ISSN 1505-0246

S³oñce zgas³o, zniknê³y ksiê¿yc i gwiazdy;
tylko pal¹ca siê Warszawa przywieca
obumar³ej ludzkoci.
Jan Czyñski

51. rocznica wybuchu
POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO
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26 lipca 2005 r.

Ziemia
poetów
Jan Szczepañski
Pa³acyk Michla
Pa³acyk Michla, ¯ytnia, Wola,
Broni¹ siê ch³opcy od Parasola,
Choæ na tygrysy maj¹ visy,
To warszawiaki fajne ch³opaki s¹.
Czuwaj wiaro, i wytê¿aj s³uch,
Prê¿ swój m³ody duch,
Pracuj¹c za dwóch!
Czuwaj, wiaro i wytê¿aj s³uch,
Prê¿ swój m³ody duch jak stal!
A ka¿dy ch³opak chce byæ ranny...
Sanitariuszki  morowe panny,
I gdy ciê trafi kula jaka,
Poprosisz pannê  da ci buziaka, hej!
Czuwaj, wiaro...
Wiara siê bije, wiara piewa,
Szkopy siê z³oszcz¹, krew ich zalewa,
Ró¿nych sposobów siê imaj¹,
Co chwila szafê nam podsuwaj¹, hej!
Czuwaj, wiaro...
Lecz na nic szafa i granaty,
Za ka¿dym razem dostaj¹ baty.
I co dzieñ siê przybli¿a chwila,
¯e zwyciê¿ymy! I do cywila! Hej!
Czuwaj, wiaro....
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Cena 1,40 z³

Józefowi Krajewskiemu
przyznano nagrodê

Pasjonat

Przypisanych Pó³nocy
Stowarzyszenie Kulturalne Przypisani Pó³nocy z siedzib¹ w Olecku
ju¿ po raz szósty przyzna³o honorow¹
Nagrodê Pasjonata Przypisanych Pó³nocy.
Czytaj na str. 3.

SKUTER ZA
KARNET
Szczegó³y oraz program
Przystanku Olecko na str. 5.
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OLECKO-WIELICZKI-WIÊTAJNO-KOWALE OLECKIE

K R O N I K A Próba rozboju
24 lipca oko³o 1.00 w nocy dwóch
PO¯ARNICZA
mê¿czyzn zaczepi³o na ul. Jeziornej prze-

 18 lipca o 10.30 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domku letniskowego w Sedrankach.
 19 lipca o 11.55 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ skutki kolizji do której dosz³o
na jezdni al. Zwyciêstwa.
 19 lipca o 17.28 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ na nasypie kolejowym w okolicach ul. Wojska Polskiego po¿ar trawy na nasypie kolejowym.
 20 lipca o 12.08 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domku mieszkalnego w Kowalach Oleckich.
 20 lipca o 16.12 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z gara¿u przy
al. Zwyciêstwa.
 21 lipca o 8.55 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni gara¿u przy
ul. Park.
 21 lipca o 12.50 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z magazynu
w Czerwonym Dworze (gm. Kowale
Oleckie).
Informacji udzieli³

chodz¹cego osiemnastoletniego olecczanina. Za¿¹dali od niego pieniêdzy i papierosów, a gdy ten odmówi³, zaczêli go
biæ. Kopi¹c doprowadzili go do utraty
wiadomoci. Nastêpnie zabrali papierosy... i zaczêli uciekaæ, gdy¿ pojawi³ siê
patrol policyjny.
W bezporednim pocigu policjanci
zatrzymali obydwu przestêpców. Okazali
siê nimi dwudziestoczteroletni Sebastian
S. i dziewiêtnastoletni Andrzej S. (miesz-

Wypadek

24 lipca dosz³o w Rogajnach (gm.
wiêtajno) do tragicznego w skutkach
wypadku drogowego. Dwudziestodziewiêcioletni Wojciech W. (mieszkaniec gm.
wiêtajno) kieruj¹c VW Golfem na ³uku
drogi zjecha³ na lewe pobocze i czo³owo uderzy³ w drzewo ponosz¹c mieræ
na miejscu. Do wypadku dosz³o oko³o
5 rano. Przyczyny bada policja.

kañcy gm. Kukowo).
Obaj zostali aresztowani. Okaza³o siê,
¿e s¹ pod wp³ywem alkoholu. Grozi im
kara do 10 lat pozbawienia wolnoci.
Poszkodowany olecczanin zosta³
umieszczony na obserwacji w szpitalu.

Pijani

kierowcy

 19 lipca oko³o 18.30 zatrzymano w Sto¿nem
dwudziestodwuletniego Tomasza S.
(mieszkañca gm. Olecko), który kierowa³ Skod¹ maj¹c we krwi 1,5 promila
alkoholu. Zatrzymany wczeniej mia³
ju¿ orzeczony przez s¹d zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za
jazdê po spo¿yciu alkoholu.
 20 lipca policjanci zatrzymali w Skowronkach piêædziesiêciotrzyletniego Józefa B. (mieszkañca gm. Wieliczki) Jecha³ on rowerem maj¹c we krwi 1,6 promila alkoholu.
 23 lipca o 2.00 zatrzymano na placu
Wolnoci trzydziestoomioletniego
Krzysztofa K. (mieszkañca gm. Kowale Oleckie). Jecha³ on Fiatem 126p maj¹c we krwi 0,8 promila alkoholu.

m³odszy ogniomistrz Andrzej Zajkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA
OG£OSZEÑ
Tygodnik Olecki,
ul. Zielona 37
tel./fax (0-87) 520 02 30
poniedzia³ek, roda
czwartek, pi¹tek
w godz. 12 00-17 00

Dy¿ury
aptek

 22-31.07.,
 ul. Sk³adowa 6.
01.08-10.08.,
 ul. Kolejowa 15.

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

SUPER CENY!

(V27406)

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:
 Aneta Burgman
 Witold Janidzki
 Andrzej Kalisiak
 Henryk Malinowski
 Jerzy Makal
 Gabriel Nowak
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia  przy ul. Zielonej 37.
Czêæ upominków ufundowa³ Grzegorz K³oczko oraz firma INFOLAND.

(V28502)

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.

(V32003)

Nieustaj¹cy konkurs

!

Tygodnik Olecki nr 30 (396)

Józefowi Krajewskiemu przyznano nagrodê
Pasjonat Przypisanych Pó³nocy
Nagroda jest wrêczana wyj¹tkowym
osobom z regionu Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, które w szczególny i pe³en
pasji sposób wzbogacaj¹ dziedzictwo
kulturowe regionu, dzia³aj¹ na rzecz rozwoju spo³ecznego, ekologii, tworz¹ w
dziedzinie muzyki, plastyki czy literatury.
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e decyzj¹
Kapitu³y powo³anej przez Zarz¹d Stowarzyszenia Kulturalnego Przypisani Pó³nocy
w dniu 14 lipca 2005 r. przyznano
Panu Józefowi Krajewskiemu
Nagrodê Pasjonata
Przypisanych Pó³nocy 2005
- za odwagê i pasjê w tworzeniu pierwszej wy¿szej uczelni na Mazurach,
- za umiejêtnoæ godzenia ¿yciowych
zakrêtów z poszanowaniem wartoci
wy¿szych,

- za znacz¹cy udzia³ w budowaniu nowoczesnego i wykszta³conego spo³eczeñstwa,
- za rozs³awianie Ziemi Oleckiej oraz trwa³¹
zmianê wizerunku miasta.
Zapraszamy na uroczyste wrêczenie
Nagrody podczas 12. Przystanku Olecko  28 lipca (czwartek) 2005 r. o godzinie 20.30.
Uroczystoæ odbêdzie siê na scenie
nad jeziorem przy Zespole Szkó³ Technicznych przed koncertem zespo³u Princess.
Prezes Stowarzyszenia
Maria Wanda Dzienisiewicz

£O WITA
PONOWNIE!

