (28)
Z pamiêtnika dr Bertolda Laskera
Ka¿dy gorliwy zwolennik Caissy, gdy
spojrzy wstecz, obejmuj¹c ca³¹ panoramê swoich bojów szachowych, z pewnoci¹ jest w stanie opowiedzieæ o zwyciêstwach i pora¿kach, o ciê¿ko wywalczonych triumfach, o z³o¿onych analizach i
temu podobnych rzeczach, wyczerpuj¹cych ale i ³askocz¹cych ambicjê.
Ale gdy zakoñczy siê walka na mieræ
i ¿ycie, rodzi siê chêæ zagrania partyjki
lekkiej i zabawnej, pos³uchania czego
weso³ego, komicznego powiedzonka lub
historyjki, obejrzenia partii pomys³owej
i humorystycznej, nawet gdy niezupe³nie poprawnej. I tak ka¿dy silny gracz
mo¿e opowiedzieæ o nadzwyczaj zabawnych partiach, rozegranych przeciwko
panu X lub Y.
miech to zdrowie. Dlatego czytelnikowi, który wch³on¹³ ogrom materia³u
zajmuj¹cego i pouczaj¹cego, omielê siê
dla odmiany zaproponowaæ co zajmuj¹cego i pikantnego, co mo¿e mu pomóc
przetrawiæ przyswojon¹ szachow¹
m¹droæ.
W moim ¿yciu zdarzy³y siê partie w
najwy¿szym stopniu nieodpowiedzialne
i ca³kowicie niepoprawne  przy sposobnoci móg³bym ich pokazaæ ca³y pêczek
 które jednak nad innymi maj¹ przewagê miesznoci. Zacznê od pewnej partii rozegranej mniej wiêcej 15 lat temu, w
której otwarcie nie by³o ani hiszpañskie,
ani w³oskie, ani nawet wiedeñskie; z uwagi
na zaistnia³e okolicznoci mo¿e byæ ono
okrelone jako w najwy¿szym stopniu
otwarcie psychologiczne.
Miejsce akcji: pewna kawiarnia. Czas
akcji: bli¿ej nieokrelona godzina popo³udniowa. Ja, m³ody student, siedzê sobie przy stole z gazet¹ w rêku, bez ¿adnych g³upich myli o szachach w g³owie, gdy wtem podchodzi nieznany mi
m³odzieniec, którego mowa zdradza s³owiañskie pochodzenie, przedstawia mi siê
i bardzo grzecznie proponuje rozegranie
partii szachów.
Aby go nie uraziæ propozycj¹ udzielenia forów, oddajê mu bia³e bierki z
ukrytym zamiarem, by móc mo¿liwie skromnie rozegraæ otwarcie, a zorientowawszy
siê w umiejêtnociach mojego przeciwnika, w niezauwa¿alny dla tamtego sposób skierowaæ partiê na tory ¿artobliwego stylu gry z forami.
Podajê partiê z tymi psychologicznymi komentarzami, które przy grze
obmyla³em sobie po cichu.

Bia³e: NN
Czarne: Bertold Lasker
1. e2-e4 e7-e5 2. Sb1-c3 Aha! Partia wiedeñska? Mo¿e to znawca teorii?
 albo jaki pocz¹tkuj¹cy, który w pierwszych posuniêciach kieruje siê jakim natchnieniem? Czekajmy do nastêpnego
ruchu. 2...Sb8-c6 3. d2-d3. Sprawa jasna, prawdopodobnie to gracz, któremu
mo¿na daæ wie¿ê for. Ale mo¿e jednak
kto, kto lubi zamkniête pozycje? 3...Sg8f6 4. b2-b3. No tak, przynajmniej wie¿a
for. Postarajmy siê skierowaæ partiê na
cie¿kê zajmuj¹cej kombinacji. 4...d7-d5
5. Gc1-g5 Oczywicie! 5...d5:e4 6. Sc3:e4

