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B¹d odwa¿ny,
gdy rozum zawodzi.
Zbigniew Herbert

Cena 1,40 z³

Przystanek
Olecko
rozpoczêty

15 lipca w amfiteatrze nad jeziorem
Oleckie Wielkie o godz. 20:00 rozpoczê³a siê uczta muzyczno-filmowa.
Otworzy³ j¹ koncert zespo³u Tymon
& Transistors, laureat Polskich Or³ów.
Póniej mo¿na by³o obejrzeæ film Wesele.
Jak widaæ, olecczanie lubi¹ imprezy
na wie¿ym powietrzu.
O dalszych imprezach, które odbêd¹ siê w ramach 12. Przystanku Olecko
czytaj na stronie 6-7.

SKUTER ZA KARNET
Szczegó³y na str. 7.

Zarz¹d Unii Miasteczek Polskich
w Olecku

W dniach od 28 do 31 lipca w Olecku przebywaæ bêd¹ cz³onkowie zarz¹du
Unii Miasteczek Polskich z prezesem Stanis³awem Bodysem. S. Bodys jest burmistrzem Rejowca Lubelskiego. Cz³onkiem zarz¹du tego stowarzyszenia jest burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski.
Posiedzenie zarz¹du jest przewidziane na 27 lipca.
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OLECKO-WIELICZKI-WIÊTAJNO-KOWALE OLECKIE

 6 lipca, 9.30  jeden zastêp JRG PSP
i jeden OSP wiêtajno usuwa³y osy z
budynku mieszkalnego we Wronkach
(gm. wiêtajno).
 6 lipca, 10.15  jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo os z drzewa w Mazurach (gm. wiêtajno).
 6 lipca, 12.00  jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo os z altanki domu w wiêtajnie.
 6 lipca, 14.05  jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo os z budynku gospodarczego w wiêtajnie.
 6 lipca, 16.55  jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ skutki wypadku
drogowego w Kowalach Oleckich.
 7 lipca, 12.44  jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP G¹ski usuwa³y skutki wypadku drogowego w Zajdach.
 7 lipca, 13.09  jeden zastêp JRG
PSP, jeden OSP Markowskie i jeden
OSP Kleszczewo gasi³ po¿ar stodo³y
z sianem w Sobolach (gm. Wieliczki).
 7 lipca, 13.45  jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar podk³adów kolejowych przy
ul. Zamostowej.
 8 lipca, 10.00  jeden zastêp OSP Kowale Oleckie gasi³ po¿ar gminnego wysypiska mieci w Kowalach Oleckich.
 8 lipca, 12.40  jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni
z budynku gospodarczego we Wronkach.
 8 lipca, 14.15  jeden zastêp JRG PSP
i OSP Wieliczki usuwa³y skutki kolizji drogowej w Sobolach (gm. Wieliczki). Samochód Skoda w rowie.
 8 lipca 15.45  jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca przy
ul. Park.

Nieustaj¹cy konkurs

Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³
w konkursie, wystarczy tylko na adres redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹
z nalepionym kuponem z pierwszej strony i wpisanym w³asnym imieniem i
adresem. Wszystkie karty bior¹ udzia³
w cotygodniowym losowaniu  a¿ do
skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:
 Robert Andrychowski
 Zyta Iwaniuk
 Krystyna Ko³odziejska
 Leonarda Krupiñska
 Marek Nowak
 Angelika Wróblewska
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia  przy ul. Zielonej 37.
Czêæ upominków ufundowa³ Grzegorz K³oczko oraz firma INFOLAND.

 8 lipca 16.34  jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach
Mo¿ni.
 8 lipca 18.29  dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y skutki wypadku drogowego w
G¹skach (zderzenie dwóch samochodów osobowych: Audi i Mercedes).
 9 lipca ok. 5.10  jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Cichy usuwa³y
skutki wypadku drogowego w Cichym
(gm. wiêtajno). Samochód Ford Sierra
uderzy³ w drzewo.
 9 lipca, 8.12  jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar sadzy w kominie budynku mieszkalnego w Sedrankach.
 9 lipca, 15.10  jeden zastêp JRG PSP
wyci¹ga³ ze studni mê¿czyznê, który
do niej wpad³. Mê¿czyzna z licznymi
pot³uczeniami trafi³ do szpitala.
 9 lipca, 16.10  jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z gara¿u w Imionkach.
 9 lipca, 19.05  jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar sadzy w przewodzie kominowym budynku mieszkalnego przy
placu Wolnoci.
 10 lipca, 3.34  jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ skutki wypadku drogowego w
Wieliczkach. Opel Vectra uderzy³ w
drzewo.
Informacji udzieli³a
stra¿ak Katarzyna Jegliñska
 11 lipca o 6.32 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar mietnika kontenerowego
na osiedlu Siejnik.
 12 lipca o 14.25 piêæ zastêpów JRG
PSP, dwa OSP Wieliczki oraz po jednym OSP wiêtajno, OSP Gaski, OSP
Szczecinki, OSP Plewki, OSP Karasiewo i OSP Baka³arzewo gasi³y po¿ar miejskiego wysypiska mieci.
 12 lipca o 16.25 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca
sanitarnego przy ul. Park.

Dy¿ury
aptek

 19-20.07.2005r.,
- pl. Wolnoci 25
 21-25.07.2005r.,
- ul. Sk³adowa 6

 12 lipca o 17.30 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ skutki kolizji drogowej
w okolicach lepnia.
 12 lipca o 19.15 jeden zastêp usuwa³
w Gi¿ach gniazdo os z budynku mieszkalnego.
 12 lipca o 19.40 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca
sanitarnego przy ul. Park.
 13 lipca o 8.32jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ gniazdo os z budynku
mieszkalnego w wiêtajnie.
 13 lipca o 14.33 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo os z budynku mieszkalnego w Gi¿ach.
 13 lipca o 17.42 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Wólce Kijewskiej gniazdo os z gara¿u.
 14 lipca o 16.00 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Borkach gniazdo os z
domku letniskowego.
 14 lipca o 21.06 jeden zastêp JRG zabezpiecza³ stado koni pozostawione bez
nadzoru przy ul. ¯eromskiego.
 15 lipca o 8.00 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w wiêtajnie gniazdo szerszeni
z budynku tartaku.
 16 lipca o 10.08 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Sobolach gniazdo os z
budynku mieszkalnego.
 16 lipca o 11.38 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Siejniku skutki kolizji
drogowej.
 17 lipca o 5.20 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar sadzy w kominie budynku mieszkalnego w Krzywym
 17 lipca o 7.19 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ skutki kolizji drogowej z jedni w Sedrankach.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin

Spó³ka z o.o., E³cka 1
Olej opa³owy EKOTERM PLUS, olej napêdowy PB95

SUPER CENY!

(V27405)

K R O N I K A
PO¯ARNICZA

Tel. (0*87) 523-04-50; 0501-669-667

Tylko w APTECE
przy placu Wolnoci 25

robi¹c zakupy mo¿esz zmierzyæ:
 poziom tkanki t³uszczowej,
 cinienie,
 wagê,
 wzrost

najnowszym specjalistycznym aparatem marki CORAZON.

Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 730-19 00, w soboty 800-14 00.

(V32002)
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Nakaz aresztowania

7 lipca s¹d w Olecku wyda³ nakaz
aresztowania na dwa miesi¹ce osiemnastoletniego Kamila W. W/w w nocy z 2
na 3 lipca dokona³ rozboju. Pobi³ on mianowicie mê¿czyznê a nastêpnie odebra³
mu telefon komórkowy, portfel z niewielk¹
iloci¹ pieniêdzy i zegarek. Zrabowane
przedmioty wyceniono na 600 z³otych.
Sprawca ju¿ wczeniej by³ notowany
przez policjê za ró¿nego rodzaju przestêpstwa przeciwko mieniu.

Z³odziej zatrzymany

17 lipca policjanci zatrzymali
dwudziestodwuletniego Kamila J., mieszkañca Olecka, który wczeniej dokona³
kradzie¿y telefonu komórkowego o wartoci 600 z³otych. Komórkê skrad³ piêtnastoletniemu olecczaninowi.
Telefon odzyskano, a sprawcê, który
w momencie zatrzymania by³ nietrzewy,
osadzono w areszcie do wyjanienia. Za
tê kradzie¿ grozi mu do 5 lat wiêzienia

Pijani kierowcy

Wypadki

 11 lipca o 5.00 w Dunajku policjanci
* 12 lipca o 17.20 w okolicach lepia
zatrzymali trzydziestojednoletniego Todosz³o do wypadku drogowego. Prowamasza J. (mieszkañca gm. Prostki).
dz¹cy samochód ciê¿arowy Lublin dwuZatrzymany kierowca fiata CC mia³ we dziestoczteroletni Andrzej K. (mieszkaniec
krwi 1,8 promila alkoholu.
gm. Filipów) nie zachowa³ nale¿ytego od 16 lipca czterdzieci piêæ minut po pó³nocy stêpu do samochodu jad¹cego z przodu i
policjanci zatrzymali na al. Wojska Pol- podczas gwa³townego hamowania zjecha³
skiego samochód Audi. Kierowca, dwu- na przeciwny pas ruchu i zderzy³ siê czodziestoszecioletni Artur G (mieszka- ³owo z nadje¿d¿aj¹cym z naprzeciwka Oplem
niec Go³dapi), mia³ we krwi 1,6 pro- Vectr¹ kierowanym przez mieszkankê Go³mila alkoholu.
dapi. W wynuku wypadku siedmioletnia
 16 lipca o 13.55 policjanci zatrzymali pasa¿erka Opla zosta³a ze z³amanym rajad¹cego rowerem ul. Mazursk¹ czter- mieniem umieszczona w szpitalu.
dziestosiedmioletniego Wies³awa ¯. Mia³
* 17 lipca o 7.10 w Sedrankach jad¹cy
samochodem audi olecczanin Marek P. straci³
on we krwi 2,9 promila alkoholu.
 17 lipca o 17.40 na trasie Olecko  panowanie nad pojazdem i uderzy³ w przyJaki policjanci zatrzymali czterdzie- dro¿ne drzewo. Kierowca ze z³amanym
stodwuletniego Jana G. (mieszkañca Pod- obojczykiem trafi³ do szpitala w Olecku.
górza). Jecha³ on
Fiatem 126p maj¹c
Zak³ad Doskonalenia Zawodowego
we krwi 1,7 promila
w Bia³ymstoku
Orodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku
alkoholu.
19  400 Olecko, ul. Armii Krajowej 22a
tel./ fax ( 0*87) 520 26 35
e-mail: olecko@zdz.bialystok.pl
Orodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku
rozpoczyna zajêcia edukacyjne na szkoleniu:
í Kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y (wymagane 18 lat, rednie
wykszta³cenie)  dnia 25.07.2005r. godz. 900
í Kandydatów na kierowników placówek wypoczynkowych dla dzieci i m³odzie¿y (wymagane wy¿sze kwalifikacje pedagogiczne)- dnia 25.07.2005r. godz.900
***
Spotkanie organizacyjne: kierowców wózków jezdniowych z napêdem silnikowym - dnia 20.07.2005r. godz.1600
(K29901)

POLICJA OSTRZEGA

USTERKI NA TRASIE £¥CZ III

Przyczyna: liska jezdnia. Jedna osoba ranna.

Poniewa¿ TO o dwa dni wyprzedza jedn¹ z oleckich
gazet, do której do tej pory nie dotar³ mój SMS, wys³any 10
KONKURENCYJNE CENY !!!
lipca, proszê po raz trzeci o odetkanie wiat³owodu dla przeTel. (0*87) 520-41-91
kazanej wtedy treci:
Niedzielny poranek 10 lipca by³ piêkny.
Przy S³owiañskiej na Rondzie Demolowanych Telefonów nikt niczego tym razem
nie zdemolowa³. Dzielnicowy czuwa³.
 0,37 z³ za s³owo
Siemaneczko i pozdro! A nade wszystko
 kompatymobilizujmy siê dla wspólnego
Treæ: ................................................................................................................. dobra, to i trupów na ok³adkê bêdzie mniej.
Olecki ³¹cznik
.............................................................................................................................
(V27305)

OLEJ OPA£OWY

KUPON NA OG£OSZENIE

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

#

Iloæ publikacji:
px1
p x2
p x3
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Podpis: .................................................................................................................