Ju¿ kolejny, 12. raz, spotykalimy siê
na Przystanku Olecko. Z utêsknieniem
czeka³am na to, aby móc zobaczyæ siê z
ekip¹ warsztatowiczów, przywitaæ z £osiem
i biegaæ z d³ugopisem w rêce w poszukiwaniu ciekawego tematu. A tematów
do pisania o tegorocznym Przystanku nie
brakowa³o. Program by³ niezwykle bogaty w ró¿ne imprezy, koncerty, spektakle, wiêc ka¿dy znalaz³ co dla siebie.
Miasto ponownie o¿y³o, a wieczorami by³o
t³oczno na ulicach. Olecko promienia³o
ca³ym swoim blaskiem.
Marzena Nowak

PRZYPOMINAMY!!!

Podczas tegorocznego Przystanku
Olecko w dniu 29 lipca br. ponownie zagoci
w Olecku TVP z programem pod nazw¹
Lato z Jedynk¹.
Podczas wakacji program jest emitowany rano w godzinach
6.30-8.00 oraz po po³udniu w godzinach 16.25-16.40

Wywiad z Józefem Krajewskim zamiecimy w nastêpnym numerze TO.

POLICJA OSTRZEGA

Ludzie! Co siê dzieje z nasz¹
kochan¹ s³u¿ba zdrowia?!

(V27306)

Gdy w weekend zachodzi siê do pogotowia, to czy mo¿na
otrzymaæ kompleksow¹ pomoc?  otó¿ okazuje sie, ¿e nie! Aby
zrobic przewietlenie musimy czekaæ a¿ do poniedzia³ku, poniewa¿ pan technik jest w domu, a do szpitala przyje¿dza
jedynie w uzasadnionych przypadkach.
Z kolei w poniedzia³ek musimy poczekaæ parê dobrych godzin w kolejce, zanim dostaniemy siê do fachowca.
A zdawa³oby siê, ¿e na pomoc lekarzy mo¿emy liczyc 24h na
dobê. Czy aby na pewno...?
Przyczyna: liska jezdnia.
To ju¿ nie pierwszy przypadek, np. przy skreceniu kostki
bada nas w sobotê lekarz (nie chirurg), który stwierdza, ¿e
OLEJ OPA£OWY
przewietlenie jest niezbêdne i zaprasza, aby przyjæ ponowKONKURENCYJNE CENY !!!
nie w poniedzia³ek (gdzie jest siê co najmniej 50. w kolejce). A
Tel. (0*87) 520-41-91
co dopiero mówiæ jak ma siê z³amany obojczyk i równie¿ musi
sie czekaæ na pierwszy, roboczy dzieñ
tygodnia...
Ech, i co tu du¿o gada¿. Radzê zatem chodziæ ostro¿nie, aby nie uszko 0,37 z³ za s³owo
dziæ sobie rêki czy nogi, bo gwarantowanej pomocy mo¿emy nie otrzymaæ.
Treæ: .................................................................................................................
Marzena Nowak
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
20 lipca policja zatrzyma³a czterdziestoletniego Wojciecha F. i dwudziestoIloæ publikacji:
px1
p x2
p x3
siedmioletniego Zbigniewa N. (obaj mieszkañcy gm. Olecko), podejrzanych o to,
Imiê i nazwisko ...................................................................................................
¿e tego samego wieczoru dokonali uszkoAdres: ..................................................................................................................
dzenia opla astry nale¿¹cego do mieszPodpis: .................................................................................................................
kañca Ostródy. Straty wyceniono na 300
z³otych.

KUPON NA OG£OSZENIE

Zatrzymani

#

"
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Posiedzenia komisji

za I pó³rocze 2005r.
5. Analiza materia³ów na sesjê.
6. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
7. Przyjêcie protoko³u z poprzedniego
posiedzenia komisji.
***
W dniu 04.08.2005r. (czwartek), o
godz. 12.00 w pokoju nr 28 (biuro rady)
Starostwa Powiatowego w Olecku odbêdzie siê posiedzenie Komisji Bud¿etu, Finansów i Gospodarki.
Tematy:
1. Analiza bud¿etu za I pó³rocze 2005r.
2. Analiza materia³ów na sesjê.
3. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
4. Przyjêcie protoko³u z poprzedniego
posiedzenia komisji.
Urszula Sawicka
Biuro Rady Powiatu

IV Regaty o Puchar
Ligi Morskiej i Rzecznej

Mi³onicy ¿eglarstwa mieli nie lada
atrakcjê  w dniu 23 lipca o godzinie
11:00 na jeziorze Oleckie Wielkie rozpoczê³y siê IV Regaty o Puchar Ligi Morskiej i Rzecznej.
Otwarcia regat dokona³ pose³ na Sejm

Mamy sezon turystyczny, wakacje,
a wraz z nimi czas wyjazdów i Przystanek Olecko. Warto wiedzieæ, ¿e w tym
okresie z³odzieje maj¹ pe³ne rêce roboty. Mog¹ byæ wszêdzie i najchêtniej grasuj¹ w t³umie. Nie da rady zabezpieczyæ
siê stuprocentowo przed z³odziejem, ale
w tym czasie powinnimy mieæ oczy i
uszy szeroko otwarte aby zminimalizowac jego szanse na zaopiekowanie siê
naszym portfelem. Poza tym dzielne patrole oleckej policji czuwaj¹ nad naszym
bezpieczenstwem.
Reprinty pocztówek
z Olecka
Trzecia edycja reprintów pocztówek z przedwojennego Olecka do
nabycia w ksiêgarniach.
Iloæ egzemplarzy ograniczona!

RP Bronis³aw Komorowski. Otwarte regaty ¿eglarskie w klasie Optimist organizowa³ Uczniowski Klub Sportowy
Trójka w Olecku przy wspó³pracy Oleckiego Klubu Wodnego i Delphii Yahts.
Pogoda dopisa³a.
Fot. Józef Kunicki.

KEY

znaczy taniey !