Najpierw zdumione spojrzenie, ale
póniej nie móg³ siê oprzeæ pokusie. 12.
Hd2:b4 Sd4:c2 szach i mat. - Ach tak,
przepraszam Pana, przecie¿ wcale tak nie
musia³em. Proszê cofn¹æ swój ruch.
- Dobrze.
Hetman i goniec wracaj¹ na swoje
pola. 12. d3:e4 Drugi zach³anny wariant. 12...Sd4:c2 szach i mat. Mój przeciwnik podziêkowa³, nieco zniechêcony.
Zachêta przynios³a jednak owoce, poszed³ do siebie i studiowa³ teoriê. Póniej gra³ o wiele silniej, w ekstremalnych
sytuacjach by³ sk³onny nawet do rozrzutnoci, ale szachist¹ zach³annym
pozosta³ w³aciwie na zawsze.
ród³o: Berliner Schachzeitung 1896,
s. 313-315

Marta & Czes³aw Spisak

Redakcja

Tygodnika Oleckiego, ul.
Zielona 37
czynna : poniedzia³ek, roda,
czwartek, pi¹tek

w godzinach 12 00-1700
(we wtorek nieczynna)

6...Sf6:e4 Ach, ty aniele bez pojêcia. 7. Gg5:d8. Zawaha³ siê, ale zaraz
póniej zbi³. Zapewne jaki chciwy gracz,
który po dobroci niczego nie odda. Bêdzie to mo¿na wykorzystaæ w dalszym
ci¹gu kombinacji. 7...Gf8-b4+ 8. Ke1-e2
Se4-c3+ 9. Ke2-e1 Sc6-d4 Mo¿e uda
siê stworzyæ jakie ma³e zadanko? 10.
Hd1-d2 Uda³o mu siê uratowaæ hetmana. Jako sknera w odpowiedzi na mój
nastêpny ruch bêdzie zapewne chcia³
uratowaæ jeszcze i goñca. 10...Gc8-g4
11. Gd8-g5 Sc3-e4

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

LEPIEJ HARCERZOWI
NI¯ FISKUSOWI

Twój 1% naprawdê dobrze zaprocentuje, poniewa¿:
- ZHP jest najwiêkszym stowarzyszeniem
wychowawczym w Polsce
- ZHP uczy jak byæ po¿ytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym
- ZHP zrzesza i obejmuje opiek¹ ponad
130 tys. dzieci i m³odzie¿y
- ZHP to organizacja o niemal 100-letniej
tradycji
- ZHP to stra¿nik tradycyjnych wartoci
- ZHP to nowoczesny program
- ZHP to inwestycja w dzieci Twoje,
Twoich bliskich i znajomych
Aby przekazaæ 1% swojego podatku
organizacji po¿ytku publicznego dokonaj
odpowiedniej adnotacji w swym zeznaniu podatkowym PIT i przeka¿ deklarowana kwotê na konto:
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Komenda (L3303)
Hufca w Olecku nr konta 32 9339 0006
0000 0007 8911 0001 z dopiskiem dla
Hufca Olecko 1% podatku, zgodnie z art.
27 Ustawy.
Nic nie tracicie, bo wp³acon¹ kwotê
Urz¹d Skarbowy zwróci.
Z harcerskim pozdrowieniem.
(L3304)
Czuwaj! Oleccy harcerze

'

Tygodnik Olecki nr 11 (480)

Pi³ka no¿na
Powiatowe Mistrzostwa
LZS Szkó³ Wiejskich
w pi³ce no¿nej na hali
W miniony czwartek Publiczne Gimnazjum w Wieliczkach, goci³o zawodników szkó³ wiejskich na Mistrzostwach
Powiatu Warmiñsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS. Oprócz gospodarzy w zawodach uczestniczyli zawodnicy z Gimnazjum w Babkach Oleckich (opiekun p.
Robert Smyk), G. w wiêtajnie p. El¿bieta Rudnik), G. w Judzikach (p. Roman Leniewski) i G. w Kijewie (p. Adam