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

"
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Czasu jest coraz mniej

Po mierci papie¿a Jana Paw³a II wród radnych gminy
Olecko i powiatu narodzi³ siê pomys³, aby zbudowaæ mu nad
Leg¹ pomnik. 28 kwietnia tego roku Rada Miejska podjê³a
stosown¹ uchwa³ê. Jak donosi G³os Olecka, burmistrz Olecka
Wac³aw Olszewski, zgodnie z wczeniejszymi deklaracjami,
powo³a³ spo³eczny komitet, który zajmie siê organizacj¹ tego
projektu. W jego sk³ad wesz³y bardzo zacne osoby: zastêpca
burmistrza Henryk Trznadel, autor projektu pomnika, rzebiarz Alojzy Nawrat, radny Stanis³aw Rekæ, skarbnik gminy
Celina Domel i ksi¹dz infu³at Edmund £agód. Tymczasem 6
lipca br. dochodzi do pierwszego spotkania Spo³ecznego Komitetu
Budowy Pomnika. Jego sk³ad zmienia siê: brakuje w nim A.
Nawrata. Jego nowi cz³onkowie to: ksi¹dz Dariusz Smoleñski, ksi¹dz Cezary Rozmus, Wojciech Kot i Marek Ga³¹zka.
Jak g³osi komunikat komitetu, którego przewodnicz¹cym jest
radny Stanis³aw Rekæ, iloæ uczestników tej inicjatywy mo¿e
byæ powiêkszona. Cieszy ta radykalna zmiana klucza tworzenia sk³adu komitetu, o któr¹ jeszcze 28 kwietnia br., przed

podjêciem uchwa³y o budowie pomnika, apelowa³ do Rady
Miejskiej Komitet Powiatowy Prawa i Sprawiedliwoci.
Pozwalam sobie przedstawiæ kolejnych kandydatów. Wed³ug
mojego skromnego zdania na pewno brakuje w tym komitecie osoby, która publicznie deklarowa³a pomoc w realizacji
tej idei  pana Zygmunta £osia, który jako pierwszy zadeklarowa³ publicznie pomys³y i darowiznê finansow¹.
Mamy wród nas czterech obywateli Olecka, odznaczonych medalem Zas³u¿ony dla Olecka. S¹ wród nich Ryszard Demby, W³adys³aw ¯urowski, Leonard Mosiejko i Ignacy
Jasielun. Tak¿e laureaci konkursu Olecczanin Roku  ksi¹dz
pra³at Stanis³aw Tabaka i profesor Józef Krajewski na pewno zas³uguj¹ na udzia³ w pracach tego komitetu.
Ju¿ teraz nale¿y og³osiæ publicznie numer rachunku bankowego komitetu, na który bêdzie mo¿na wp³acaæ pieni¹dze
na budowê pomnika. Ponadto nale¿y koniecznie wydrukowaæ okolicznociowe cegie³ki, maj¹ce wartoæ cennej pami¹tki dla tych, którzy nie posk¹pi¹ grosza na ten postument.
Do 16 padziernika mamy tylko trzy miesi¹ce...
Dariusz Josiewicz

Grony po¿ar
W godzinach popo³udniowych w dniu
12 lipca br. na miejskim wysypisku mieci
wybuch³ po¿ar. S³up czarnego dymu siêga³
kilkudziesiêciu metrów. Pali³y siê mieci,
opony i folia wycielaj¹ca dno i boki
wysypiska na powierzchni kilkuset metrów kwadratowych.
W akcji gaszenia bra³o udzia³ kilkanacie jednostek stra¿y po¿arnej z ca³ego powiatu. Ju¿ po godzinie po¿ar zosta³ opanowany. Straty materialne, wbrew
pozorom, mog¹ byæ znaczne, poniewa¿
spali³a siê nowa, gruba folia izoluj¹ca
wysypisko od gruntu. Niepoliczalne
natomiast s¹ straty w rodowisku, do
którego z dymem przedosta³y siê szkodliwe substancje  na szczêcie nie na
miasto, jezioro i ludzi, poniewa¿ wiatr
wia³ od strony wschodniej.
BOS

Fot. Boles³aw S³omkowski

Reprinty
pocztówek z Olecka

Trzecia edycja reprintów pocztówek z przedwojennego Olecka do
nabycia w ksiêgarniach.
Iloæ egzemplarzy
ograniczona!

#
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O sprawiedliwoæ
zwrócê siê do s¹du

10 lipca 2005 r. min¹³ miesi¹c od
czasu, kiedy uchwa³¹ nr 12/2005 Rada
Nadzorcza odwo³a³a mnie ze stanowiska Prezesa Zarz¹du SM. Protokó³ z tego
spotkania zosta³ przyjêty przez RN dopiero w dniu 15 lipca i w swej treci
zawiera szereg zapisów niezgodnych z
przebiegiem wydarzeñ ( nasuwa siê stwierdzenie i¿ zosta³ dopasowany do wymogów, które powinien spe³niaæ, a o
których pisa³am w odwo³aniu do ZPCZ
i Przedstawicieli).
Do dnia 18 lipca nie zosta³ równie¿
podpisany protokó³ z ZPCZ z dnia 28
czerwca. Najwa¿niejsze jednak zdarzenia zosta³y zawarte w artykule prasowym bêd¹cym niejako relacj¹ z przebiegu obrad.
W zwi¹zku z szeregiem uchybieñ
pope³nionych przez Radê Nadzorcz¹ oraz
brakiem rozpatrzenia przez ZPCZ mojego odwo³ania od uchwa³y RN (decyzjê w tej sprawie podj¹³ przewodnicz¹cy zebrania) zdecydowa³am o skierowaniu sprawy dotycz¹cej mojego odwo³ania na drogê postêpowania s¹dowego. Jest to decyzja niezwykle trudna, poniewa¿ sprawy toczyæ siê bêd¹
przed s¹dem w E³ku i Olsztynie i niew¹tpliwie poci¹gn¹ za sob¹ spore koszty.
¯¹daæ bêdê zadoæuczynienia za poniesione straty moralne i finansowe.
Rada Nadzorcza publikowa³a na ³amach prasy, w lokalnej telewizji kablowej (której odbiorcami s¹ nie tylko spó³dzielcy) nieprawdziwe informacji na temat
mojej pracy w SM w Olecku. Publikuj¹c, rozprowadzaj¹c w formie ulotek,
rozg³aszaj¹c ustnie nieprawdziwe informacje na mój temat dopuci³a siê, jako
mój pracodawca, naruszenia mojej godnoci osobistej w rozumieniu art. 111k.p.;
poszanowanie godnoci osobistej gwarantuje równie¿ z mocy prawa art. 23 i
24 KC. Szkaluj¹c moje dobre imiê, RN
mia³a na celu wytworzenie takiej atmosfery, aby wprowadzeni w b³¹d spó³dzielcy
utracili do mnie zaufanie.
Cz³onkowie Rady poni¿yli mnie w
oczach opinii publicznej i narazili na
utratê zaufania potrzebnego dla sprawowania funkcji kierowniczej oraz wykonywania zawodu zarz¹dcy nieruchomoci (w dalszym ci¹gu podnoszê kwalifikacje zawodowe i ubiegaæ siê bêdê
o licencjê zawodow¹ zarz¹dcy nieruchomoci). Publikowanie szkaluj¹cych opinii
na temat pracownika (tym bardziej bez
potwierdzenia przez organ lustracji b¹d

prokuratury) jest naruszeniem Kodeksu
Pracy, bowiem Rada Nadzorcza SM
dopuci³a siê karania pracownika w sposób
ujêty w prawie jako pozakodeksowy.
Co do stawianych mi zarzutów to
ju¿ sprawa rzekomego braku mia³u
wêglowego na kot³owni w³asnej zosta³a
zdementowana publicznie przez przewodnicz¹cego RN.
Utrata pracy w ca³ym tym zajciu
nie jest najwiêkszym problemem. Dzia³am w lokalnym rodowisku organizacji pozarz¹dowych (jestem prezesem
fundacji i wiceprezesem stowarzyszenia), na lata 2004-2007 zosta³am wybrana na ³awnika s¹dowego przy S¹dzie w E³ku, dyplom na Akademii Podlaskiej w Siedlcach (zarz¹dzanie) obroni³am z wynikiem bardzo dobrym, uzyska³am uprawnienia pozwalaj¹ce na przeprowadzanie lustracji w spó³dzielniach
(Krajowa Rada Spó³dzielcza nada³a
uprawnienia nr 5259/2005).
Rozpowszechnianie k³amstw na temat mojej osoby przez niektórych cz³onków RN wyrz¹dza mi ogromn¹ krzywdê, mo¿e spowodowaæ utratê zaufania
do mnie przez osoby z którymi wspó³pracujê b¹d bêdê wspó³pracowaæ, dlatego bez wzglêdu na wszystkie przeciwnoci losu udowodniê, i¿ cz³onkowie Rady Nadzorczej dopucili siê z³amania prawa, usunêli mnie z pe³nionej
funkcji, poniewa¿ by³am wielokrotnie
przeciwna bezprawnym decyzjom RN.
Szkol¹c siebie i innych pracowników
dawa³am gwarancje prawid³owego rozwoju SM w Olecku, powo³uj¹c siê na
przepisy i zakresy kompetencji Zarz¹du i Rady Nadzorczej wielokrotnie hamowa³am dzia³ania nie maj¹ce nic wspólnego z tak powszechnie u¿ywanym przez
RN zwrotem dla dobra spó³dzielców.
Zosta³ wybrany nowy Zarz¹d SM.
Tak jak osoba na stanowisko prezesa
nie zdziwi³a mnie zupe³nie, tak wielkie
zdziwienie wywo³a³a informacja, i¿ osoba, która
najgorliwiej mnie szkalowa³a, jest teraz g³ówn¹
ksiêgow¹.
Ja ze swej strony nie
zaprzestanê jednak dochodzenia prawdy i ujawnienia
prawdziwych przyczyn odwo³ania mnie ze stanowiska oraz oczyszczenia mojego dobrego imienia.
Jest wiele spraw o

których winni dowiedzieæ siê spó³dzielcy.
Nowe prawo spó³dzielcze umo¿liwi od
22 lipca zapoznanie siê przez ka¿dego
cz³onka spó³dzielni z protoko³ami rady,
zarz¹du, komisji rewizyjnej, walnego,
podejmowanymi uchwa³ami, przebiegiem
obrad...
Na pocz¹tek  podwójne rozliczenie ciep³a przez Metronê w 2002 roku
(sprawa ta dotyczy poprzedniego zarz¹du,
 skierowa³am j¹ do prokuratury w kwietniu 2004) znalaz³o swój fina³. Prokurator w pimie do SM poinformowa³, i¿
osobom, którym wg pierwszego rozliczenia (nie mielicie Pañstwo do tego
rozliczenia dostêpu, poniewa¿ zosta³o
zatrzymane przez SM ) nale¿a³y siê zwroty
z tytu³u nadp³at za rok 2002, powinny
zwróciæ siê do SM z ¿¹daniem wyp³aty
nale¿nej kwoty. W przypadku odmowy
sprawê nale¿y skierowaæ do s¹du (udzielê
wszelkich niezbêdnych informacji w tej
kwestii osobom zainteresowanym). Dodam tylko, ¿e wyrok jest wydawany na
podstawie dokumentów przez S¹d w
Olecku, bez koniecznoci obecnoci na
rozprawie. Wyp³aty ju¿ otrzymali mieszkañcy ul. Go³dapskiej.
Podajê równie¿ do wiadomoci, i¿
rozliczanie kosztów ciep³ownictwa w
latach 2002-2003 (okres pracy poprzedniego zarz¹du  kot³ownia w³asna) by³o
niezgodne ze wskazaniami liczników
(krótko mówi¹c osiedle Zyndrama dop³aca³o do innych odbiorców z kot³owni w³asnej). W ten sposób sztucznie
przerzucano koszty, manipulowano faktycznym zu¿yciem.
Chyba sami Pañstwo rozumiej¹, i¿
w³anie ze wzglêdu na takie spostrze¿enia tak bardzo Rada krytykowa³a podnoszenie przeze mnie i innych pracowników kwalifikacji zawodowych. £atwiej
bowiem sterowaæ osob¹ uleg³¹ lub niekompetentn¹. Prawdopodobnie za tego
typu wiedzê mia³am zakaz grzebania
w starych dokumentach i straci³am posadê.
Wiêcej w nastêpnym tygodniu.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
spó³dzielców.
Bo¿ena Bielska-wie¿yñska
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12. Przystanek Olecko (15-30.07.2005r.)

PROGRAM

15-21 lipca - PRZYSTANEK KINO
(amfiteatr nad jeziorem Oleckie Wielkie)
19 lipca (wtorek)
22:00 - AMERYKAÑSKI FILM REKLAMOWY 2004
20 lipca (roda)
...TO POLSKA W£ANIE
22:00 - KREW Z NOSA + BOL¥CZKA SOBOTNIEJ NOCY, re¿. Dominik Matwiejczyk
21 lipca (czwartek)
KINO EUROPA
22:00  SZORTY.PL - DOKUMENT
NOI ALBINOI re¿. Dagur Kari
(prod. Islandia)
22-24 lipca
FIESTA BOREALIS  WIÊTO M£ODEJ MUZYKI NA PÓ£NOCY (kamienna pó³rotunda w Parku Sportu i
Rekreacji)
22 lipca
Od godz. 18:00  przes³uchania konkursowe: Manipulation, Praba, Majestic, De la Core, Pizza & £omot
21:00  Gwiazda wieczoru - Armia
23 lipca
Od godz. 18:00  przes³uchania konkursowe: Prafuria, Annalisa, Mr Idol,
Oran¿ada, +48
21:00  Gwiazda wieczoru - Lipali
24 lipca
20:00 - koncert muzyki hip-hop (pó³rotunda w parku) - Kazus i inne zespo³y
21:00  Gwiazda wieczoru - Morwa
Prowadzenie koncertów: Robert Leszczyñski
PRZYSTANEK FAMILIJNY (kamienna pó³rotunda)
25 lipca
18:00  Przystanek Familijny  gry i
zabawy dla dzieci
20:00  koncert warsztatów piosenki 
prowadzenie: Lubelska Federacja
Bardów (kamienna pó³rotunda)
26lipca
18:00  Przystanek Familijny: grupa Fantazja - Bajkowa Dyskoteczka
 koncert (kamienna pó³rotunda)
27 lipca
18:00 British Shool w Olecku  w
tym koncert zespo³u O.K.! oraz
Brothers Band z muzyk¹ K. Klenczona i Czerwonych Gitar oraz Jaros³aw Chojnacki (piosenka autorska),

gry, zabawy, konkursy (kamienna
pó³rotunda)
28 lipca 2005 - PRZYSTANEK BURMISTRZA
godz. 16:00 (kamienna pó³rotunda)
· Duet Bahamas  popularny duet dla
dzieci
· Los Bahamas Desperados  gor¹ce
rytmy latino
· Nord Pole Jazz Band
godz. 20:30 (polana nad jeziorem)
· Wniebowciêci (rock)
· Princess (Czechy)  muzyka zespo³u Queen
· PID¯AMA PORNO 
29-30 lipca 2005r. - PRZYSTANEK
KONCERTOWY (koncerty p³atne 
karnet 40 z³, bilet  25 z³)
(polana nad jeziorem Oleckie Wielkie)
29 lipca (pi¹tek), godz. 19:00
· Noexit (rock)
· M.r.o.w.i.s.k.o. (rock)
· IRA