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

(V29104)

W dniu 03.08.2005r. (roda) o godz.
12.00 w pokoju nr 28 (biuro rady) Starostwa Powiatowego w Olecku odbêdzie siê posiedzenie Komisji Zdrowia,
Owiaty i Bezpieczeñstwa.
Tematy:
1. Stan przygotowañ placówek owiatowych do rozpoczêcia roku szkolnego 2005/2006.
2. Sprawozdanie finansowe z dzia³alnoci spó³ki Olmedica i SPZZOD
w Jakach za I pó³rocze 2005r.
3. Omówienie i zatwierdzenie projektu
programu restrukturyzacyjnego SP ZOZ
w Olecku w likwidacji oraz informacja o likwidacji gospodarstwa przy
ZSLiZ w Olecku.
4. Analiza wykonania bud¿etu Powiatu

Z£ODZIEJE CZEKAJ¥
NA CHWILE NIEUWAGI!

#
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Centrum Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji
ul. Aleje Lipowe la, 19-400 Olecko, tel. 520-42-59, www.goliat.pl

WIATOWA NOWOÆ W OLECKU
- fotoepilacja
- fotoodm³adzanie skóry
- zamykanie naczyñ krwiononych
Zapraszamy Pañstwa do korzystania z naszej bogatej oferty
obejmuj¹cej zabiegi odnowy biologicznej, rehabilitacji oraz
unikalny zestaw zabiegów kosmetycznych.
Co miesi¹c oferujemy Pañstwu korzystne promocje, zachêcaj¹ce do rozpoczêcia korzystania z naszych nowoczesnych us³ug i poznania ich dobroczynnego wp³ywu na organizm.

Od po³owy sierpnia wprowadzamy nowe zabiegi
kosmetyczne na urz¹dzeniu
CERRI LIGHTWAVE ADVANCE, obejmuj¹ce:
- fotoepilacjê,
- fotoodm³adzanie skóry,
- zamykanie naczyñ krwiononych.
Cerri Lightwave Advance to nowoczesny
aparat do epilacji i fotoodm³adzania skóry z mo¿liwoci¹ zastosowania
specjalnej koñcówki do zamykania naczyñ krwiononych.
* Nowy system do epilacji umo¿liwia wykonanie bezpiecznych i skutecznych zabiegów bez ryzyka wyst¹pienia skutków ubocznych takich
jak poparzenia. Jest to
³atwa w zastosowaniu i
bezbolesna metoda progresywngo usuwania
zbêdnego ow³osienia. Lightwave
* Advance wykorzystuje do epilacji technologiê wiat³a pulsacyjnego. Energia wietlna zmienia siê w energiê ciepln¹,
która jest poch³aniana przez melaninê we w³osach, prowadz¹c do zniszczenia mieszka w³osowego (zasada fototermoIizy).G³owica aparatu oddzia³uje na powierzchnie 10 cm2,
umo¿liwiaj¹c szybk¹ pracê na wiêkszych partiach skóry. Aparat
umo¿liwia zastosowanie dwóch metod depilacji przed zabiegiem fotoepilacji:
1) metoda tradycyjna - przed zabiegiem golimy w³osy i
stosujemy fotoepilacjê,
2) przed zabiegiem woskujemy w³osy i stosujemy fotoepilacjê - jeli skóra jest podra¿niona po woskowaniu, zaleca siê stosowaæ fotoepilacjê dzieñ póniej

* Dodatkowa soczewka jest przeznaczona do zabiegów na
naczynka krwionone. Zabieg na naczyñka na urz¹dzeniu
Lightwave Advance okrela siê jako progresywny. Sposób
progresywnego wykonania zabiegu zapewnia bezpieczeñstwo. Przy ka¿dym zabiegu zamykane s¹ stopniowo naczyñka.
* Aparat umo¿liwia równie¿ przeprowadzenie zabiegów fotoodm³adzania skóry. Zabieg polega na delikatnej biostymulacji tkanek. Dzia³a rewitalizuj¹co i tonizuj¹co. Skutki
fotoodm³adzania:
l ) dzia³anie fotochemiczne - reaktywacja tkanek i stymulacja w³ókien elastyny,
2) dzia³anie fotoelektryczne - repolaryzacja membran komórkowych i wzmocnienie w³ókien
3) rezonans - stymulacja aktywnoci komórkowej
Aparat zosta³ wyprodukowany i przetestowany przez
firmê Cerri, posiadaj¹c¹ dowiadczenie w produkcji aparatów kosmetycznych od 1958 roku.
Pozosta³e oferowane przez nas zabiegi kosmetyczne:
l . Bezoperacyjny dermolifting (automatyczny i manualny)
2. Grzebieñ przeciwzmarszczkowy
3. Fotomasa¿ - laser terapeutyczny
4. Masa¿ podskórny pompk¹ pró¿niow¹
5. Masa¿ energetyczny
6. Peeling ultradwiêkami
7. Oczyszczanie ultradwiêkami
8. Sonoforeza - wprowadzanie ampu³ki za pomoc¹ ultradwiêków
9. Masa¿ ss¹cy rytmiczny - ujêdrnianie i powiêkszanie biustu
i poladków
10. Masa¿ podskórny rytmiczny
1 1 . Masa¿ sekwencyjny za pomoc¹ urz¹dzenia Boa Maxi
12. Elektrostymulacja
13. Masa¿ twarzy
14. Oczyszczanie manualne
Zabiegi odnowy biologicznej:
l . Sauna fiñska (sucha)
2. Sauna parowa
3. Hydromasa¿ - wanna SPA
4. Kabina na podczerwieñ INFRARED
5. Masa¿ na urz¹dzeniu HYDROJET
6. Kabina witalnoci VITASALIN
7. Solarium
8. Masa¿ leczniczy, relaksacyjny, sportowy, specjalny
Zabiegi rehabilitacyjne:1. Zabiegi na urz¹dzeniu MGUL
2. Bemer 3000
3. Sollux
4. Biopthron
5. Laser terapeutyczny
6. Elektroterapia
7. Elektroakupunktura
Zapraszamy równie¿ do korzystania z zajêæ sportowych
w klimatyzowanym pomieszczeniu: s³ownia, aerobik, karate
(V31701)

$
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12. Przystanek Olecko (15-30.07.2005r.)

PROGRAM

PRZYSTANEK FAMILIJNY
(kamienna pó³rotunda)
26lipca
18:00  Przystanek Familijny: grupa Fantazja - Bajkowa Dyskoteczka
 koncert

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
PRZYSTANEK BURMISTRZA
28 lipca 2005
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
(Klub U Potêgowej)
godz. 22:00 - cykl spotkañ autorskich
poetów i pisarzy. Prowadzenie: Jan
Kondrak, Muzyka: Super Young Jazz
Trio. Udzia³ bior¹ m.in.: Adam An-

dryszczyk, Wojciech Anuszkiewicz,
Wies³aw B. Bo³tryk, Marek Borawski, Marta Cywiñska, Wojciech Marek Darski, Gra¿yna Dobreñko, Wac³aw Klejmont, Roman Maciejewski,
Adam Siemieñczyk, Jerzy Stachura
Junior.
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¿yseria: 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)
* Ewa Ignaczak (Sopot)  premiera spektaklu wedlug Utraconej czci Katarzyny Blum Bolla
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.
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
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.

%
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A Przystanek trwa...