Lekka atletyka
KOMUNIKAT KOÑCOWY
VI HALOWE MISTRZOSTWA
POWIATU OLECKIEGO GIMNAZJÓW
w LEKKIEJ ATLETYCE
Hala ZST Olecko, 1.03.2007.
WYNIKI - CH£OPCY
25m:
1. Pachucki Pawe³ (G wiêtajno) - 3,70;
2. nie¿yñski Robert (G nr 2 Olecko) 3,75; 3. Mi³owicki Mateusz (G nr 2 Olecko) - 3,78
300m: 1. Koz³owski Kajetan (G nr 2 Olec-

Dziubiñski).
Puchar LZS i I miejsce premiowane
awansem zdobyli gospodarze  gimnazjalici z Wieliczek. Podopieczni Tomasza
Karnieja pokonali kolejno: 7:1 wiêtajno
(III miejsce), 5:1 Judziki (V miejsce), 7:1
Babki Oleckie (IV miejsce) i 4:0 Kijewo (II
miejsce). Królem strzelców turnieju zosta³
Hubert Bokuniewicz z Wieliczek.
Natomiast w pi¹tek zawodnicy szkó³
podstawowych rozgrywsali zawody w
G¹skach (gmina Olecko), gdzie przyjecha³y dwie szko³y wiejskie (SP Kowale
Oleckie  mistrz gminy Kowale Ol. i SP
Wieliczki  mistrz gminy Wieliczki). Opiekunowie dru¿yn ustalili system rozgrywek ka¿dy z ka¿dym, w wyniku czego
zanotowano nastêpuj¹ce wyniki: SP

WIELICZKI  SP KOWALE Ol. 3:6, SP
WIELICZKI  SP G¥SKI 2:1i SP KOWALE OL.  SP G¥SKI 8:0.
Miejsce pierwsze i awans do dalszej
fazy rozgrywek zdoby³a dru¿yna SP
Kowale Oleckie prowadzona przez Miros³awa Mularczyka.
Serdeczne podziêkowania za mo¿liwoæ przeprowadzenia i pomoc organizacyjn¹ przy zawodach LZS dla dyrekcji Publicznego Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w G¹skach oraz nauczycieli
wychowania fizycznego w tych¿e szko³ach pp. Tomaszowi Karniejowi, Karolowi Warsewiczowi i Wies³awowi Zalewskiemu.
Rada Gminy Zrzeszenia LZS
i MOSiR w Olecku

ko) - 39,90; 2. Jab³oñski Dariusz (G Kijewo) - 39,93; 3. Grudziñski Mateusz (G nr
2 Olecko) - 40,20
500 m: 1. Buchowski Damian (Zesp.Szk.
Olecko) - 1:13,91; 2. Stankiewicz Cezary
(G nr 2 Olecko)
- 1:15,67; 3. Przekop Mateusz (G nr 2 Olecko) - 1:16,26
800 m: 1. Kowalewski Dariusz (G nr 2
Olecko) - 2:04,24; 2. Domel Mateusz (G
nr 2 Olecko) - 2:08,03; 3. Cichanowicz
Piotr (Zesp. Szk. Olecko) - 2:09,71
Rzut pi³k¹ lekarsk¹ 5kg: 1. Rychcik
Marcin (G Kijewo) - 1040; 2. Marcinkiewicz Szymon (G Kowale Oleckie) - 940;