· KASIA KOWALSKA

30 lipca (sobota), godz. 18:00
(polana nad jeziorem Oleckie Wielkie)
· Faya (reggae)
· Positive (reggae)
· Serenghetti (reggae)

· PTAKY
· KOMBII

Prowadzenie koncertów: Pawe³ Konjo Konnak

25-27 lipca  PRZYSTANKOWE
NOCE LITERACKIE (patio szko³y
muzycznej)
godz. 22:00 - cykl spotkañ autorskich
poetów i pisarzy. Prowadzenie: Jan
Kondrak, Muzyka: Super Young Jazz
Trio. Udzia³ bior¹ m.in.: Adam Andryszczyk, Wojciech Anuszkiewicz,
Wies³aw B. Bo³tryk, Marek Borawski, Marta Cywiñska, Wojciech Marek Darski, Gra¿yna Dobreñko, Wac³aw Klejmont, Roman Maciejewski,
Adam Siemieñczyk, Jerzy Stachura
Junior.
29-31 lipca  PRZYSTANEK TEATR
Prezentacja grup teatralnych Sopockiej
Sceny Off de Bicz
29.07., godz. 17:00 - Teatr Stajnia Pegaza - A teraz Ja! na motywach
Pamiêtnika Stefana Czarnieckiego
i lubu Witolda Gombrowicza; scenariusz i re¿yseria: Ewa Ignaczak;
wykonanie: Grzegorz Sierzputowski
(sala Teatru agt)
30.07., godz. 17:00 - Teatr Okazjonalny  Viva la vida!; koncept i re¿y-
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seria: Joanna Czajkowska, Jacek Krawczyk, choreografia i wykonanie: Joanna Czajkowska, Iwona Strupiechowska, Jacek Krawczyk, scenografia i
kostiumy: Teatr Okazjonalny, wspó³czesne wersje obrazów Fridy Kahlo:
Mateusz Skutnik, opracowanie muzyczne: Andrzej Paw³owski, re¿yseria
wiate³: Bartosz Cybowski (sala Teatru agt)
31.07., godz. 17:00  Ewa Ignaczak
(Sopot)  premiera spektaklu wedlug
Utraconej czci Katarzyny Blum Bolla
WARSZTATY TWÓRCZE
18-25 lipca
- warsztaty piosenki; prowadzenie Jan
Kondrak i Piotr Selim + muzycy z
LFB
22-30 lipca
- warsztaty dziennikarskie; prowadzenie Jerzy Kisielewski i Karol Ma³cu¿yñski; redaktor biuletynu: Bogus³aw
Marek Borawski
25-30 lipca
- warsztaty plastyczne; prowadzenie
Zbigniew Mieruñski
25-29 lipca
Ogólnopolskie warsztaty tañca wspó³czesnego Mazury z tañcem i fitnesem(www.przystanek.pl/5wtw/index1.htm)
IMPREZY TOWARZYSZ¥CE

12. PRZYSTANKU OLECKA
22 lipca
22:30  TECHNO MISSION  widowisko-laserowo-pirotechniczne
(www.technomission.prv.pl) - Skocznia, wstêp p³atny
23 lipca, godz. 11:00 regaty ¿eglarskie
w klasie Optimist o Puchar Prezesa
Ligi Morskiej i Rzecznej Bronis³awa
Komorowskiego  przystañ Oleckiego Klubu Wodnego (organizator Uczniowski Klub Sportowy Trójka)

Codziennie mo¿liwoæ wypo¿yczenia i korzystania z kajaków, ³ódek, rowerów wodnych - w godz. 10.00-20.00.
- pla¿a Skocznia. Codziennie mo¿liwoæ
grania w tenisa ziemnego, siatkówkê
pla¿ow¹, pi³kê no¿n¹ na boiskach, marszobiegi na terenach rekreacyjnych
MOSiR.
***
Organizator:
Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate

IMPREZY
SPORTOWO - REKREACYJNE
29.07. (pi¹tek)
16.00 - Otwarty Turniej pi³ki no¿nej
pla¿owej
30.07. (sobota)
10.00 - XII Otwarty turniej tenisa ziemnego o puchar Przystanku Olecko w
grze pojedynczej - korty
12.00 - XIII Otwarty Olecki Maraton
P³ywacki - pla¿a Skocznia.
16.00 - Wycigi rowerowe dla dzieci
przedszkoli i szkó³ podstawowych na
bie¿ni - stadion MOSiR.
31.07. (niedziela)
10.00 - XII Otwarty turniej tenisa ziemnego o Puchar Przystanku Olecko w
grze podwójnej - korty.
12.00 - Otwarty turniej siatkówki pla¿owej - boisko przy kortach.

Wspó³organizator:
Urz¹d Miejski w Olecku
G³ówny Sponsor Tytularny
PZU ¯ycie
Sponsorzy:
Warka
Majjwerr - catering
Delphia Yachts
PKO BP
Prawda Sp. z o.o.
Majster
British Shool
Wspó³praca
Wy¿sza Szko³a Gospodarki
w Bydgoszczy
Wszechnica Mazurska w Olecku
Tygodnik Olecki

Skuter za karnet

Znamy ju¿ tegoroczny program 12. Przystanku Olecko, który bêdzie trwa³ od 15 do 30 lipca. Przewidziano w
nim wiele atrakcji, za niew¹tpliwie du¿ym plusem jest to,
¿e oprócz dwóch ostatnich dni (du¿e koncerty) wszystkie
imprezy s¹ bezp³atne. Bilet na jeden koncert kosztuje 25
z³, natomiast karnet na dwa koncerty kosztuje 40 z³.
Dla nabywców karnetów mamy niespodziankê. Ka¿da
osoba, która go zakupi, bêdzie mia³a szansê wygraæ
skuter Piaggio. Losowanie odbêdzie siê podczas Przystanku Burmistrza (28 lipca), zatem trzeba pamiêtaæ,
by karnety zabraæ ze sob¹.
Ze wzglêdów technicznych i ekonomicznych zdecydowano, ¿e prawie wszystkie imprezy przystankowe odbêd¹ siê na kamiennej pó³rotundzie.

znaczy taniey !

Olecko, ul. Go³dapska 22
tel./fax (087) 520 22 33
Kot³y, bojlery, armatura
sanitarna, pompy, przydomowe
oczyszczalnie cieków
SPRZEDA¯ NA RATY

(V29103)

KEY

&
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Treuburger Heimatbrief nr 8 listopad/grudzieñ 1984

Winfried Huwe
W staraniach przybli¿enia naszym
czytelnikom losów rodzimych artystów,
chcielibymy przedstawiæ rozmowê ze
znanym na ca³ym wiecie malarzem,
rysownikiem, rzebiarzem, pisarzem i
politykiem, który opowie nam o swoim
dzi ju¿ szedziesiêciojedno letnim ¿yciu i swoich stosunkach z nasz¹ ojczyzn¹. Na najwa¿niejszym budynku Niemiec, budynku Parlamentu stoi 4,5 metrowa kamienna statua jego autorstwa :
Przemys³ ciê¿ki. My Olecczanie mamy
w Opladen zmniejszony wizerunek kamienia g³osowania i pomnik ¿o³nierzy
powiatu, których jest autorem.
Jeden z niewielu gor¹cych dni tego
lata zwabi³ artystê na po³udnie do doliny starego koryta Isar na po³udnie od
Monachium. By³ w towarzystwie swojego m³odszego syna, dwóch par m³odych fotografów i pocz¹tkuj¹cych architektów. Kilka kroków dalej od nich
nad brzegiem rzeki bawi³a siê sama
dziewiêcioletnia dziewczynka. By³a rozebrana, tak jak wszyscy tam zebrani.
By³a to trudna do objêcia wzrokiem liczba
najró¿niejszych osobników. Jednak¿e
spojrzenie artysty zatrzyma³o siê wy³¹cznie na dziecku.
Popatrzcie na ta dziewczynkê,
powiedzia³. To niemo¿liwe! Wsta³ i
podszed³ do dziecka.
Jaki niewiarygodny wdziêk i wywa¿enie cechuj¹ ka¿dy jeszcze nieznacz¹cy ruch! Harmonia postawy i przebieg ruchów jest wprost nieprawdopodobna. Niewiadome doznanie po koniuszki palców. Niewiarygodne! Co
podobnego widzia³em do tej pory tylko
u Gustawa Grundgensa. W tym przypadku by³o to jednak osi¹gniêcie zupe³nie wiadome.
Zwróci³ siê do le¿¹cej obok matki
dziecka: Odbierze Pani moje zachowanie jako dziwne. Jestem rzebiarzem.
A obiektem moich prac jest wy³¹cznie
cz³owiek.
Pan pracuje i mieszka tu w Monachium?
Tak, ale rzadko chodzê do pracy.
S³ysz¹c Pana jêzyk nie powiedzia³abym, ¿e jest Pan monachijczykiem?
Student architektury, prawdziwy
Bawarczyk zamia³ siê: Nie wychwytuje Pani wschodniopruskiego?
Przyjació³ka matki dziewczynki ucieszona natychmiast potwierdzi³a z zapa³em, rozpoznaj¹c w obcym mê¿czynie
ziomka; Od razu to zauwa¿y³am. Moi
rodzice pochodzili z Prus Wschodnich.
Z której miejscowoci Pan pochodzi?

M³odej kobiecie odpowiedzia³ syn
artysty: Mój ojciec dorasta³ na Mazurach, w ma³ym miecie powiatowym
Treuburg, gdzie mieci³ siê najwiêkszy
jarmark Europy, jak Pani pewnie te¿ wie.
Tak wiêc pana ojciec jest Olecczaninem?
Syn pokiwa³ g³ow¹: Jednoczenie
tak i nie. Urodzi³ siê w Berlinie, wkrótce po pierwszej wojnie wiatowej. Na
Mazury przyby³ w wieku piêciu lat i
pozosta³ tam do siedemnastego roku ¿ycia,
kiedy zosta³ ¿o³nierzem w czasie wojny. Ale jego ojczyste korzenie s¹ tam.
Czy ten czas nie sta³ siê po tylu
latach bardziej epizodem utrwalaj¹cym
ojczyznê w pamiêci? w¹tpi³a matka
m³odej Gracji.
To tyczy siê ogólnie dzisiejszej
niemieckiej problematyki, odpar³ ojciec. Po prostu, w ci¹gu piêciu pierwszych lat mojego ¿ycia w Berlinie nie
pojawi³a siê we mnie mi³oæ do ojczyzny, która rozwinê³a siê niewymownie
mocno w Prusach Wschodnich i jak od
tej pory, a wiêc wkrótce od po³owy stulecia, nie zrodzi³a siê nowa.
Obecni milczeli. W tym jednym
momencie uczucie zniszczonego ¿ycia
wypêdzonego by³o niemal namacalne.
W takim razie musia³ siê i Pan i
nadal musi czuæ w³aciwie ca³e swoje
¿ycie pozbawiony ojczyzny, powiedzia³a
córka mieszkañca Prus Wschodnich a
jej spojrzenie szuka³o jego oczu. Ale
artysta umiechn¹³ siê do niej i potrz¹sn¹³ g³ow¹.
Tak siê dzieje na pewno u wielu
ludzi. Byæ mo¿e powszechnie. W moim
przypadku z pewnoci¹ tak nie by³o. Ani
przez moment nie czu³em siê pozbawiony
korzeni czy ojczyzny. Niezbêdne do ¿ycia
poczucie przynale¿noci do ojczyzny ma
ze swej strony korzenie. W samym cz³owieku. W ten sposób poczucie to zyskuje grunt, którego nigdy nie straci, i
to nie stanowi³o dla mnie ¿adnego problemu. Oczywicie te¿ ze wzglêdu na
moje sk³onnoci. Wielkie i wdziêczne
poczucie przynale¿noci do Treuburga,
Mazur, Prus Wschodnich by³o bardziej
ich odpowiednikiem ni¿ utrwaleniem. W
ten sposób równie¿ niemo¿liwie b³ahym
epizodem.
Czy ma to bezporedni wp³yw na
Pana prace? My w ka¿dym b¹d razie
nie znamy ¿adnego Pana dzie³a, którego przedmiotem by³oby cos mazurskiego, dorzuci³ para fotografów. Ani razu
nie stworzy³e wizerunku jakiego ³osia, ¿artowali.
Wprawdzie kiedy wyrzebi³em
d³utem ³opaty ³osia jako prawdziwy znak

Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej
dzia³aj¹ce przy Stowarzyszeniu
Przypisani Pó³nocy dziêkuje
Pani Paulinie Iwanowskiej
za nieodp³atne t³umaczenie tekstów
z Treuburger Heimatbrief nr 8.
wschodniopruskiego cmentarzyska. Ale
na powa¿nie: wp³ywów w kierunku sztuki
ojczystej rzeczywicie w moich pracach
nie ma, za to jednak s¹ bardzo elementarne. Obszar, który odpowiada naszej
istocie, wspiera to i wzmacnia. A co
mo¿e mieæ wiêksze znaczenie dla nas i
naszych dzia³añ. Konkretnie: g³ównym
odpowiednikiem by³o to, jak natura jest
tam nastawiona na cz³owieka. Nie wrogo, tylko tak, ¿e ma on najwa¿niejsze
znaczenie. Powinien mieæ. Mo¿e mieæ.
l istot¹ moich artystycznych starañ jest
dok³adnie to samo. Ju¿ w czasach przed
wojn¹ malowa³em wielki upadek wiata, który wzorowo dokumentuje te s³owa: wizerunek w³asnych myli o humanitarnoci równie¿ w upadku.
Mo¿ecie myleæ, ¿e to co powiedziane
mo¿e byæ tylko zinterpretowane ale nie
istniej¹ce. Ale ten, który tam dostatecznie
d³ugo mieszka³, móg³by to tylko potwierdziæ. Natura tam by³a tego rodzaju, który
nie pozwala³ ¿yæ z ni¹ inaczej ni¿ jako
jedna z jej czêci. Natura nie dominowa³a w tych stosunkach, by³y one zintegrowane. Cz³owiek by³ wpleciony w
naturê nie trac¹c nic ze swojej godnoci.
Co takiego jest dzisiaj po prostu
orêdziem, i w taki te¿ sposób ja tego
dowiadczy³em i bardzo wczenie w ten
sposób rozumia³em. Jak wiecie, zwróci³ siê do swoich przyjació³, by³em jedynym i pierwszym politykiem, który
obci¹¿y³ Rz¹d Federalny, Parlament i
ogó³ spo³eczeñstwa oraz ¿ycie nas wszystkich uniemo¿liwieniem zaka¿anie wiata
i wieloma innymi sprawami. Ju¿ oko³o
1960 roku! Nie przysporzy³o mi to naturalnie ¿adnych przyjació³ i zamknê³o
wiele drzwi.
Chcia³bym zreszt¹, aby Mazury nie
da³y siê ca³kowicie zdominowaæ nowoczesnej cywilizacji. Struktura tego kraju nie jest idealna.
Pana dzia³alnoæ obejmuje równie¿
politykê? Czy nie koliduje to z Pana
artystycznymi poczynaniami?
Ze swej istoty na pewno nie. Jest
parê przyk³adów znanych artystów, którzy
siê nie tylko anga¿owali ale równie¿
eksponowali. Wymieniaj¹c choæby Micha³a Anio³a czy Riemenschneidera. Takie
zachowanie powinno potwierdzaæ szczególn¹ prawdziwoæ i wiarygodnoæ równie¿ w artystycznych wypowiedziach i
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powinno byæ pozytywnie odbierane przez
politycznych rywali zarówno prywatnie
jaki i publicznie. Sztuka jest dla mnie
zawsze wspó³uczestnictwem przy zwalczaniu ¿ycia. Kiedy jako m³ody ch³opak zaci¹gn¹³em siê dobrowolnie do
wojska, wiadomie realizowa³em równie¿ zamiar, zdobycia prawa do wiarygodnych artystycznych wypowiedzi w i
do sytuacji ekstremalnych.
W tym d¹¿eniu zdoby³e przecie¿
ju¿ jako dwudziestolatek przydzia³ do
dywizji spadochronowej Hitlera, zauwa¿y³ syn artysty.
Na przyk³ad. Ale wemy teraniejszoæ, która da³a mi dziêki twojej pomocy rozeznanie w wiecie. Zanim jednak
z³o¿y³em wspomnian¹ przysiêgê polityce
w latach 1957-1962, powo³a³em do ¿ycia: Ofiarê wiata dla starej Olimpii.
Analogiczna do tego figura z br¹zu
Olimpijskiego nauczyciela tak¿e porusza³a temat globalnego zagro¿enia,
podobnie jak wy dzisiaj wywo³uj¹c histerie, w niektórych przypadkach ju¿ za
póno!
Syn kontynuowa³, wyjaniaj¹c:  Ju¿
samo drastyczne motto tej figury wystarczy: powinnicie byæ doskonali, albo
zniszczycie siebie! Wyzwanie Jezusa jako
Menetekla obecnych czasów!
Na mnie, powiedzia³a m³oda architekt najbardziej oddzia³ywuje aresztowanie Menetekla, kiedy dostrzegam
równie¿ w wyrazie figury mimo najwiêkszego zaanga¿owania straszny dystans
do nas, którego przecie¿ nie wystawiamy gdzie popadnie i niszczymy sami
siebie. Dystans ten jest szczególnie
wyrany w twarzy.
Ale czemu «ofiara wiata» i dla «starej
Olimpii»? pyta³a matka Gracji.
Ja to doskonale rozumiem, stwierdzi³a córka mieszkañca Prus Wschodnich. Starogrecki idea³ wychowania
uchodzi³ za doskona³y. Jest to znane na
ca³ym wiecie. Ofiara z niego, wskazuj¹ca na koniecznoæ udoskonalenia cz³owieka, jest wiêc jak najbardziej na miejscu.
St¹d rozumiem te¿, ¿e taka ofiara wotywna powinna byæ naturalnie udzia³em
ca³ego wiata.
Dok³adnie tak! potwierdzi³ fotograf. A nasz rzebiarz jest zdania, ¿e
mo¿na uznaæ nie tylko ten wy¿szy celu
ludzkoci ale równie¿ chcieæ poprawiæ,
znormalizowaæ, udoskonaliæ jeszcze tak
wrogo do siebie nastawione czêci wiata
nawet zachowanie i stosunki. Mimo
wszystkich negatywnych czy kontrowersyjnych postaw.
Nie w¹tpliwie, zakoñczy³ syn,
pogl¹d, ¿e równie¿ nasi wrogowie a
nie tylko my sami chcemy siê udoskonaliæ, poprawiaæ; pogl¹d ten jest w³a-

ciwie g³ównym
za³o¿eniem, które mo¿e nas doprowadziæ do
ogólnego porozumienia albo
nawet zjednoczenia. Razem
osi¹gniêty znak,
który utrzymuje nam przed
oczami faktyczny stan, jest wiêc
w dzisiejszych
czasach czym
pomocnym, nie
powiedzieæ koniecznym.
Czy
to
przedsiêwziêcie
znalaz³o ju¿ poparcie? odezwa³a siê dotychczas milcz¹ca starsza córka matki Grazie.
Winfried Huwe - Olimpijski nauczyciel

dowiedzieæ o co chodzi³o z tym projektem Sadata.
Student architektury odpowiedzia³ jej:
 Jest to znak braterstwa ludzkoci.
Ogromny pomnik w kszta³cie piramidy
ale o lapidarnym charakterze. Jako wspólne
dzie³o wszystkich narodów i nacji. Prace przygotowawcze wykonane ju¿ zosta³y w ci¹gu pó³rocznego pobytu w
Egipcie. Potem projekt przesta³ byæ realizowany z powodu rosn¹cych komplikacji, przed którymi sta³ Sadat. A po
zamordowaniu Sadata urzeczywistnienie
idei by³o praktycznie niemo¿liwe. Ale
to nie powinno byæ ostatnie s³owo w
tej sprawie. Jest to dotychczas najwiêksze artystyczno-kulturalne przedsiêwziêcie
doczesnej historii. A przedsiêwziêcie to
zaprowadzi historiê tam, gdzie bêdzie
mog³a siê znaleæ. Nie przesadzam. To
siê po prostu musi udaæ!
Chcemy siê do tego przy³¹czyæ,
powiedzia³a matka.  Z pewnoci¹ te¿
bêdzie o tym dalej rozmawiaæ!
Dziêkujê za wasz manifest, powiedzia³ nasz Mazur z Berlina. By³bym
zadowolony, jeli uda³oby mi siê do¿yæ
momentu rozpoczêcia realizacji tego
projektu. Poniewa¿ jest to praca d³ugotrwa³a. Oby urzêdy i instytucje by³y trochê
bardziej odwa¿ne i zdecydowane.
Zebrani wstali.
Artysta zatrzyma³ wzrok ma³ej dziewczynki.  Mam nadziejê, ¿e Ty równie¿
zrobisz jak¹ piêkn¹ figurê. Namówisz
do tego swoje damy?
A dziewczynka odpowiedzia³a spokojnie i z moc¹: Tak, i patrzy³a na
niego bardzo powa¿nie.

O, tak, odpowiedzia³a fotograf.
Ofiara po³¹czy³a do dzisiaj przedstawicieli oko³o 100 nacji z niezliczonymi
wiatowymi s³awami. Ministrów i g³owy pañstw z ponad 20 krajów. Pojawi³y siê nawet ju¿ pañstwowe zaproszenie z Egiptu i Jordanii.
A tak! Przypominam sobie, ¿e czyta³am o tym w prasie.
Ale jest jeszcze lepszy przyk³ad
powiedzia³a studentka architektury. Projekt zainicjowany przez was
wraz z zamordowanym prezydentem Egiptu Sadatem.
Z ca³¹ pewnoci¹ jest
Winfried Huwe
to idealny przyk³ad, który
- Piêta
w dodatku wi¹¿e siê z wasz¹
pasj¹ - architektur¹. Ale
pomylcie te¿ o projektach
jak ten na pomnik poleg³ych ¿o³nierzy. W po³¹czeniu z ogóln¹ i niemieck¹
sytuacj¹ i w ogóle w odniesieniu do tego, ¿e zwyciêskie mocarstwa zabroni³y nam wznosiæ pomników ku czci poleg³ych w
znany na ca³ym wiecie sposób.
Matka Grazie przerwa³a
rozmowê: .Wszystko to jest
bardzo interesuj¹ce, wiêc
mo¿emy t¹ dyskusjê kontynuowaæ przy nastêpnej
okazji, ale musimy ju¿
pomyleæ o powrocie. Ale,
chcia³abym siê jeszcze
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Co nale¿y wiedzieæ o wcieklinie?

Wcieklizna jest chorob¹ zakan¹ o
ostrym przebiegu. Wywo³uje j¹ wirus
atakuj¹cy uk³ad nerwowy ssaków (mózgowie, rdzeñ krêgowy), w tym tak¿e
ludzi.
Wirus wcieklizny wêdruje wzd³u¿
nerwów obwodowych z miejsca zaka¿enia do orodkowego uk³adu nerwowego i tam siê namna¿a.
Na kilka dni 1-10 przed wyst¹pieniem objawów klinicznych wirus przedostaje siê do linianek. Okres wylêgania (czas od momentu zaka¿enia siê do
pojawienia siê pierwszych objawów
choroby) wynosi 10 dni do 2 lat. D³ugoæ tego okresu zale¿y od dawki zaka¿aj¹cej i miejsca wprowadzenia wirusa do organizmu.
Cz³owiek mo¿e ulec zaka¿eniu wcieklizn¹ od zwierz¹t w wyniku:
 pok¹sania przez zwierzê wciek³e lub
podejrzane o wciekliznê,
 pok¹sania przez zwierzê dzikie lub
nieznane, które zbieg³o, zosta³o zabite lub pad³o,
 zanieczyszczenia b³on luzowych, spojówek, uszkodzonej skóry  lin¹ lub
substancj¹ mózgow¹ zwierzêcia wciek³ego lub podejrzanego o wciekliznê.
ród³o zaka¿enia  dzikie zwierzêta
drapie¿ne, nietoperze, psy, koty, szczury, pi¿maki, je¿e, wiewiórki, kuny oraz
tzw. zwierzêta ofiary: byd³o, sarny
itp.
Do zaka¿enia wcieklizn¹ dochodzi
g³ównie w wyniku:
 pogryzienia przez chore zwierzê,
 przedostania siê liny chorego zwierzêcia na skaleczenia i zadrapania skóry,
na b³ony luzowe np. jamy ustnej, do
spojówki oka.
Objawy wcieklizny u zwierz¹t:
 podwy¿szona ciep³ota cia³a
 nag³a zmiana usposobienia  zwierzêta
³agodne staj¹ siê z³oliwe i dra¿liwe,
zwierzêta agresywne  ³agodniej¹
 utrata wrodzonej bojaliwoci u zwierz¹t
dzikich,
 rozdra¿nienie, niepokój,
 wzmo¿one reakcje na bodce zewnêtrzne,
ataki sza³u,
 brak koordynacji ruchowej, niezbornoæ wzroku,
 pora¿enie miêni ¿uchwy, gard³a, prze³yku, linotok,
 zaburzenia wiadomoci,
 drgawki, otêpienie, pi¹czka.
Objawy wcieklizny u cz³owieka:
 gor¹czka, ból g³owy,
 zaburzenia czucia w miejscu zaka¿e-