Fot. Józef Kunicki.
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SZP-ZWZ w walce o Polskie Kresy Pó³nocno-Wschodnie
w okresie wrzesieñ 1939r.  czerwiec 1941 r.
O ile walka SZP-ZWZ z okupantem
hitlerowskim znalaz³a swoje odbicie w
opracowaniach historyków a tak¿e wspomnieniach uczestników i wiadków tamtych zmagañ, o tyle prawdziwa historia
walk o Polskie Kresy Pó³nocno-Wschodnie
w pierwszym okresie sowieckiej okupacji przez wiele lat by³a bia³¹ plam¹ i
tematem zakazanym.
Sta³o siê tak dlatego, ¿e ziemie te
zosta³y si³¹, przy milcz¹cej zgodzie
naszych wiaro³omnych aliantów, wcielone do ZSRR. wiadkowie i uczestnicy tych wydarzeñ wyginêli na zes³aniach
w ³agrach, wiêzieniach i katowniach
NKWD i UB, a Ci Polacy, którzy pozostali na tych terenach, jak¿e nieliczni, milczeli przez lata jak zaklêci, sterroryzowani przez czerwonego okupanta. Ci
za, którzy osiedlili siê w PRL przewa¿nie na tzw. Ziemiach Odzyskanych
milczeli tak¿e, w obawie o w³asne bezpieczeñstwo. Oni z autopsji znali metody UB-ecko - NKW-dowskie. I tak
przez prawie pó³ wieku prawdziwa
historia o tragedii tamtych terenów
RP by³a przemilczana lub zak³amana.
A tragedia nast¹pi³a 17 wrzenia
1939 r., kiedy o wicie ¿o³nierzom
polskim walcz¹cym bohatersko i w
osamotnieniu, bolszewicka armia zada³a cios w plecy. Pó³tora miliona ¿o³daków spod znaku sierpa i m³ota uderzy³o zdradziecko na nieliczne stra¿nice
Korpusu Ochrony Pogranicza oraz przerzedzone mobilizacj¹ garnizony Wojska
Polskiego. Do tego brak jasnych rozkazów a tak¿e typowe dla bolszewików
zak³amanie, ze niby id¹ na pomoc Polsce sprawi³y, ¿e na nic nie zda³a siê
ofiara bohaterskich ¿o³nierzy KOP-u,
marynarzy Flotylli Piñskiej, ¿o³nierzy WP,
harcerzy Grodna i Wilna. Wszyscy Oni
padli w pierwszych godzinach zdradzieckiej napaci w walce z czerwon¹ zaraz¹ lub wymordowani jako jeñcy, (marynarze Flotylli Piñskiej). ¯ywe cia³o
naszej Ojczyzny rozszarpa³y szpony dwóch
najedców.
W pracy tej pragnê przywróciæ pamiêæ tych wszystkich znanych i nieznanych ¿o³nierzy SZP-ZWZ, którzy nigdy
nie z³o¿yli broni i nie pogodzili siê z
bolszewick¹ okupacj¹. Wtedy, gdy wydawa³o siê, ¿e niebo runê³o i sam Bóg
Wszechmog¹cy i Mi³ociwy, zapomnia³
o Polsce i Polakach, oni nadal walczyli
i ani na chwilê nie zw¹tpili w sens walki. Jak¿e ma³o wiemy o ich walce i Ofierze.
Sowieci, z w³aciwym sobie okrucieñstwem i cynizmem, traktowali naszych

dzieñ zastrzelono oficera-kata z NKWD
w kwietniu 1940r. W samej Puszczy
Augustowskiej w okresie od wrzenia
¿o³nierzy jak bandytów. Masowo mor- 1939r. do maja 1941 r. dzia³a³o oko³o
dowali i rozstrzeliwali ca³e oddzia³y. 50-ciu grup partyzanckich. By³y nieliczne,
Jednak opór zbrojny trwa³ a nawet na- ale zdeterminowane. Bazy oddzia³ów
partyzanckich powstawa³y tak¿e na barasta³.
Dzi ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ wia- gnach dorzecza Biebrzy. Niedostêpny
domo, ¿e mjr Henryk Dobrzañski Hu- teren sprzyja³ tej dzia³alnoci. Partyzantka
bal zanim pojawi³ siê na Kielecczy- antybolszewicka przetrwa³a tam do czerwnie, bi³ siê z sowietami jako zastêpca ca 1941 r. W s³ynnym Jedwabnym 10
dowódcy 110 Pu³ku U³anów. U³ani mjr maja 1941r. zastrzelono miejscowego
Hubala walczyli z sowietami w Pusz- szefa NKWD lejtnanta Szewieliowa.
Tak by³o w augustowskiem, suwalczy Augustowskiej w koñcu wrzenia
1939 r. Ta tzw. wrzeniowa partyzant- skiem, nad Biebrz¹, w Puszczy Nalika by³a przed³u¿eniem kampanii wrze- bockiej, na Nowogródczynie, gdzie do
niowej. Szczególnie ma³e oddzia³y wiosny 1941r. walczy³y Bataliony mierci
kawalerii, szybkie i mobilne, najbardziej Strzelców Kresowych. I walczy³y nadawa³y siê we znaki czerwonym najed- prawdê na mieræ i ¿ycie. Dla miejscocom. Dla przyk³adu 2 szwadrony u³a- wych Polaków byli nadziej¹ w tych
nów pod dowództwem rotmistrza Bole- mrocznych czasach. Sama wiadomoæ,
s³awa D¹browskiego przez 2 tygodnie ¿e s¹ Nasi, ¿e zabijaj¹ okupantów,
walczy³y z bolszewikami w rejonie Lidy. szpiclów i kolaborantów podtrzymywaDopiero w po³owie padziernika zosta- ³a nadziejê. Wiêkszoæ z tych grup,
oddzia³ów przetrwa³a do wkroczenia
³y rozbite.
Niemców.
To samo dotyczy³o Dywersyjnej
Organizacji Wojskowej, której dzia³alnoæ na Grodzieñszczynie w Nowogródzkiem na Polesiu i w czêci
Tadeusz Barañski Tatar
Bia³ostockiego da³a siê okupantowi
wiêtokrzyskie Zgrupowanie Partyzanckie
we znaki. Augustowskie, suwalskie
AK Ponury-Nurt
nie uniknê³o wprawdzie aresztowañ,
wywózek, ale obroni³o siê przed zdrad¹
i
kolaboracj¹.
A przecie¿ dowódcami
Nale¿y podkreliæ, ¿e okupacja sotych
grup
i
oddzia³ów
partyzanckich byli
wiecka by³a tak okrutna i nieludzka, ¿e
m³odzi
ludzie,
bez
wiedzy
i dowiadzagro¿ony by³ ka¿dy Polak. Tworzy³y
czenia
wojskowego
dwaj
maturzyci,
siê wiêc grupy by³ych ¿o³nierzy KOP-u
WP i walka trwa³a. Zaczê³y siê areszto- jeden by³y policjant.
Ch³opi widzieli w tych partyzantach
wania inteligencji, ziemian, urzêdników,
b. ¿o³nierzy a przede wszystkim m³o- polskich obroñców, bo to oni likwidodzie¿y. Zjawisko zdrady w tej mozaice wali wszelkiego rodzaju szpiclów i bolnarodowociowej by³o powszechne. szewick¹ agenturê. Nad Biebrz¹ w 1940r.
Ratunek by³ w lesie. Broni zebranej z ka¿da wie by³a zbrojn¹ placówk¹ ZWZ.
pól bitewnych by³o jeszcze doæ du¿o. Kto dowodzi³? Przewa¿nie miejscowi
Taki by³ pocz¹tek partyzantki antyso- byli podoficerowie WP. Ci podoficerowieckiej. To ludzie w obliczu zagro¿e- wie to by³y prawdziwe autorytety. Drug¹ grup¹ przywódców byli czêsto miejnia chwytali za broñ.
W Puszczy Augustowskiej pod ko- scowi wiejscy nauczyciele.
Dzi, gdy tak du¿o pisze siê o walniec 1939 r. powsta³ PAW (Polska Arce,
dzia³aniu zgrupowañ, oddzia³ów a
mia Wyzwolenia) a dowodzi³ ni¹ 22w
czasie
Burzy pu³ków i dywizji a
letni podchor¹¿y kawalerii Edward Stantak¿e
s³awnych
dowódców, nie zapokiewicz Dower. W lipcu 1940 r. PAW
minajmy
o
tych
podoficerach,
policjanwesz³a w sk³ad Zwi¹zku Walki Zbrojnej. Ten dzi ca³kowicie zapomniany tach, maturzystach, którzy w tych straszpodchor¹¿y by³ na tym terenie pierw- liwych warunkach wziêli na swoje barszym dowódc¹ ZWZ. Zgin¹³ w walce z ki ciê¿ar dowodzenia.
Dzia³o siê to w terenie, gdzie nie
NKWD 25 wrzenia 1940 r. Kolejnym
wiadomo
by³o kto swój, a kto zdrajca,
z pierwszych ¿o³nierzy Polskiego Pañgdzie
penetracja
NKWD by³a permastwa Podziemnego na Ziemi Augustowskonentna.
To
oni
pierwsi
podnieli orê¿
Suwalskiej by³ Antoni Pa³ubicki Pioprzeciw
czerwonej
zarazie
i codzienrun, którego NKWD pojma³o dopiero
15 marca 1941 r., a wiêc krótko przed nie dawali wiadectwo, ¿e Polska nie
wybuchem wojny niemiecko-radzieckiej. zginê³a, ¿e walczy i trwa. W tamtych
To w Augustowie na ulicy w bia³y mrocznych czasach by³a to iskierka