3. Ga³a¿ewski Dawid (G wietajno)- 940
Sztefeta 4 x 200 m: 1. Gimnazjum nr 2
Olecko - 1:43,18; 2. Zespó³ Szkó³ Olecko
- 1:44,83; 3. Gimnazjum Kowale Oleckie
- 1:45, 73
WYNIKI DZIEWCZ¥T
25 m: 1. Ró¿añska Patrycja (G wiêtajno) - 4,20; 2. Kamiñska Kamila (G nr 2
Olecko) - 4,21; 3. Markowska Emilia (G
Kowale Oleckie) - 4,24
300 m: 1. Szulc Monika ( Zesp. Szk. Olecko)
- 44,95; 2. Paszkowska Joanna (G Kowale Oleckie) - 46,10; 3. Garniewska Ewelina
(G Sokó³ki) - 46,38
500 m: 1. Stramowska Ma³gorzata (Zesp.
Szk. Olecko) - 1:22,20; 2. Rogacka Karolina (G Sokó³ki) - 1:22,82; 3. Kowalewska Jowita (G Kowale Oleckie) - 1:24,12
Rzut pi³k¹ lekarsk¹ 4 kg: 1. Olszewska Dominika (G Kowale Oleckie) - 990;
2. Namiotko Edyta (G Mazury) - 970; 3.
O³ów Urszula (Zesp. Szk. Olecko) - 930
Sztafeta 4 x 200 m: 1. Gimnazjum nr 2
Olecko - 1:56,67; 2-3.Gimnazjum Sokó³ki
- 1:58,21; Gimnazjum Kowale Oleckie 1:58,21
PUNKTACJA DRU¯YNOWA
GIMNAZJÓW
1. Gimnazjum nr 2 Olecko ......... 114 pkt
= Puchar Starosty Oleckiego
2. Zespó³ Szkó³ Olecko...................... 75
3. Gimnazjum Kowale Oleckie ........ 67,5
4. Gimnazjum wiêtajno ..................... 46
5. Gimnazjum Sokó³ki...................... 40,5
6. Gimnazjum Mazury ........................ 34
7. Gimnazjum Kijewo ......................... 28
Ogó³em w VI Mistrzostwach Powiatu Oleckiego gimnazjów w la wyst¹pi³o
 141 osób

Szanowni Pañstwo!

W Szkole Spo³ecznej jest równie¿ miejsce na aktywnoæ
rodziców, a nie tylko nauczycieli i uczniów.
Tutaj nie traktujemy nauczania jako spe³niania obowi¹zku szkolnego, ale zmierzamy do ukszta³towania go jako odpowiedzialnego i twórczego cz³owieka. Rozwój ten prowadzimy na wszystkich poziomach: umys³owym, duchowym, spo³ecznym, kulturalnym i fizycznym.
Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO, Spo³eczne Gimnazjum STO oraz Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce ma i bêdzie mia³o na sercu przede wszystkim
bezpieczeñstwo ka¿dego Waszego dziecka.
Nasze klasy mog¹ liczyæ maksymalnie szesnastu uczniów. Ka¿dy z nich traktowany jest z uwag¹ i nikt nie pozostaje anonimowy. Wszelkie problemy rozwi¹zujemy natychmiast dziêki sta³emu kontaktowi z Rodzicami. To jest nasz priorytet!
D¹¿ymy do tego, aby nasza Szko³a Podstawowa, Gimnazjum i Liceum by³y
najlepszymi szko³ami dla Pañstwa dzieci. Nasi wychowankowie osi¹gaj¹ na egzaminach koñcowych oceny znacznie przewy¿szaj¹ce przeciêtne.
Ka¿dy z rodziców mo¿e nale¿eæ do Spo³ecznego Towarzystwa Owiatowego.
Daje to mo¿liwoæ wspó³pracy ze spo³ecznoci¹ szkoln¹ oraz wp³ywania na decyzje dotycz¹ce funkcjonowania szko³y.
We wrzeniu br. otwieramy Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce. Pragniemy
równie¿ nadaæ nowy kszta³t Spo³ecznemu Gimnazjum.
Informacja: tel. 0 87 520 24 18 lub osobicie ul. M³ynowa 8.

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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DZIEÑ 246