nia (pieczenie, swêdzenie),
 wzmo¿ona nerwowoæ i niepokój,
 pobudzenie uk³adu wspó³czulnego
przejawiaj¹ce siê m.in. ³zawieniem, rozszerzeniem renic, potliwoci¹, wzmo¿onym wydzielaniem liny,
 bolesne skurcze miêni gard³a i prze³yku przy prze³ykaniu,
 linotok  z obawy przed bólem chory
unika prze³ykania liny,
 brak apetytu i wodowstrêt spowodowane s¹ bólem przy prze³ykaniu,
 trudnoci w oddychaniu wywo³ane
skurczami miêni oddechowych,
 napady drgawek,
 pora¿enie, apatia, pi¹czka.
Objawowe zaka¿enie wcieklizn¹
koñczy siê zawsze mierci¹ !
W przypadku pogryzienia cz³owieka przez chore lub podejrzane o wciekliznê zwierzê nale¿y:
 pozwoliæ aby krew przez jaki czas
swobodnie wyp³ywa³a z rany,
 przemyæ ranê wod¹ z myd³em,
 zdezynfekowaæ ranê,
 na³o¿yæ opatrunek,
 zg³osiæ siê do lekarza.
Lekarz ocenia stopieñ nara¿enia
pacjenta na zaka¿enie wcieklizn¹ i
kwalifikuje do ewentualnych szczepieñ.
Szczepienia przeciwko wcieklinie:
 5 dawek podawanych domiêniowo wg
schematu 0, 3, 7, 14, 30 dobie;
 surowicê z przeciwcia³ami podaje siê
równoczenie ze szczepionk¹ w przypadku rozleg³ych pogryzieñ dotycz¹cych g³owy, karku, r¹k;
 w przypadku nara¿enia na zaka¿enie
osoby, która uprzednio by³a szczepiona
przeciwko wcieklinie podaje siê tylko
dawkê przypominaj¹c¹ wg schematu
szczepienia w 0, 3 dobie.
Aby unikn¹æ wcieklizny nale¿y:
regularnie
szczepiæ zwierzêta domowe:
psy podlegaj¹
obowi¹zkowym szczepieniom 1 raz w
roku pocz¹wszy od 2 miesi¹ca ¿ycia; dla
kotów szczepienia s¹ zalecane;
 zawsze zabieraæ ksi¹¿eczkê
szczepieñ psa


lub kota, gdy udajemy siê z naszymi
zwierzêtami w podró¿;
 ka¿de pok¹sanie nale¿y traktowaæ powa¿nie, nawet w przypadku udokumentowanego szczepienia przeciwko
wcieklinie. Przeprowadzenie u zwierzêcia szczepienia profilaktycznego przeciwko wcieklinie nie ma wp³ywu na
decyzjê dotycz¹c¹ postêpowania zapobiegawczego. Zwierzê podlega obowi¹zkowej 15-dniowej obserwacji weterynaryjnej. Je¿eli po okresie 15-dniowej obserwacji zwierzê nie wykazuje
odchyleñ od normy klinicznej, oznacza to, ¿e nie wydala³o wirusa wcieklizny w momencie nara¿enia. Zwierzê, które pogryz³o cz³owieka, nie mo¿e
zostaæ zabite ani poddane ¿adnym
zabiegom leczniczym przed interwencj¹
Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 nie dopuszczaæ do tego, aby psy i koty
by³y wypuszczane z domu bez dozoru;
 unikaæ kontaktów z obcymi zwierzêtami domowymi i dzikimi  nie dotykaæ, nie g³askaæ, nawet je¿eli zachowuj¹ siê bardzo przyjanie;
 nie karmiæ obcych zwierz¹t;
 natychmiast udaæ siê do weterynarza,
je¿eli zwierzê domowe wróci do domu
pogryzione;
 nie wi¹zaæ w³asnych psów na podwórzu, jeli zaatakuje go chore zwierzê
nie bêdzie mog³o uciec;
 dzikie zwierzêta obserwowaæ wy³¹cznie z oddali;
 powiadomiæ odpowiednie s³u¿by /policjê, weterynarzy/ w celu z³apania
podejrzanie wygl¹daj¹cych zwierz¹t
 nie próbowaæ chwytaæ na w³asn¹
rêkê.
Powy¿sze zasady nale¿y wpajaæ
dzieciom.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Olecku Promocja
Zdrowia i Owiata Zdrowotna
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STOLICZKU, NAKRYJ SIÊ!

klasie reprezentowa³a najsprawniejszych
m³odych polskich adeptów hotelarstwa
w Meksyku. Nasi m³odzi, zdolni i starannie kszta³ceni utrwalaj¹ ku chwale
w³asnej szko³y tradycyjne piêkno sto³ów biesiadnych, wigilijnych, wielkanocnych...
Wystrój sto³u wzmaga apetyt i piêknie
podkrela gocinnoæ. ¯a³ujê, ¿e z racji
obowi¹zków w pracy nie mog³am na
¿ywo kosztowaæ serwowanych na pomocie skoczni piêknie podanych spe-

Poranna kawa w Acapulco.
Na polskich sto³ach nawet w najwiêkszym kryzysie nie by³o pusto, bo
goæ w dom  Bóg w dom. Wiara, tradycja i gocinnoæ to wewnêtrzny nakaz Polaka: przyj¹æ godnie wêdrownych
podró¿nych, pielgrzymów, turystów...
Tak te¿ by³o podczas majowej kawy
czy herbaty na oleckim mini molo.
Bo¿ena Ga³¹zka z Warsztatami Terapii Zajêciowej dzielnie lepi³a pierogi,
kuchmistrze z Pisza pichcili zupê rybn¹
i wszelakie inne specja³y z mazurskich
ryb, a pod batut¹ Alicji Dra¿by z³otorêkie dziewczyny Technikum Hotelarskiego na Go³dapskiej: Justyna Jakubiak, Mariola Malijonis i Ma³gorza-

ta Kukowska wyczarowa³y
wystrój sto³u biesiadnego z
sieciami, muszelkami, borowikami, ¿aglówkami... stó³ mazurski wyszed³ jak siê patrzy!
Nie pierwszy to tak udany
i piêkny wystrój, bo uczennice z Zespo³u Szkó³ Licealnych
i Zawodowych z Go³dapskiej
maj¹ za sob¹ pasmo sukcesów
w ogólnopolskich oraz regionalnych konkursach i wystawach, choæby w Poznaniu czy
ostatnio w Miko³ajkach.
Tegoroczna absolwentka
Agnieszka Domel ju¿ w III

Egzotyczny tercet m³odych hotelarek z nasz¹ liderk¹ na estancji.

Meksykañski stó³ od kuchni z przystojnym kuchcikiem
i czaruj¹c¹ olecczank¹ Agnieszk¹ Domel.

cja³ów oleckiej kuchni, a jedynie ³yka³am ukradkiem linkê przed telewizorem.
Zaczyna siê 12. Przystanek, pora
relaksu i sjesty. Bêdzie czas, by zasmakowaæ w regionalnej kuchni. Starzy i
m³odzi hotelarze i kucharze! W Waszych
rêkach nasze ¿o³¹dki! A ¿e macie dobry smak, to potwierdzi³ egzamin z Kaw¹
czy herbat¹. Ju¿ jad¹ gocie, jad¹ ...
¿yczmy Im i sobie smacznego!
Olecko welcome to!
Romualda Mucha-Marciniak
Zdjêcia z albumu
Agnieszki Domel
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Informacje Urzêdu Skarbowego
PODATEK VAT OD ROBÓT
BUDOWLANO-MONTA¯OWYCH
Zgodnie z art. 146 ust 1 pkt 2 lit.a,
ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku
od towarów i us³ug (Dz. U. Nr 54/2004,
poz. 535 z pón. zm.), w okresie od dnia
przyst¹pienia Rzeczpospolitej Polskiej do
Unii Europejskiej do dnia 31.12.2007r.
stosuje siê stawkê podatku od towarów i
us³ug w wysokoci 7% w odniesieniu do
robót budowlano-monta¿owych oraz remontów i robót konserwacyjnych zwi¹zanych z budownictwem mieszkaniowym
i infrastruktur¹ towarzysz¹c¹.
Natomiast ust. 2 i 3 tego przepisu stanowi ¿e:
· przez roboty zwi¹zane z budownictwem mieszkaniowym i infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ rozumie siê roboty budowlane dotycz¹ce inwestycji w zakresie obiektów
budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzysz¹cej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.
· przez infrastrukturê towarzysz¹c¹ budownictwu mieszkaniowemu rozumie siê:
1. sieci rozprowadzaj¹ce, wraz z urz¹dzeniami, obiektami i przy³¹czami do
budynków mieszkalnych, 2. urz¹dzanie
i zagospodarowanie terenu w ramach przedsiêwziêæ i zadañ budownictwa mieszkaniowego, w szczególnoci drogi, dojcia,
dojazdy, zieleñ i ma³¹ architekturê,
3. urz¹dzenia i ujêcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie cieków, kot³ownie oraz sieci wodoci¹gowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne,
gazowe i telekomunikacyjne, je¿eli s¹ one
zwi¹zane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.
Pod pojêciem obiektów budownictwa
mieszkaniowego,w myl art.2 pkt 12 w/
cytowanej ustawy, rozumie siê budynki
mieszkalne rodzinne sta³ego zamieszka-

nia sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111  Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 
Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113  Budynki zbiorowego zamieszkania - wy³¹cznie budynki
kocio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych , klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Na zasadzie § 1 pkt 7 lit.b rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 28.01.2005r.
( Dz. U. Nr 17 poz 150), wprowadzaj¹cego zmiany do rozporz¹dzenia z dnia
27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. Nr 97
poz.970 z pón. zm.), opodatkowaniu wed³ug
stawki 7% podlegaj¹ od dnia 14.02.2005r.
tak¿e us³ugi wymienione w poz. 19 i 20
za³¹cznika nr 1 do wymienionego rozporz¹dzenia tj.:
1) monta¿ okien i drzwi przez producenta tych towarów, dokonywany w
obiektach o których mowa w poz. 20,
oraz w obiektach budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art.2
pkt 12 ustawy o podatku VAT,
2) budowa, remonty i bie¿¹ca konserwacja budynków zbiorowego zamieszkania (PKOB ex1130):
· domy opieki spo³ecznej, internaty i
bursy szkolne, domy studenckie, domy
dziecka, domy dla bezdomnych,
· budynki mieszkalne na terenie koszar, zak³adów karnych i poprawczych,
aresztów ledczych.
Wed³ug interpretacji organów statystycznych, w przypadku gdy producent

Ogórkiem w czytelnika

Jako sta³y wspó³pracownik Tygodnika Oleckiego po raz pierwszy od
dawna znalaz³em w nim spostrze¿enia i
krytyczne uwagi pod adresem w³adz
lokalnych, które celnie okrelaj¹ potkniêcia
w³odarzy grodu nad Leg¹. Szkoda tylko, ¿e autorowi (autorom) tego tekstu
wyranie brakuje cywilnej odwagi, aby
podpisaæ siê pod tym tekstem. Czy¿by
by³a to przygrywka do samorz¹dowej
kampanii wyborczej, jaka rozpocznie siê
nied³ugo, bo jesieni¹ 2006 roku?
Przy okazji zaznaczê, ¿e jako sta³y
obserwator pracy samorz¹du gminnego
i powiatowego zauwa¿am, ¿e wyranie
brakuje tam autentycznych wyst¹pieñ
mieszkañców gminy i powiatu. Ostatni
punkt porz¹dku obrad pod nazw¹ G³os

wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy jest
wykorzystywany g³ównie przez radnych
i w³odarzy gminnych i powiatowych jako
forma autoprezentacji.
W ostatnim numerze TO czytam,
¿e olecka policja rozpoczyna akcjê przestrzegania ustawy antyalkoholowej w
oleckich sklepach spo¿ywczych i lokalach. Oby nie by³y to tylko czcze obietnice, jako SLD-owskie gruszki na wierzbie?!
Z utêsknieniem wygl¹dam nieobecnego zupe³nie w Olecku i okolicy jeziora patrolu rowerowego, tak niegdy
chwalonego i ho³ubionego?!
Gdzie podzia³y siê budz¹ce respekt
patrole prewencyjne policjantów z owczarkiem Kongo?
(DJ)

montuje lub instaluje dany towar z bran¿y artyku³ów budowlanych, jego czynnoæ
klasyfikowana jest w grupowaniu obejmuj¹cym dany towar, co, na podstawie
przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r
o podatku od towarów i us³ug, stanowi
dostawê towarów a nie dostawê us³ug. W
konsekwencji prawid³ow¹ stawk¹ podatku VAT dla tej czynnoci jest stawka
przypisana do dostawy towarów. Wyj¹tek od tej zasady, dotyczy producentów
okien i drzwi, którzy przy wykonywaniu
us³ug monta¿u swoich wyrobów od
14.02.2005 r. op³acaj¹ podatek wg stawki 7% ( poz. 19 i 20 za³¹cznika nr 1 do
zmienionego rozporz¹dzenia z dnia 27
kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od
towarów i us³ug.
W innych ni¿ ww. przypadkach robót
budowlanych nie stasuje siê stawki preferencyjnej 7%, lecz, stosownie do art41
ust.1 ustawy o podatku od towarów i us³ug,
stawkê podstawow¹ 22%.

WIOSNA
na taaakie ryby!