MODLITWA
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nadziei. Ma³a iskierka, ale by³a.
W tym opracowaniu pad³o tylko kilka nazwisk. Nie sposób bowiem wymieniæ te setki,
mo¿e tysi¹ce zapomnianych nieznanych bohaterów, niez³omnych pierwszych ¿o³nierzy Polskiego Pañstwa Podziemnego na Pó³nocnoWschodnich Kresach Rzeczypospolitej. Wiêkszoæ z Nich pad³a w walce i nie ma nawet
¿o³nierskich mogi³, a jeli nawet takie istnia³y,
to zosta³y zbezczeszczone lub czas zrówna³ je
z ziemi¹, brak po nich jakiegokolwiek ladu.
Dlatego my, ¿yj¹cy, którym dopisa³o ¿o³nierskie szczêcie zapalaj¹c znicze i sk³adaj¹c kwiaty na zadbanych mogi³ach naszych braci¿o³nierzy tu, w Polsce, wspominajmy o Nich Tych z Puszczy Augustowskiej, Rudnickiej,
Nalibockiej, lasów Sta³peckich, Lidzkich i ca³ej
Nowogródczyzny. Pomódlmy siê za Nich serdecznie. Tam, gdzie Oni padli i spoczywaj¹
snem wiecznym te¿ jest Polska, o któr¹ do
koñca walczyli. Niech brzozy, te ¿o³nierskie
drzewa, szumi¹ Im pieñ o Polsce, która by³a,
jest i bêdzie wielka, tak¿e dziêki Ich Ofierze.
I jeszcze chwila refleksji nad histori¹ naszych stosunków z narodem rosyjskim, wywodz¹cym siê przecie¿ ze wspólnych s³owiañskich korzeni. To oni, bracia S³owianie, od
wieków, od pañstwa carów po ZSRR, kiedy to
nast¹pi³o apogeum pod³oci, okrucieñstwa, zdrady
i ludobójstwa. Oni, nasi wschodni s¹siedzi, nieli
nam, Polakom, naszej Ojczynie Polsce, od
wieków i zawsze mieræ, po¿ogê, gwa³t i okrucieñstwo. Od rzezi Pragi, poprzez powstania
narodowe, od Paskiewicza, W. Ks. Konstantego, Murawiewa - Wieszatiela, poprzez
Lenina, Stalina, Tuchaczewskiego, Budionnego, Bertê. Nic tylko zsy³ki, mieræ, gwa³ty
a¿ do ludobójstwa. Sk¹d w nich, braciach s³owiañskich, tyle zwierzêcej, wprost zoologicznej nienawici do Polski i Polaków? Sk¹d to
okrucieñstwo i zarazem cynizm? Przecie¿ ten
naród da³ Europie Dostojewskiego, Puszkina,
czy choæby w niedalekiej historii Zacharowa,
So³¿enicyna, Wysockiego, czy wreszcie Bu³ata Okud¿awê - wielkiego przyjaciela Polski i
Polaków.
I tu, przy niezapomnianym nazwisku Okud¿awy, cisn¹ siê na usta s³owa jego modlitwy
do Boga Mi³ociwego i Wszechmog¹cego: Daj
Kainowi skruchê. Daj Kainowi skruchê Bo¿e
Mi³osierny i Wszechmog¹cy za rze Pragi, za
wymordowanych powstañców, za setki tysiêcy zes³anych na nieludzka ziemiê dzieci, kobiet, starców. Oni nie byli ¿o³nierzami, nie
walczyli, a którym nie dane by³o spocz¹æ w
ojczystej ziemi. Koci Ich bielej¹ gdzie w
nieznanych miejscach tej okrutnej ziemi. Za
wymordowanych naszych oficerów, ksiê¿y, nauczycieli, policjantów. Bo¿e Wszechmog¹cy
Daj Kainowi skruchê. Niech zbrodnia bêdzie nazwana zbrodni¹, a ludobójstwo  ludobójstwem. O tylko tyle i a¿ o tyle prosimy
Ciê, Bo¿e Wszechmog¹cy!
£ód, kwiecieñ 2005r.