Siedem dni minê³o. Zreszt¹... jak zwykle,
bo zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej to tydzieñ ma u nas siedem dni.
Nie pamiêtam jak by³o przed Uni¹... ale
chyba tak samo. Cholera wie. Mo¿e to
tylko kwestia pamiêci. Przyznam siê Pañstwu, ¿e ostatnio zaniedba³em trochê kwestie najbli¿szego otoczenia. Na szczêcie
trafi³a siê okazja przypomnieæ sobie gdzie
mieszkam. Moje oczy zawêdrowa³y na
pewne forum internetowe, gdzie produkuj¹ siê nasi krajanie. Nie bêdê tu reklamowa³ nazwy, gdy¿ s¹ ku temu powody.
Pierwszy to troska o zdrowie psychiczne,
bo wejcie tam oznacza, ¿e mo¿na wyjæ
niekoniecznie w takim stanie psychicznym
jak przed wejciem. Po drugie  jeli co
kto wie na jaki temat, to radzi³bym z tej
wiedzy nie korzystaæ. Wszelka znajomoæ
tematu, problemu, jest le postrzegana.
Wiêc jeli wejd¹ tam specjalici od budowlanki, mechanicy, stoczniowcy itd., bêd¹
musieli zrewidowaæ swoj¹
wiedzê. Na 100% nie maj¹ racji i wiedzy wobec KOLOSLANEJ WIEDZY kilku najaktywniejszych uczestników
forum, a ci nawet stali siê
materia³em opiniotwórczym pewnej gazety. Maj¹c
na uwadze poziom opinii,
manipulacjê niesprawdzonymi informacjami, ¿onglowanie liczbami, to mam nadziejê, ¿e kto szybko zorientuje
siê co do tego poziomu. A jeli nie... To
moje najszczersze szczêæ Bo¿e w tym
zwi¹zku. Mia³em okazjê przekonaæ siê co
do wartoci wiedzy tych fachowców na
temat wydawania gazety lokalnej. To by³a
DRUZGOCZ¥CA opinia wydana przez
wybitnych profesórów z tego forum.
Otó¿, Proszê Pañstwa, w Tygodniku Oleckim s¹ b³êdy i na przyk³ad dzieciom nie
wolno dawaæ naszej gazety do rêki bo nie
spe³nia celów edukacyjnych. Trudno...
niech dzieci po prostu wróc¹ do elementarza zamiast uczyæ siê czytaæ i pisaæ z
gazety  to nie okupacja i podrêczniki s¹
dostêpne. Czytelnik-opiniodawca stwierdzi³, ¿e nie ma si³ psychicznych by dalej
czytaæ TO i uroczycie rezygnuje z tej
gazety, bo ta nie szanuje klientów skoro
umieszcza byki na swoich ³amach, a felietonista jest nieuprzejmy i po prostu brzydko stwierdza, ¿e errare humanum est
(myliæ siê jest rzecz¹ ludzk¹). Swoj¹ drog¹
dziwi mnie niekonsekwencja wypowiedzi
tego mi³ego cz³owieka: raz pisa³ o b³êdach, a drugi raz, ¿e TO straci³o potencjalnego czytelnika. Dziwne, co nie? Albo

czyta, albo dopiero mia³ zamiar czytaæ...
potencjalnie. Jedno z dwojga. Logika nie
by³a podstaw¹ wypowiedzi tych erudytów. Chyba, ¿e wywodzi³a siê z dialektyki marksistowskiej, która opiera siê na prostej zasadzie: byle jaki dowód, byle jak
przeprowadzony tylko po to, by udowodniæ z góry za³o¿on¹ tezê. Na tak¹ wersjê
logiki pe³na zgoda, a dyskusja by³a idealna z punktu widzenia Komitetu Centralnego, Towarzysze i Towarzyszki.
Przynajmniej ocali³em dzieci przed zgub¹
walki z analfabetyzmem za pomoc¹ prasy.
Wyst¹piê do ministra Giertycha o przyznanie mi medalu w dziedzinie edukacji.
Niestety... jest te¿ inna sprawa. Ten przemi³y cz³owiek bêdzie musia³ zrezygnowaæ
z lektury wiêkszoci gazet wydawanych
w naszym kraju. Tak z czystej ciekawoci
wzi¹³em do rêki dwa dzienniki. W jednym
na pierwszej stronie znalaz³em siedem b³êdów, w drugim dziewiêæ... Skandal!? Oba-