Pamiêtamy doskonale, jakie dobre
po³owy mieli oleccy wêdkarze na jeziorze Oleckie Wielkie w trakcie emisji
telewizyjnego programu Kawa czy
herbata. Wówczas na skoczni ³owili Arnold Hoci³³o, Józef ¯yliñski i Dariusz
Wiosna. Po emisji programu w G³osie
Olecka pojawi³y siê krytyczne komentarze anonimowych czytelników zarzucaj¹ce, ¿e ryby A. Hoci³³o podrzucali
p³etwonurkowie.
Jak siê jednak okazuje, na brak ryby
w Olecku naprawdê nie mo¿na narzekaæ. Dowiadczy³ tego 12 lipca D. Wiosna,
który na drewnianym mocie, tzw. molo
ko³o kawiarni Zamkowa, z³owi³ okaza³ego z³ocistego karpia.
(jod)

!
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(K25901)

OLECKO, Armii Krajowej 6, tel. 520-37-20
OFERUJEMY:
 najwiêkszy w regionie wybór kaset (ponad 6500 tytu³ów do Twojej dyspozycji),
 hity w kilku egzemplarzach, sprzeda¿ czystych kaset video,
 sta³ym klientom rabat  20% (rednio 5 wypo¿yczeñ miesiêcznie),
 sprzeda¿ kaset nagranych (równie¿ znane bajki W. Disneya),
 telefoniczna rezerwacja filmów, komputerowa obs³uga klientów.
(K25903)

HITY WYPO¯YCZALNI (DVD)  czerwiec 2005
Lp.

Nr
kat.

Gatunek

Lp.

Nr
kat.

1

614

Skarb narodów

przyg.

16

602

Mciciel

sens.

2

574

Cz³owiek w ogniu

akcja

17

544

Dziewczyna z s¹siedztwa

kom.

3

621

Poznaj moich rodziców

kom.

18

603

Dom z piasku i mg³y

4

615

Ocean's Twelve

sens.

19

591

Pamiêtnik Ksiê¿niczki 2

kom.

5

620

Lemony Snicket

kom.

20

490

Z³y duch

kom.

6

613

Marzyciel

obycz.

21

607

New York Taxi

7

581

Wesele

kom.

22

622

Dwaj bracia

przyg.

8

595

Komórka

thriller

23

562

Obcy kontra Predator

akcja sf

9

588

Lilia 4-Ever

dramat

24

606

Kl¹twa piercienia

fantasy

10

627

Po zachodzie s³oñca

akcja

25

618

Odnaleæ przeznaczenie

obycz.

11

568

Iniemamocni

anim.

26

555

Terminal

kom.

12

612

Besta

sens.

27

565

Fabryka z³a

13

557

Zak³adnik

thriller

28

540

Ja robot

akcja

14

619

Criminal. Wielki
przekrêt

sens.

29

616

Lucky Lucke

kom.

15

624

Misja w czasie

s-f

30

569

Bridget Jones 2

kom.

Tytu³

Tytu³

Gatunek

dramat

akcja/k.

wojenny

JU¯ W WYPO¯YCZALNI  DVD
Lp.

Nr kat.

1

625

2
3

Tytu³

Gatunek

Lp.

Nr kat.

Tytu³

Gatunek

Vera Drake

obycz.

4

634

Wersja ostateczna

thriller

630

Egzorcysta. Pocz¹tek

horror

5

635

P³ytko pod ziemi¹

horror

632

Powrót do Gärden State

obycz.

6

636

Gwiezdne jaja cz. 1

kom.

Niektóre premiery lipca 2005 r.
11

10,5 w skali Richtera

Bli¿ej

Deszcz

18

Miasteczko Salem

W rêkach Boga

Bezdro¿a

25

Upiór w operze

Aleksander

28

Blade - mroczna trójca

Zatañcz ze mn¹

Zakopana Betty

4.08

Melinda i Melinda

The Erudge - Kl¹twa

13 dzielnica

Zapraszamy: pon.sob.  1000-1900,

niedziela  1200-1700

"
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Opowieci równikowe (43)
Dziennik z dwumiesiêcznej podró¿y po Malezji,
Indonezji i Singapurze. Andrzej Malinowski.

Podj¹³em mêsk¹ decyzjê
Mia³em mocny i g³êboki sen. Z ³ó¿ka, nawet wygodnego, bo twardego,
zwlok³em siê o godz. 7 50. Po niadaniu
 du¿a bu³ka z odrobin¹ mas³a i d¿emu, poniewa¿ tylko tyle podano, powa¿nie porozmawia³em z Jackiem, Gra¿yn¹ i Jadzi¹ o naszej wyprawie. Mamy
dzisiaj 10 sierpnia (3/4 wyprawy) i coraz mniej podoba mi siê nasze wspólne podró¿owanie. To wszystko zaczê³o ju¿ przypominaæ wycieczkê turystyczn¹.
Jacek z Jadzi¹ nie mog¹ obejæ siê bez
swoich ksi¹¿ek  przewodników turystycznych i chc¹ zaliczaæ wi¹tynie i
restauracje, które na biedne nie wygl¹daj¹. Mam tego dosyæ. Wolê prawdziwy, autentyczny kontakt z tubylcami, a
nie piwo ze s³omk¹ w kuflu przy europejskiej muzyce, w lokalu z migaj¹cymi wiat³ami, czy opalanie siê na typowej pla¿y. To nie dla mnie!
O godzinie 12. bylimy ju¿ na lotnisku. Dojechalimy tam na motocyklach
 wynajêlimy 4 dwuko³owce razem z
kierowcami. Jad¹c tymi ma³ymi motorkami z baga¿em na plecach wygl¹dalimy komicznie. O godz. 13 30 siedzielimy w samolocie linii MERPATI gotowi do lotu do Denpasar na wyspie Bali.
Na pok³ad wchodzi 80 pasa¿erów. I tak
by³o. Wszystkie miejsca zajête. Samolocik taki sobie; jedna stewardessa. Od
razu po starcie roznios³a wszystkim wodê
i jedzenie  ry¿ na zimno, trochê wo³o-

chê oszczêdzali na swoich nietypowych
zachciankach, moglibymy lecieæ bezporednio.
Musia³em rozstaæ siê z nimi. Jacek i
obie panie pojechali do Padang Bay, a
stamt¹d promem na Lombok i dalej na
ma³¹ wysepkê Gili; na 7 dni. Zosta³em

Katolicy z wyspy Flores przygotowuj¹ siê do indonezyjskich do¿ynek.
winy, sa³atkê i budyñ.
O godz. 15 bylimy ju¿ na miejscu. Tu próbowalimy kupiæ bilety lotnicze do Singapuru, ale nic z tego, bo
wiêkszoæ biur by³a ju¿ zamkniêta z
powodu jakiego wiêta, które odbêdzie
siê jutro. Pojechalimy do Kuty i nie
maj¹c praktycznie ¿adnego wyboru kupilimy bilety na samolot do Kuala Lumpur
(znów Malezja!), a stamt¹d autobusem
udamy siê do Singapuru.
Bilet lotniczy do Singapuru kosztowa³ 175 dolarów, do Kuala Lumpur 
93 $. Gdyby moi wspó³podró¿nicy tro-

Flores, storczyki.

wiêc sam w Kucie i zamieszka³em w
hotelu Ronta  35 tysiêcy rupii za dobê
(czyli 14 z³otych), ze niadaniem.
W kranie woda tylko zimna. W pokoju
s¹ dwa ³ó¿ka, szafa, terakota i balkon.
Kuta to miasto typowo turystyczne.
Mnóstwo bia³ych z Europy i sklepów,
kramów, i Bóg wie jeszcze czego. Za
to pla¿a jest bardzo d³uga, miejscami
osza³amiaj¹co dzika. Ci¹gnie siê w nieskoñczonoæ. Siedzê na piasku i obserwujê Ocean Indyjski. Wysokie fale nie
znaj¹ ¿adnego umiaru, unosz¹ siê do
granic swoich mo¿liwoci, robi¹c przy
tym mnóstwo szumu i w koñcu dobijaj¹ do brzegu; zasmucone gin¹.
Jest godz. 2235 i idê spaæ.
C.d.n.

HONOROWI
DAWCY KRWI

W Powiecie Oleckim organizowane bêd¹ w 2005 r. akcje poboru krwi od honorowych dawców
w nastêpuj¹cych terminach:
 4.08.2005r.
 6.10.2005r.
 1.12.2005r.
Pobór bêdzie odbywa³ siê w
budynku Starostwa Powiatowego
w Olecku przy ul. Kolejowej 32.

#
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Kalendarz imion

19 lipca
Alfredy, Fredy, Normy, Nory, Radomi³y
Alfreda, Makryny, Marcina, Rufina,
Wincentego, W³odzimierza, Wodzis³awa
20 lipca
Czes³awy, Hieronimy, Ma³gorzaty, Sewery, Seweryny
Czes³awa, Eliasza, Fryderyka, Hieronima, Kolumby, Leona, Paw³a, Seweryna
21 lipca
Dalidy, Danieli, Diany, Ody, Pauliny,
Praksedy
Andrzeja, Benedykta, Daniela, Eliasza,
Onufrego, Prokopa, Stojs³awa, Wawrzyñca, Wiktora, Wojs³awa
22 lipca
Boles³awy, Magdaleny, Marii, Mileny

WAKACYJNE
ZAKAZY

W czasie wspólnego wyjazdu rodzice
zwykle pozwalaj¹ dzieciom robiæ to co
lubi¹, a nie to co powinny robiæ. Pamiêtajmy jednak, ¿e nawet w czasie
wakacji musz¹ obowi¹zywaæ pewne
wyrane zakazy. A wiêc dzieciom, nie
wolno:
- paliæ ognisk w pobli¿u stogów, zabudowañ, stodó³, a przede wszystkim w
lesie;
- zaprzyjaniaæ siê z przypadkowo spotkan¹ osoba, która proponuje wspólny
spacer, zaprasza do samochodu, obiecuje
kupiæ lody;
- przyjmowaæ od obcych ³adnych cukierków, papierosów itp.;
- g³askaæ ka¿dego spotkanego psa, kota,
a przede wszystkim zbli¿aæ siê do dzikich,
pozornie spokojnych, zwierz¹t.

Albina, Boles³awa, Laurencjusza, Pankracego, Teofila, Wawrzyñca
23 lipca
Anny, Bogny, Brygidy, Grypiny, Joanny, S³awy, ¯aliny, ¯elis³awy
Apolinarego, Jana, Ludwika, S³awosza,
Zdzis³awa, ¯elis³awa
24 lipca
Jakobiny, Kingi, Krystyny, Kunegundy,
Michaliny, Olgi
Antoniego, Borysa, Krystyna, Lubomira, Wojciecha
25 lipca
Aniki, Olimpii, wiêtos³awy, Walentyny, Walii
Dalibora, Jakuba, Krzysztofa, Micha³a,
Nieznamira, Rudolfa, S³awosza, Walentego, Walentyna

Sok ze szpinaku

Ceniony bywa ze wzglêdu na du¿e
iloci witamin A i E oraz ¿elaza. Zaleca siê go przy nadwadze, os³abieniu wzroku, niedokrwistoci, anemii, bia³aczkach,
wyrzutach skórnych, krzywicy, szkorbucie i innych chorobach wynikaj¹cych
z braku witamin i z³ego ¿ywienia. Miêdzy innymi poleca siê go chorym, cierpi¹cym na kamicê nerkow¹, podagrê,
zapalenie jelit, schorzenia w¹troby, pêcherzyka ¿ó³ciowego i trzustki. Dla
wzmocnienia popijaæ 1 szklankê wina
gronowego czerwonego, wytrawnego
zmieszanego z 1/5 czêci¹ soku ze szpinaku i mniszka. Specyfik pomaga te¿
przy os³abieniu fizycznym, nerwowym
i depresji.

Ocet...

wy³apuje zapachy i dlatego warto ustawiæ miseczki nim wype³nione w pomieszczeniach o nieprzyjemnym zapachu.

UCZ SIÊ RAZEM Z NAMI

Zespó³ Szkó³ Spo³ecznego Towarzystwa Owiatowego
w Olecku
ul. M³ynowa 8, 19-400 Olecko, tel. (087) 520-24-18
og³asza zapisy na rok szkolny 2005/2006:
 do klasy I Spo³ecznej Szko³y Podstawowej STO,
 do klasy I Spo³ecznego Gimnazjum STO,
 dysponujemy wolnymi miejscami w innych klasach.
Gwarantujemy naszym uczniom:
- wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami sprawdzianów i egzaminów zewnêtrznych,
- bezpieczeñstwo,
- ma³¹ liczebnoæ klas  indywidual-

-

ny kontakt ucznia z nauczycielem podczas wszystkich zajêæ  relacja mistrzuczeñ,
obowi¹zkowy jêzyk angielski od klasy I szko³y podstawowej,
od klasy IV do VI mo¿liwoæ nauki
drugiego jêzyka obcego (jêzyk niemiecki),
w gimnazjum obowi¹zkowe dwa jêzyki obce (j. angielski i j. niemiecki),
obowi¹zkowe przedmioty wed³ug autorskich programów (np. gry i rozryw-

Przys³owia
i powiedzenia
 Potrzeba nauczy szukaæ chleba. Przys³owie ludowe
 Na w. Wincentego bêdziem jedli chleb
z nowego.
 W lipcu siê k³osek korzy, ¿e niesie
dar Bo¿y, a najpierwsza Ma³gorzata
(20 lipca) sierp w zbo¿e za³o¿y.
 Na Mariê Magdalenê (22 lipca) pogoda  pszczó³ek wygoda, a jak s³ota
 to lichota.
 W lipcu upa³y, wrzesieñ doskona³y.
 Od lip ci¹gnie wonny lipiec, nie daj
s³onku k³osa przypiec.
 Jaki Jakub (25 lipca) do po³udnia, taka
zima te¿ do grudnia; jaki Jakub po
po³udniu, taka zima te¿ po grudniu.