Dofinansowanie do zakupu przedmiotów
ortopedycznych oraz rodków pomocniczych
Powiat Olecki posiada rodki Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
na dofinansowanie do zakupu
przedmiotów ortopedycznych oraz
rodków pomocniczych dla osób
niepe³nosprawnych .
Realizacja ww. dofinansowania trwa do koñca roku kalendarzowego.
Adresatami dofinansowania s¹
osoby z wa¿nym orzeczeniem:
· o niepe³nosprawnoci (wydawane do 16 roku ¿ycia)
· o stopniu niepe³nosprawnoci ,
· o grupie inwalidzkiej,
· o niezdolnoci do pracy,
· KRUS wydanym przed 1 stycznia 1998r., które podlega prze³o¿eniu na stopnie niepe³nosprawnoci.
Pomoc finansowa ze rodków
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
udzielana jest na dofinansowanie:
 pokrycia do pe³nej kwoty limitu Narodowego Funduszu Zdrowia udzia³u w³asnego osoby niepe³nosprawnej w kosztach zakupu przedmiotów ortopedycznych lub rodków pomocniczych,
przy których zakupie, zgodnie
z rozporz¹dzeniem, taki udzia³
jest wymagany,
 do udzia³u w³asnego w zakupie
przedmiotów ortopedycznych lub
rodków pomocniczych (tzn. np.
obuwia ortopedycznego, wózka inwalidzkiego, aparatu s³u-

chowego, pieluchomajtek, cewników,
kuli inwalidzkich, gorsetu ...), których cena zakupu jest wy¿sza ni¿
wyznaczony dla nich limit NFZ, przy
czym kwota dofinansowania nie mo¿e
przekroczyæ sumy 150% kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ oraz
wymaganego rozporz¹dzeniem udzia³u w³asnego nabywcy.
O dofinansowanie do ww. zakupu mog¹ ubiegaæ siê osoby, których
redni miesiêczny dochód, w rozumieniu
przepisów o zasi³kach rodzinnych, pielêgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obci¹¿enie zaliczk¹ na
podatek dochodowy od osób fizycznych, sk³adkê z tytu³u ubezpieczeñ spo³ecznych oraz kwotê alimentów wiadczonych przez osoby pozostaj¹ce we
wspólnym gospodarstwie domowym
na rzecz innych osób, podzielony przez
liczbê osób pozostaj¹cych we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzaj¹cy rok, w którym sk³adany jest wniosek
nie przekracza:
- 50% przeciêtnego wynagrodzenia przypadaj¹cego na jednego cz³onka rodziny, pozostaj¹cego we wspólnym
gospodarstwie domowym,
- 65% przeciêtnego wynagrodzenia
w przypadku osoby samotnej.
Druki wniosku oraz informacje dotycz¹ce ww.dofinansowania uzyskaæ mo¿na w pok. nr 6 w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19400 Olecko, tel. 520-24-75 lub 52021-47, 520-22-94, w. 40.
Starosta Olecki
Stanis³aw Lucjan Ramotowski
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Danny Boyle w 2000 roku nakrêci³ film o raju na ziemi. Owa idylla znajdowaæ
siê mia³a u wybrze¿y Tajlandii, oddalona od miejskiej aglomeracji i wszelkiego
zgie³ku z ni¹ zwi¹zanego. Niebiañska pla¿a istnieje jednak o wiele bli¿ej ni¿
tajlandzka kraina rozpusty. Wystarczy przyjechaæ do Olecka, by poddaæ siê urokowi tego magicznego miejsca.

Nasze pla¿e
SZYJKA
Jedna z czterech oleckich pla¿, znajduj¹ca siê tu¿ przy drodze wylotowej
na Augustów, swoj¹ nazwê zawdziêcza kszta³towi linii brzegowej. Tu¿ obok
umiejscowiony zosta³ punkt widokowy,
z którego roztacza siê panorama miasta i osiedla domków jednorodzinnych.
Turyci mog¹ tak¿e pohasaæ na nowo
oddanym do u¿ytku boisku do pi³ki no¿nej
pla¿owej. Szyjka jest te¿ ulubionym
miejscem do zabaw dla najm³odszych.
SKOCZNIA
Najpopularniejsze k¹pielisko w miecie, z charakterystycznymi dwiema wie¿ami, drewnianym molo i zabytkow¹
zabudow¹ wokó³ pla¿y sprawia, ¿e latem na Skoczniê ci¹gn¹ nieprzebrane t³umy. Punkt gastronomiczny staje
siê w tym momencie niepodwa¿alnym
argumentem przemawiaj¹cym na korzyæ
tego miejsca. Boisko do siatkówki pla¿owej jest z kolei ulubionym miejscem
dla mi³oników wypoczynku aktywnego. Wypo¿yczalnia sprzêtu wodnego pozwala na rekreacjê z dala od brzegu, a
punkt widokowy Wie¿a na wnikliw¹
obserwacjê z wysokoci dwóch piêter.

DZIKA PLA¯A
Dziewicze miejsce, nad którym z roku
na rok przybywa pla¿owiczów. Jest to
jedyna w Olecku trawiasta pla¿a, o ³a-

wydawa³o siê dobrze prosperuj¹cego
sklepiku. Dzisiaj miejsce odrobinê zaniedbane, jednak mimo wszystko równie urokliwe jak przed laty.
DWOREK MAZURSKI
Pla¿a, na której wypoczywa teoretycznie najmniej osób ze wzglêdu na
dalsz¹ odleg³oæ od miasta.

Fot. Józef Kunicki.
godnym zboczu i odstraszaj¹cym na pierwszy rzut oka monumentalnym placem
budowy. Jeszcze kilka lat temu Dzika
pla¿a mog³a swobodnie konkurowaæ ze
Skoczni¹ o palmê pierszeñstwa w
miecie. A to za spraw¹ nieistniej¹cej
ju¿ wypo¿yczalni ³ódek, kajaków itp. oraz

Piotr Fidler  ratownik WOPR:
Ratownikiem jestem od trzech lat. Najlepiej pracuje mi
siê na Szyjce i Skoczni. Na szyjce ze wzglêdu na p³ytkie
dno i wiêksze tym samym bezpieczeñstwo, z kolei skocznia to
du¿e zaplecze ratunkowe, wiêcej kolegów-ratowników, dziêki
czemu czujemy siê raniej i pewniej w razie udzielania komu
pomocy. Osobicie wolê jednak dzik¹ pla¿ê. W tym roku
pogoda sprzyja, dlatego wszystkim polecam aktywny, ale i rozwa¿ny
wypoczynek nad naszym jeziorem.

Teoretycznie, bo Dworek ma co
czego nie maj¹ inni, a wiêc domki letniskowe, które co roku goszcz¹ setki
turystów z ca³ej Polski. Podobnie jak
na wczeniejszych k¹pieliskach jest tutaj boisko, drewniany pomost i czuwaj¹cy nad bezpieczeñstwem pla¿owiczów
ratownicy. Wieczorem mo¿na spotkaæ
wêdkarzy, a tak¿e licznych rowerzystów
przemykaj¹cych Wiewiórcz¹ cie¿k¹,
przebiegaj¹c¹ przez wszystkie cztery pla¿e
w Olecku.