wiam siê, ¿e wg norm wypracowanych
przez naukowców z forum te gazety w
najbli¿szym czasie strac¹ masê czytelników. Nie wypada jednak zapalaæ wieczki. Przecie¿ chodzi tu o papier. Pochylmy
g³owy... i uczcijmy to chwil¹ ciszy... Dowiedzia³em siê te¿, ¿e TO jest wazeliniarski, bo robi wywiady z przedstawicielami
samorz¹du, nieobiektywny  dzi brak
obiektywizmu mediów to wg inteligencji ma opieraæ siê na jednoznacznym opowiedzeniu siê po jakie stronie, i tak dalej.
Osiem lat tworzenia lokalnego tygodnika
przepad³o. Bo czym ma zajmowaæ siê lokalna gazeta? Krytykowaniem w czambu³
w³adzy, szukaniem dziury w ca³ym, negacj¹ decyzji samorz¹dowych, wyra¿aniem
opinii mieszkañców (w liczbie: jeden lub
dwóch), bo nie zgadzaj¹ siê z innymi, a
jeszcze lepiej by³oby zajmowaæ siê wyolbrzymianiem pretensji ró¿nych frustratów
i pieniaczy... bo w³adza kradnie, oszukuje
i kpi z ludzi. I to mia³aby byæ gazeta lokalna czy pisemko dla nieudaczników, którym nic w ¿yciu nie wysz³o i maj¹ preten-

sje do ca³ego wiata, tylko nie do siebie.
Za to dowiedzia³em siê na forum wielu ciekawych rzeczy. Na przyk³ad to, ¿e argumenty mo¿na wymylaæ na poczekaniu, a
najlepszym argumentem jest brak argumentów i najlepiej, by go wszyscy poparli. Taka wersja demokracji opracowana na
ostatnim Zjedzie G³upków Wioskowych:
jak demokratycznie ustalimy, ¿e jest godzina pi¹ta  to jest pi¹ta, choæby zegar
pokazywa³ drug¹. A jeli fakty przecz¹
ustaleniom tej grupy  to tym gorzej dla
faktów. Na przyk³ad dowodem na wazeliniarstwo TO jest obnoszony jak relikwia
fragment wywiadu ze Starost¹. Straszne.
A dowodem na g³upotê jest wiara w to, ¿e
ten sam wywiad jest w ka¿dej gazecie. Dowiedzia³em siê te¿, ¿e osoba wyzywana,
obsypana inwektywami i wulgaryzmami
nie ma honoru. Ciekawe, ¿e do koñca nie
dowiedzia³em siê o co z tym honorem chodzi, za to zosta³em uraczony opowieci¹ o
lemingach. Mia³em co
napisaæ o takich ¿uczkach co tocz¹ takie kulki
z nawozu i to jest ich
sensem ¿ycia, ale sobie
odpuci³em. Musia³em
przemyleæ znaczenie
s³owa honor. Ci¹gle
mia³em wra¿enie, ze jest
to jakie knajackie pojêcie: z³odziej nie okradnie
z³odzieja, k³amca nie
ok³amie k³amcy itd. Jednak po analizie tekstów
co mi zawita³o: honorem mia³o byæ przyjmowanie lania po pysku i
milczenie lub powtarzanie dziêkujê i
przepraszam. W jednej z wersji dowiedzia³em siê, ¿e Tygodnik Olecki upada, a
Red. Nacz. nie ma zielonego pojêcia o prowadzeniu gazety. Zadziwi³a (choæ chyba
nie powinna) mnie te¿ ciasnota umys³owa w pojmowaniu, ¿e mo¿na robiæ co za
darmo  tyle lat i tylko dla samej satysfakcji.
Gdy ponownie przeczyta³em wypowiedzi
we wtem temacie to odnios³em wra¿enie, ¿e to chyba miejsce spotkañ jakiej
grupy terapeutycznej lub grupy wsparcia, a ja i dwie inne osoby z TO znalaz³y
siê tam zupe³nie przypadkowo, bo nikt nie
oczekiwa³ relacji i s³ów osób dobrze zorientowanych. Obawiam siê, ¿e nawet sam
Red. Nacz. zosta³by potraktowany jak intruz naruszaj¹cy efekty terapii grupowej:
jestemy piêkni, m¹drzy, wspaniali, honorowi, bezb³êdni i bez wad... tylko nikt
nas w ¿yciu realnym nie docenia, nie zauwa¿a i nie chce naszej wiedzy...
Dokoñczenie na s. 17.