Lew

23.07.-22.08.
Lwy nale¿¹ z
natury do ludzi zdrowych. S³oñce dzia³a korzystnie na ich
serce i organy wewnêtrzne. Rzadko maj¹
problemy z uk³adem kr¹¿enia, co oprócz
korzyci niesie za sob¹ niebezpieczeñstwo szybkiego postêpu choroby w przypadku zatruæ. Lwy powinny umiejêtnie
gospodarowaæ swoimi si³ami, pamiêtaæ
o ich regeneracji. Na szczêcie nie przemêczaj¹ siê ponad miarê, bo tego nie
lubi¹. Lwy powinny te¿ przez ca³e ¿ycie pracowaæ nad umierzaniem swojej
wybuchowoci, gdy¿ powoduje ona nadmierne wydzielanie ¿ó³ci. Lwy podatne
s¹ na choroby reumatyczne oraz choroby krêgos³upa.
ki umys³owe),
- bogat¹ ofertê zajêæ pozalekcyjnych
(ko³a przedmiotowe, zainteresowañ,
gimnastykê korekcyjn¹ i inne),
- wyjazdy i wycieczki turystycznokrajoznawcze do teatrów, muzeów,
galerii, zielone szko³y, wyjazdy na
basen,
- przyjazne kontakty uczniów starszych
z m³odszymi,
- mi³¹, serdeczn¹, wrêcz domow¹ atmosferê sprzyjaj¹c¹ nauce,
- obni¿kê czesnego dla uczniów klasy I
gimnazjum posiadaj¹cych redni¹ powy¿ej 5,0.
Szczegó³owe informacje w kancelarii
szko³y (telefonicznie lub osobicie).
ZAPRASZAMY!

$

Tygodnik Olecki nr 29 (395)

Nowo otwarty

(wejcie od ul. Sk³adowej, na piêtrze)

zaprasza
Tel. 0-889-612-639

(V25703)

/ PRACA
* Zatrudniê mê¿czyznê w gospodarstwie rolnym. Tel. (087)
523-97-21.
(K30201)
* Zatrudniê do pracy na budowie. Kontakt: Norwida 8
(po 18-tej).
(K30201)
/ SPRZEDAM
* alufelgi fiat Brava. Tel. (087) 523-80-99.
(K27102)
* dzia³kê budowlan¹ us³ugow¹ i mieszkaniow¹. Tel.
0-601-210-819
(K30101)
* Fiat Brava, 1,4B, 1996. Tel. (087) 523-80-99.
(K27202)
* jacht kabinowy, tanio. Tel. 0-501-531-355.
(K27302)
* ramê do kultuwatora 4,5 metra. Tel. 0-887-144-335.(K29701)
* siewnik zbo¿owy 3 metry. Tel.0-887-144-335.
(K29801)
/ TURYSTYKA
* Jazda konna z instruktork¹. Tel. 0-506-577-505. (V27904)
/ US£UGI
* T³umacz jêzyka francuskiego. Tel. 0-604-232-562. (L1203)
/ WYNAJEM
* Pomieszczenia produkcyjno-magazynowe do wynajêcia.
Tel. 0-887-144-335.
(K29601)
* Poszukujê mieszkania do wynajêcia. Tel. 0-608-729-437.(K29501)
* Szukam mieszkania do wynajêcia. Tel. 0-504-069-809.(K29501)

BILARD CLUB

ul. Sk³adowa 2

ARTYKU£Y INSTALACYJNE
5% zni¿ki dla ka¿dego

(V29107)

OG£OSZENIA DROBNE

Tel. (087) 520-22-33.
Ceny najni¿sze w regionie.!
KEY, Go³dapska 22.

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

18

lipca
www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 8 -18
00

00

Tel.
520-23-36

W rankingu szkó³ nauki jazdy w woj. warmiñskomazurskim nasza szko³a zajê³a II miejsce!!

CENTRUM OGRODOWE

Poniedzia³ki i czwartki, godz. 16-18

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

Restauracja

MEBLE

PRODUCENT MEBLI NA ZAMÓWIENIE
Olecko, Paderewskiego 9
Tel. (087) 520 44 81; 0-602-281-490

)564)

zaprasza

ul. Partyzantów 7

(V31802)

5 lat
gwarancji

(V29403)

KAWIARNIA RARYTAS ZAPRASZA
* imprezy okolicznociowe, wesela
* dancing  sobota
Tel. (087) 520-47-55
Dobrzyñ®

Tel. 0-603-064-189

Organizujemy:
 wesela
 bankiety
 uroczystoci okolicznociowe
 obiady abonamentowe
Polecamy polsk¹ domow¹ kuchniê.
wiadczymy us³ugi na najwy¿szym poziomie!

(V28004)

GRÜNLAND

Rabaty dla sta³ych klientów.

(K25803)

OKULISTA lek. med. A. Gierczak B. Gierczak
Olecko, ul. Zielona 37
OPTYK Realizujemy
recepty z NFZ

(K25603)

Dom weselny Eden  wesela, komunie, przyjêcia okolicznociowe, stypy. Trzy sale, zespó³ Renesans, rabat.
Olecko, ul. Gdañska. Tel. (087) 520-40-50;
kom. 0-600-431-203. Profesjonalny poziom us³ug.
(V31703)

Tel. (087) 520 25 68

Trwa konkurs pt.
Prosimy przysy³aæ na adres redakcji artyku³y lub krótkie notatki dotycz¹ce pozytywnych aspektów ¿ycia w naszym miecie. Artyku³y powinny byæ podpisane z ewentualnym zastrze¿eniem imienia i nazwiska do wiadomoci
redakcji.
Redakcja postara siê publikowaæ je w miarê jak bêd¹
nap³ywaæ. Przewidzielimy równie¿ nagrody i upominki.
Artyku³y nie powinny przekraczaæ jednej strony maszynopisu. Wszystkie artyku³y, które wp³yn¹ do godziny 14.00
w ka¿dy pi¹tek maj¹ szansê ukazaæ siê w najbli¿szym wydaniu pisma.

(V28803)

Pozytywnie o Olecku

Wspomnienia  po latach

%
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W³adys³aw ¯urowski

Rok 1985/86

(186)

Nie wiem dlaczego pan Zaremba z Gazety Wspó³czesnej da³ tytu³ swemu reporta¿owi Chatka Pana W³adka.
Przecie¿ Chatka Pana W³adka by³a zbudowana w roku 1981
i wtedy zdoby³a pierwsze miejsce w plebiscycie telewizyjnym
og³oszonym przez Telewizjê Dziewcz¹t i Ch³opców Teleranek i Zarz¹d G³ówny SZS. Najlepsze lodowisko zosta³o uhonorowane tylko dyplomem treci nastêpuj¹cej: Dyplom za I
miejsce w plebiscycie widzów na najlepsze lodowisko dla
lodowiska Bajka w Olecku. Z lewej strony podpis Tomasza
Hopfera, z prawej nieczytelny podpis ZG ZSZ. Na samym
dole Zarz¹d G³owny SZS.
Ale dlaczego nie ma na nim nazwy szko³y przy której
lodowisko Bajka istnieje? Dziewczynka, która odda³a g³os
na nasze lodowisko wylosowa³a pi³kê siatkow¹, a nam przypad³ tylko dyplom napisany na pakowym papierze, bez daty
rozstrzygniêcia plebiscytu.
**
Liderzy szkolnego boiska
(inf. w³.) Olecko zawsze s³ynê³o z dobrych ³y¿wiarzy. Do
krajowej czo³ówki nale¿a³y startuj¹ce w B³êkitnej Sztafecie
dziewczêta i ch³opcy, którzy rywalizowali w Z³otym Kr¹¿ku. Tak by³o dawno, tak jest i obecnie. Wielka to zas³uga
pana W³adys³awa ¯urowskicgo (na zdjêciu), by³ego opiekuna
oleckich ³y¿wiarzy. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje jeszcze
inny fakt. Otó¿ pan ¯urowski potrafi znakomicie przygotowaæ

lodowisko. Panuje opinia, ¿e na ³y¿wach mo¿na u niego
pojedziæ nawet przy temperaturach powy¿ej zera. Moglimy przekonaæ siê o tym wielokrotnie, kiedy organizowalimy w Olecku przeró¿ne imprezy. Wszyscy chwalili jakoæ
lodu, wszyscy zadowoleni byli z uzyskiwanych na nim wyników. Specyficznego uroku dodaj¹ lodowisku niegowe rzeby,
które otaczaj¹ je ka¿dego roku. S¹ tak piêkne i pomys³owo
wykonane, ¿e do lodowiska przylgnê³a nazwa Bajka.
Pan ¯urowski otrzyma³ za swoj¹ pracê wiele nagród i
wyró¿nieñ. Ale najbardziej ceni sobie zadowolenie lizgaj¹cych siê po lodowisku dzieci. Dla nich w³anie przychodzi
do szko³y ka¿dego dnia. A przecie¿ jest ju¿ od lat na emeryturze.
(zp)
Z niecierpliwoci¹ oczekiwa³em ukazania siê reporta¿u z
Ogólnopolskiego Turnieju w Z³otym Kr¹¿ku o Puchar wiata
M³odych. Spodziewaj¹c siê ujrzeæ w nim piêkne scenerie, o
których pisze redaktor. Zawiod³em siê jednak bardzo, bowiem nie zamieszczono w nim ani jednego zdjêcia widoku
lodowiska czy te¿ rzeby. Na pierwszej stronie nasz najlepszy sztafeciarz Mieleszkiewicz, a na pi¹tej zdjêcie mistrzów.
Ten z kijem to w³anie Mieleszkiewicz.
***
Po jednorazowym polaniu na niezbyt dobrze zamarzniêt¹ taflê zacz¹³ padaæ nieg. Cieszylimy siê tym bardzo, gdy¿
brak³o nam materia³u na budowê tradycyjnej groty i innych
ozdób wokó³ lodowiska. nieg pada³ przez pewien czas,
jednak zbyt krótko aby go wystarczy³o do rozpoczêcia dekoracji lodowiska.
6 stycznia znów zacz¹³ padaæ nieg. Tafla by³a doskona³a. Do usuwania niegu potrzebni byli ch³opcy, tote¿ pozwoli³em im jedziæ na g³ównej tafli aby przy okazji usuwali nieg.
C.d.n.

&
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Konkurs fotograficzny
W padzierniku br. odbêdzie siê w
Chinach XI Miêdzynarodowa Wystawa
Fotograficzna organizowana przez Stowarzyszenie Fotografików Chiñskich (Chinese Photographers Associationhttp://www.chinaphotocenter.com/english/
about_us/contact.htm).
Jest to najwiêksze wydarzenie fotograficzne w Chinach organizowane od
1981 roku i skupiaj¹ce fotografików z
ca³ego wiata. Przegl¹d najlepszych prac
zg³oszonych do konkursu rozpocznie siê
22 padziernika 2005 r.

Organizatorzy zapraszaj¹ do udzia³u zarówno organizacje fotograficzne jak
i fotografików zawodowych i amatorów.
Najlepsze prace zostan¹ wyró¿nione nagrodami, przyznawanymi w 3 kategoriach tematycznych: ¿ycie spo³eczne i zwyczaje ludowe, krajobraz i ekologia oraz portret, moda, reklama, martwa natura i architektura.
Termin zg³aszania prac up³ywa
31 lipca 2005 roku.
Zainteresowanych uzyskaniem formularza zg³oszeniowego i wziêciem udzia³u

Konkurs Rzeby Ludowej
i Nieprofesjonalnej
REGULAMIN XXV Wojewódzkiego Konkursu
Myl¹ przewodni¹ konkursu jest szerokie zaprezentowanie amatorskiej twórczoci
rzebiarskiej, od charakterystycznej i niepowtarzalnej sztuki ludowej poprzez rzebê
tradycyjn¹, a¿ po poszukiwania nowatorskich rozwi¹zañ artystycznych.
Organizatorzy
Biskupiecki Dom Kultury w Biskupcu.
Cele
1. Wspieranie i promowanie amatorskiej
twórczoci rzebiarskiej.
2. Konfrontacja dokonañ i wymiana
dowiadczeñ twórców.
Zasady uczestnictwa
1. Uczestnikami konkursu mog¹ byæ
wszyscy rzebiarze amatorzy (pe³noletni) zajmuj¹cy siê t¹ dziedzin¹ sztuki.
2. Tematyka, tworzywo, technika wykonania i wielkoæ prac  dowolna.
OG£OSZENIE O PRZETARGU
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Olecku, og³asza pisemny II etapowy przetarg nieograniczony, na dzier¿awê hotelu Maraton na okres od 1
wrzenia 2005 r. do 31 grudnia 2007
r., z przeznaczeniem na dzia³alnoæ hotelarsk¹. Hotel po³o¿ony jest w Olecku przy stadionie miejskim.
Cena
wywo³awcza
wynosi
15.600,00 z³+22% VAT za rok.
I. ETAP PIERWSZY
W terminie do 11 sierpnia 2005r.
oferenci przedstawiaj¹:
1. Koncepcjê, w której winny znaleæ
siê informacje dotycz¹ce:
- zakresu prowadzonej dzia³alnoci,
- sposobu utrzymania czystoci,
- udokumentowanie dowiadczenia w
prowadzeniu podobnej dzia³alnoci.
2. Zawiadczenie o nie zaleganiu w
sk³adkach ZUS i podatkach i op³atach na rzecz Urzêdu Skarbowego i