Marek Matuszczyk  turysta z Brukseli:
W Olecku jestem ju¿ po raz kolejny. Przed dziesiêcioma laty by³o tutaj zupe³nie inaczej. Muszê przyznaæ, ¿e
miasto zmienia siê na lepsze. Je¿eli chodzi o ulubione miejsce
to zdecydowanie wskaza³bym na skoczniê.
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Do zobaczenia po wakacjach
bêdziemy ju¿ w klasie czwartej
Tak pod koniec czerwca ¿egnali siê
ze swoimi m³odszymi kolegami i kole¿ankami uczniowie trzeciej klasy Spo³ecznej Szko³y Podstawowej STO. Jednoczenie, chc¹c zachêciæ swoich rówieników do lektury bajek i wierszyków w czasie wakacji, trzecioklasici
wystawili dwie inscenizacje.
Prawie wszystkie dzieci znaj¹ zapewne
bajkê Tuwima o rzepce, z któr¹ nie móg³
sobie poradziæ dziadek, nawet z pomoc¹ babci i wnucz¹t. Niewielu jednak mia³o
okazjê s³yszeæ j¹ w wersji anglojêzycznej. Uczniowie klasy trzeciej przygotowali adaptacjê tej bajki w jêzyku an-

gielskim, zmieniaj¹c trochê jej bohaterów. I tak w zmaganiach dziadka z olbrzymich rozmiarów rzep¹ pomaga³a
babcia, wnuczkowie i ró¿ne zwierzêta.
Jednak nieoceniona i skuteczna okaza³a siê pomoc ma³ej ¿abki, dziêki której
uda³o siê wyci¹gn¹æ rzepê.
Dekoracje i stroje do bajki przygotowali uczniowie z pomoc¹ rodziców, a
czêæ uda³o siê wyszperaæ z zasobów
szkolnego strychu, który wietnie nadawa³by siê na teatraln¹ garderobê. Po tym
przedstawieniu odby³a siê krótka lekcja
angielskiego dla publicznoci, któr¹ przeprowadzi³a nauczycielka jêzyka angielskiego w klasach I-III  pani Joanna
Kalejta. By³o to jednoczenie sprawdzenie, czy publicznoæ zrozumia³a
wszystkie s³owa i jak wiele z nich za-

pamiêta³a.
W miêdzyczasie m³odzi aktorzy
z klasy trzeciej mogli
zmieniæ dekoracje i
stroje do
kolejnego
przedstawienia, tym
razem po
polsku 
Dzieñ dobry, panie
Andersenie. Ten rok jest szczególnie powiêcony Hansowi Christianowi Andersenowi,
w zwi¹zku z tym
trzecioklasici
chcieli przybli¿yæ swoim m³odszym kolegom i
kole¿ankom
twórczoæ i postaæ tego znakomitego baniopisarza, a jednoczenie zachêciæ
ich do lektury
ksi¹¿ek w czasie
wakacji.
Kolejno na
scenê wychodzili
bohaterowie naj-

piêkniejszych i najbardziej wzruszaj¹cych utworów duñskiego pisarza: Calineczka, Kominiarczyk, winiopas, Brzydkie Kacz¹tko, Pasterka, Królowa niegu, Ksiê¿niczka, ¯o³nierz. Obecny by³
te¿ sam pisarz, który siedzia³ przy stoliku, przed kartk¹ papieru i z piórem w
rêce, obserwuj¹c, jak stworzone przez
niego postacie opowiadaj¹ swoje historie.
W takim radosnym nastroju wspólnej zabawy z literatur¹ dzieciêc¹ ³atwiej
by³o uczniom klasy trzeciej zakoñczyæ
pierwszy etap edukacji szkolnej, by po
wakacjach z nowymi si³ami zacz¹æ nowy
rozdzia³ swojej przygody ze Spo³eczn¹
Szko³¹ Podstawow¹.
A zatem do zobaczenia po wakacjach
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Treuburger Heimatbrief nr 8 listopad/grudzieñ 1984

Ernst Gustav Jaeger

Rzebiarz, malarz, grafik, ilustrator
i grawer, urodzony 3 maja 1880 roku w
Marggrabowej, zmar³ 27 kwietnia 1954
roku w Berlinie Nikolassee.
Jego ojciec by³ lusarzem i rolnikiem maszynowym, którego matka pochodzi³a z rodziny Boris. Jego przodkowie ze strony matki mieszkali w
Marggrabowej od stuleci. Jego pradziadek
przyby³ jako ¿o³nierz z Wêgier.
Jeager chodzi³ do szko³y w Marggrabowej, gdzie pierwszy raz zetkn¹³ siê
ze sztuk¹ poprzez swojego nauczyciela
rysunku Marscha. W 1895 przeniós³ siê
do gimnazjum w Insterburgu i zdawa³
tam maturê. Na pocz¹tku studiowa³ w
Królewcu prawo i nauki spo³eczne i by³
s³uchaczem medycznych i artystycznych
kursów. W latach 1906-1910 kszta³ci³
siê sam w Berlinie, gdzie od 1908 roku
mia³ swoje w³asne atelier.
Jako rzebiarz preferowa³ g³ównie
akty m³odych mê¿czyzn, popiersia i plastyki zwierz¹t (koni, ma³p, byków, jeleni, psów i wielkich kotów). Malowa³
ludzi, zwierzêta, pejza¿e jak równie¿
motywy religijne w czasie swojej s³u¿by wojskowej, któr¹ spêdzi³ jako rosyjski t³umacz w Heidelbergu. Oprócz rosyjskiego opanowa³ wiele innych jêzyków obcych, na przyk³ad arabski. By³
tak wszechstronny, ¿e wysy³a³ prace do
gazet z dowcipami. W 1911 roku stworzy³ znany pos¹g pracz³owieka dla Uniwersytetu w Jena, którego odlew znajduje siê w Muzeum Krajowym w Hanowerze.
Inne znane dzie³a: Portret ojca, Kaktusowy przyjaciel (autoportret), Op³akiwanie, Kain, Trêdowaty (autoportret
w stroju mnicha), Kazanie do ptaków
wiêtego Franciszka, wiêty i zwierzêta, Przeja¿d¿ka do krainy snów, Przeszukanie, Siewca, Prometeusz, wiêty
Gra³, Droga na Golgotê, wiêty Sebastian, Wyk³ad z anatomii i ogromne
malowid³o Ikarusa, jak równie¿ ilustracje do kalendarza Ostmark 1922, który
ukaza³ siê u Callweya w Monachium.
Obraz Ostatnie namaszczenie z
ksiêdzem, który oddaje umieraj¹cemu
ostatni¹ pos³ugê, jest prezentem Wspólnoty
powiatowej Treuburga od rodziny Jeager. O³tarz-tryptyk w sali zebrañ sióstr
powiatowego szpitala w Treuburgu jest
równie¿ jego autorstwa.
Obok swojej pracy rzebiarskiej
udziela³ siê równie¿ jako pisarz. Oprócz
swojej autobiografii napisa³ równie¿ pismo:
Modelowanie i odcisk gipsowy. W gazecie
Treuburga napisa³ w 13. odcinkach

Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej
dzia³aj¹ce przy Stowarzyszeniu
Przypisani Pó³nocy dziêkuje
Pani Paulinie Iwanowskiej
za nieodp³atne t³umaczenie tekstów
z Treuburger Heimatbrief nr 8.
Treuburger Zeitung 1954/13. Wystawy:
Berliñska Secesja 1922 n 22, Wielka
wystawa sztuki w Berlinie 1921/22,
Wystawa sztuki bez jury w Berlinie 1922/
23/24; Monachium, szklany pa³ac 1914.