3. Jeden autor mo¿e nades³aæ do 5 prac
nie nagrodzonych na innych konkursach.
4. Ka¿da praca winna byæ zaopatrzona
w nastêpuj¹ce dane: imiê i nazwisko,
wykszta³cenie, adres zamieszkania, tytu³
i cena.
Terminy i miejsce konkursu
1. Prace powinny byæ dostarczone do
dnia 16 sierpnia na adres:
Biskupiecki Dom Kultury,
ul. Matejki 5, 11-300 Biskupiec
(tel: 715-26-95)
gminy.
3. Aktualny wypis z ewidencji dzia³alnoci gospodarczej.
4. Dowód wp³aty wadium - 10% ceny
wywo³awczej.
5. Adres do korespondencji.
Oferty z powy¿szymi danymi w zamkniêtych kopertach nale¿y dostarczyæ do biura MOSiR osobicie lub
poczt¹ na adres: 19-400 Olecko, ul.
Park 1, do dnia 11 sierpnia 2005 r.
do godz. 16.00.
Decyduje data wp³ywu oferty do
biura MOSiR . Na kopercie nale¿y napisaæ: Nie otwieraæ. Przetarg. Hotel
Maraton.
Otwarcie kopert nast¹pi 12 sierpnia 2005 r. o godz. 10.00. w biurze
MOSiR.
Warunkiem rozpatrzenia ofert jest
wp³acenie wadium na konto:
PKO BP S.A Olecko
nr 29 1020 4724 0000 3702 0007 5069

w konkursie proszê o kontakt z:
Mr. Ren Shugao, International Liaison Department, CPA
61, Hongxing Hutong, Dongdan, Bejing 100005 China
tel: +86 10 65141380, fax: +86 10
65131859
e-mail: gjbcpa@sohu.net
Marek Rogowski  Departament
Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Integracji
Europejskiej, Ministerstwo Kultury, ul.
Krakowskie Przedmiecie 15/17
00-071 Warszawa
(22) 42 10 267
(22) 826 79 18
0 503 443 463
2. Og³oszenie wyników konkursu i wrêczenie nagród nast¹pi w dniu
27.08.2005 o godz. 10.00 w Biskupieckim Domu Kultury podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej.
3. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie mo¿liwoæ ekspozycji wystawy w innych
orodkach kultury oraz pierwszeñstwo
zakupu prac nagrodzonych.
4. Organizatorzy nie ponosz¹ odpowiedzialnoci za uszkodzenie prac b¹d
ich utratê w transporcie.
Nagrody
1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powo³ana przez organizatorów.
2. Autorzy wyró¿nionych prac otrzymaj¹ nagrody pieniê¿ne.
3. Wszyscy autorzy prac zakwalifikowanych na wystawê pokonkursow¹
otrzymaj¹ dyplomy.
Serdecznie zapraszamy !!!
II. ETAP PRZETARGU
Wybrani oferenci zostan¹ zaproszeni odrêbnymi przepisami do II etapu przetargu do MOSiR w dniu 26 sierpnia 2005
r. Umowa dzier¿awy podpisana zostanie w terminie do 31 sierpnia 2005 r.
Oferenci, których oferty nie zostan¹
przyjête otrzymaj¹ zwrot wadium w terminie 3 dni od rozstrzygniêcia przetargu na wskazane konto
Wadium oferenta, z którym zostanie podpisana umowa, pozostaje jako
kaucja zabezpieczaj¹ca nale¿noci z tytu³u
dzier¿awy i zostanie rozliczona w dniu
opuszczenia obiektu.
W przypadku odst¹pienia umowy przez
osobê wy³onion¹ w przetargu wadium
przepada na rzecz MOSiR w Olecku.
Oferenci mog¹ uzyskaæ dodatkowe
informacje pod podanym ni¿ej adresem
do 11 sierpnia 2005 r. w godz. 8.00. do
15.00. w dni robocze: 19-400 Olecko,
ul. Park 1, tel. 87-520 20 48
Olecko, 11.07.2005
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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XIII OLECKIEGO OTWARTEGO MARATONU P£YWACKIEGO
Komitet Organizacyjny XIII Oleckiego Otwartego Maratonu p³ywackiego informuje, i¿ dnia 30 lipca (sobota) 2005r. o godz. 1200 na jeziorze Olecko Wielkie odbêdzie siê XIII Olecki Maraton P³ywacki.

Zdjêcie przedstawia pierwsz¹ klasê Szko³y Zawodowej w Olecku przy ulicy
Zamkowej w roku 1950. Uczy³a siê tu m³odzie¿ szkolna z ca³ego województwa
bia³ostockiego. W pierwszej ³awce po prawej stronie siedzi Romualda Rozmys³owicz, w tym czasie najlepsza zawodnicza tenisa sto³owego w Olecku, póniejsza
¿ona wietnego zawodnika i trenera pi³ki siatkowej Zdzis³awa Sopka. Oboje uczyli siê w tej samej szkole. lubu udzieli³ ksi¹dz Ludwik Bia³ek (na zdjêciu stoi w
drzwiach). By³ drugim proboszczem po wyzwoleniu Olecka, pierwszym by³ Jan
Tomaszewski. W drugiej ³awce po prawej stronie Romci siedzi Kozielska. W
trzecim rzêdzie ³awek pierwsza po prawej stronie siedzi Stanis³awa Borowa, obok
niej Helena Dzienis (obecnie nazywa siê Kaczor), trzecia obok Heleny siedzi
El¿bieta Borys. Obie pracowa³y w aptece.
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Z oleckiego archiwum

V. Dodatkowo w ramach XIII Oleckiego Maratonu rozegrane zostan¹ zawody dla osób niepe³nosprawnych.
VI. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie
prawo odwo³ania zawodów ze
wzglêdów niezale¿nych od nich
(pogoda, zbyt niska temperatura wody itp.).
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Zg³oszenia przyjm ow ane
bêd¹ na pimie lub osobicie do dnia
30.07.2005r. w biurze MOSiR Olecko pod adresem: 19-400 Olecko, ul.
Park 1, tel. (0-87) 520 20 48
IV. Nagrody
Organizatorzy przewiduj¹ nastêpuj¹ce nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca:
I m - ³ód wios³owa
II i III m- cenne nagrody rzeczowe
Przewiduje siê równie¿ specjalne
nagrody dodatkowe (najlepsza kobieta, najm³odszy i najstarszy zawodnik).
Wszyscy zawodnicy otrzymaj¹ regeneracyjny posi³ek i pami¹tkowe dyplomy.
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I. Dystans
D³ugoæ XIII Oleckiego Maratonu
P³ywackiego wynosi 4,5 km.
II. Uczestnictwo
W zawodach mo¿e braæ udzia³
ka¿dy zawodnik posiadaj¹cy:
 aktualne badania lekarskie,
 dowód to¿samoci,
 uprawnienia do p³ywania na
akwenach otwartych, tj. ¿ó³ty czepek.
7M=C= Ka¿dy zawodnik na czas
zawodów ubezpiecza siê we
w³asnym zakresie.
Ka¿dy zawodnik otrzymuje indywidualn¹ asekuracjê z p³yn¹cego obok kajaku.
III. Zg³oszenia

PLA¯A MIEJSKA

Najbli¿sze
imprezy
sportowe

 19-30 lipca  VII Turniej o Puchar
Rektora WM
 29.07. (pi¹tek), 16.00 - Otwarty Turniej pi³ki no¿nej pla¿owej
 30 lipca  XII Olecki Maraton P³ywacki
 30.07. (sobota),
 10.00 - XII Otwarty turniej tenisa
ziemnego o puchar Przystanku Olecko
w grze pojedynczej - korty
 12.00 - XIII Otwarty Olecki Maraton P³ywacki - pla¿a Skocznia.
 16.00 - Wycigi rowerowe dla dzieci
przedszkoli i szkó³ podstawowych
na bie¿ni - stadion MOSiR.
 31.07. (niedziela)
 10.00 - XII Otwarty turniej tenisa
ziemnego o Puchar Przystanku Olecko
w grze podwójnej - korty.
 12.00 - Otwarty turniej siatkówki
pla¿owej - boisko przy kortach.

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. 1200-1700.
Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania
nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 159

Siedem dni minê³o jak jeden dzieñ!
By³o i ciep³o, i zimo! I wieci³o s³oñce
i pada³ deszcz. W sumie by³o spore urozmaicenie rzeczywistoci. Telewizja te¿
nas rozpieszcza³a. Ale nie rozpieszcza
nas najbli¿sza rzeczywistoæ. Mamy
nowego Prezesa! Niewa¿ne jakiego i
gdzie... ALE MAMY! Nowy i LEPSZY
Prezes! Wed³ug starej zasady: wybierali kogo chcieli, a wybrali kogo trzeba.
Jest tylko zastrze¿enie do przedstawicieli Rady Nadzorczej: jeli przegracie
przysz³y proces z by³ym prezesem to
zap³aæcie odszkodowanie z w³asnej kieszeni. Jak przeszkadza³o, bo nie pasowa³o, to trzeba by³o najpierw myleæ, a
nie mieæ nadziejê, ¿e kto bêdzie pos³usznie szed³ na pasku waszej ³aski.
Kolejne zebranie RN to punkt numer
jeden: odwo³aæ prezesa! Taka tradycja.
I dzieje siê to pod naszymi oknami. A¿
strach z domu wyjæ. Jeszcze cz³owieka odwo³aj¹.
Ale w telewizji mamy ci¹g dalszy
kampanii wyborczej. Mamy na przyk³ad
takiego kandydata na Prezydenta jak

bezpartyjny pan C. Bezpartyjny... No
tak. SLD to ¿adna partia, tylko jaka
zbieranina potencjalnych i rzeczywistych
aferzystów. Bezpartyjny pan C. jest
cz³onkiem tej partii, ale widocznie siê
wstydzi. Przejrza³em sobie listê osi¹gniêæ polityka pana C. To bardzo krótka lista. Nie by³ dobry np. jako minister sprawiedliwoci  s³ynna akcja czyste
rêce! Zaprzestano jej jak tylko okaza³o siê, ¿e bardziej dotyka ona kolegów
z Klubu Lewicy ni¿ innych! Potem by³a
s³ynna powód w roku 1997! S³ynna
wypowied pana C.! I tak mu pozosta³o. Co siê odezwie: to g³upio! Pan C.
wygl¹da jak polityczna Mona Liza!
I lepiej, gdyby siê nie odzywa³. Tak wiêc
jego lista zas³ug dla kraju jest byle jaka
i krótka.
Inni kandydaci nie wzbudzaj¹ ju¿
takich emocji. Nawet mój ulubieniec A.
Lepper. Jego kampania jest bezbarwna
i nijaka. Szuka poparcia wród ludzi
niezadowolonych. Poszed³ na ³atwiznê.
Wiadomo, ¿e przecie¿ jestemy krajem
ludzi niezadowolonych. Dla nas nawet
gdyby by³o tak jak w Szwajcarii to i

tak bylibymy niezadowoleni. Tacy ju¿
jestemy, ¿e na wszystko narzekamy.
Lubimy to, bo jest to nasz¹ narodow¹
tradycj¹. Ja te¿ bym potrafi³ znaleæ
elektorat wród niezadowolonych.
Kandydaci prawicy maj¹ u mnie plusa.
Jeli jeden z nich przejdzie do drugiej
tury wyborów, to pozostali go popr¹
swoimi g³osami. W sumie jest to niez³y wynik.
Lewica z kolei nie ma czym zaskoczyæ. SLD kombinuje jak tu wykolegowaæ ludzi z SDPL, z którymi podobno
próbowano tworzyæ wspólne listy. Sol¹
w oku dla SLD jest kandydatura Marka Borowskiego na prezydenta. A ja
mu siê wcale nie dziwiê, ¿e nie ufa Cimoszewiczowi! Widz¹c zaplecze polityczne pana C. te¿ bym siê zastanowi³.
595 lat temu na Polach Grunwaldzkich star³y siê polsko-litewskie wojska
dowodzone przez króla W³adys³awa
Jagie³³ê z armi¹ zaciê¿n¹ mistrza Zakonu Krzy¿ackiego Urlicha von Jungingena. Do dzi mamy z tego powodu
problemy. Mo¿e trzeba by³o oddaæ im
tê bitwê walkowerem?
PAC

Ziemia
poetów
Zygmunt Krasiñski
(...)
Za ka¿dy umiech,
co na twojej twarzy
Zostawi, mdlej¹c,
drobny lad radoci,
Los niech mi w zamian
d³ugi smutek zdarzy,
Niech mi dzieñ ¿ycia
wytr¹ci z przysz³oci!
Bo ¿ycie moje
przeplata³em twojem,
Jak dwie z³¹czone,
nie zmieszane rzeki,
Co p³yn¹ zgodnie
ró¿nofarbnym zdrojem,
I gdy ty zwiêdniesz,
ja zgasnê na wieki.

MA£E impresje
Le rivolux cafe

W lustrze odbija siê telewizor i blondynka o zniszczonym umiechu. W telewizji zgas³ym gwiazdom pokazuj¹ ich barwn¹ przesz³oæ, sobotnie programy bawi¹
nieznan¹ bli¿ej publicznoæ. Po¿ó³k³e reklamy piwa i podstawki pod kufle obiecuj¹ szybsze [sic!] ¿ycie. Ze cian ³uszczy siê zielona farba olejna. Fotografie z
serii The New York Collection na cianie i okurzony szalik Paris Saint Germain
tu¿ pod sufitem. Kolorowe wiate³ka wzd³u¿ kontuaru. Wyblak³e, wklês³e kanapy.
Sprzedawca kwiatów odchodzi z kwitkiem. Biegnie za nim ju¿ tylko trochê bia³y
pudel barowy.
Ewa Koz³owska