Staropruska Kraina

Ernst Gustav Jeager.
sprawozdanie z historii ojczyzny zatytu³owany Obserwacje i wspomnienia.
Trbg.Ztg.z 15.5.1953 ff. Nastêpuj¹ce
jego wiersze ukaza³y siê w tym samym
numerze: Nowy rok 1952/1, Troska wieku 1952/3, Na zmianê roku
1952/4, Ach Michale 1953/16 i nastêpnie 1954/1, Rzebiarstwo i jego mistrzowie z Królewca, 1970; Miesiêczniki Westermanna, tom 134-strona 433;
Tydzieñ, 1922 zeszyt 5, Podrêcznik sztuki
Dressiera, VIII (1921)2. czêæ; L.Heck,
Teraniejsze niemieckie obrazy zwierz¹t; Treuburger Zeitung nr 67 z 1933;

Staropolska kraino, do ciebie nale¿y
ma pieñ,
Pochwyci³a mnie mocno.
Co to jest, co mnie do Ciebie ci¹gnie,
Z tym bolesnym ¿¹daniem?
Nawet kiedy jestem daleko,
Twój blask nadal opromienia
Rzewnie rozmarzony umys³
Cudnym migotaniem.
Dwiêk dzwonu szarej katedry
Nigdy nie przebrzmi.
Idê wzd³u¿ cichej rzeki
Znanymi uliczkami.
Wêdruje wród wydm
Samotny w samotnoci.
Le¿ê na portowej pla¿y
ni¹c o dawnych czasach.
Pozdrawiam grupê przyjació³
I mylê w ka¿dej godzinie,
Ich wiernoæ
Wspaniale leczy moje serce.
Ach kochana, kochana matko ty,
O wierna ziemio ojczysta,
Czy ju¿ w wiecznym spokoju
W Tobie spoczywaæ bêdê?

Emst Gustav Jeager - Wiara-Mi³oæ-Nadzieja, o³tarz-tryptyk w sali zebrañ
sióstr ze szpitala w Treuburgu.

!
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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.
(K25904)

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.

Pierwiastek ¿ycia

Mia³em trudnoci z zaniêciem, poniewa¿ do samego rana s³ychaæ by³o
ulicê. Hotel, w którym mieszkam, znajduje siê praktycznie w centrum miasta,
gdzie mnóstwo kafejek, muzyki i ludzi.
Ten nocny gwar i zgie³k dobija³ mnie
coraz bardziej z ka¿d¹ kolejn¹ godzin¹.
Kto z obs³ugi przyniós³ mi niadanie: kawê i plasterki banana zapiekane
w tocie.
Niebo nie za bardzo czyste. Zreszt¹
nie mo¿e byæ ca³kowicie b³êkitne, bo
wyspa Bali znajduje siê w klimacie
podrównikowym. Sporo chmur, ale i przez
nie s³oñce niesamowicie grzeje i przypieka. Nad ocean mam pó³ kilometra.
Poruszam siê wiêc w jego kierunku poród
kramów.

Indonezja, Denpasar, Bali.
Pomnik Wolnoci.

Kuta, Bali, Indonezja. Okno wystawowe przydro¿nej restauracji.
Dooko³a mnie kultura balijska, wierzenia balijskie  animizm i ofiary. Te
ostatnie sk³adane s¹ w ka¿dym miejscu. Muszê ostro¿nie chodziæ, aby nie
nadepn¹æ na jaki ofiarny koszyczek.
Wyplatane s¹ one z lici palmowych i
zaczepiane nawet na motocyklach i samochodach  zas³aniaj¹ tablicê rejestracyjn¹ z przodu pojazdu.
Animizm to wiara w istnienie wiata duchowego, wiata bytów potê¿niejszych od ludzi. Za zwyk³ymi rzeczami
kryj¹ siê potê¿ne moce, postrzegane czêsto
jako energia przenikaj¹ca ca³¹ rzeczywistoæ. Wyraz animizm wywodzi siê
z ³aciny, co znaczy oddech, tchnienie,
powiew, pierwiastek ¿ycia, dusza i duch.
wiat animistów przepe³niony jest
duchami. Wszystko co ¿yje posiada duszê:

ludzie, zwierzêta, roliny, a czasami nawet
przedmioty martwe i zjawiska. Drzewa
s¹ wiête, bo s¹ siedzib¹ duchów, tak
samo jak jeziora, rzeki, morza, góry czy
wulkany. Deszcz i s³oñce mog¹ równie¿ posiadaæ dusze.
Woda w oceanie jest bardzo ciep³a.

Kuta, Bali, Indonezja.
Koszyczki ofiarne.

Zanurzam siê w niej i pozwalam siê
dryfowaæ do brzegu. Czasem tylko stanê na jaki rolinach podwodnych i
zwierz¹tkach. Tutejsze ryby nie boj¹
siê cz³owieka. Czasem która z nich munie
po ciele.
Spacerujê po pla¿y. Lekki wiatr niesie
piasek, który wdziera siê wszêdzie, wiêc
trudno jest na niej le¿eæ, wiêc nie
le¿ê!
Zaszed³em do sklepu, w którym ceny
by³y o niebo ni¿sze od tych w ulicznych kramach. Kupi³em nawet kadzide³ka zapachowe. Wszystko by³oby ok.
gdyby nie ich nazwa. Wielkimi literami
by³o napisane: dupa. Rozmieszy³o mnie
to, ale zachowa³em powagê i dalej robi³em zakupy.
C.d.n.

#
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Kalendarz imion

26 lipca
Anity, Anny, Bartolomei, Gra¿yny, Hanny,
Miros³awy
Bart³omieja, Dawida, Joachima, Laurentego, Miros³awa, Rudolfina
27 lipca
Aurelii, Julii, Laury, Lili, Lilii, Lilli, Marty,
Natalii
Alfonsa, Aurelego, Aureliusza, Dionizego, Jerzego, Rudolfa, Wszebora
28 lipca
Ady, Aidy, Ireny, Marceli, Sylwii, Wiwianny, Wiwiany
Antoniego, Inocentego, Samsona, Sylwiusza, wiêcimira, wiêtomierza, wiêtomira, Wiktora
29 lipca
Beatrycze, Cierpis³awy, Flory, Lucylii,

Lucylli, Marty, Olgi
Antoniego, Cierpis³awa, Konstantego,
Konstantyna, Olafa, Serafina, Urbana
30 lipca
Aldony, Julii, Julity, Ludmi³y, Maryny
Donata, Leopolda, Piotra, Rocis³awa,
Ubys³awa, Ursusa, Zbys³awa, Zdobys³awa
31 lipca
Ernesty, Ernestyny, Heleny, Igi, Leny,
Ludomiry
Alfreda, Beatusa, Ernesta, Ignacego, Lubomira, Ludomira, Romana
1 sierpnia
Bronis³awy, Justyny, Nadii, Nadziei, Orchidei, Wery
Alfonsa, Brodzis³awa, Jaros³awa, Justyna,
Piotra, Ralis³awa

POWSTANIE WARSZAWSKIE
1 sierpnia 1944 r. o godz. 17., na
rozkaz gen. Tadeusza Komorowskiego
,,Bora, komendanta g³ównego AK,
rozpoczê³o siê powstanie zbrojne w
Warszawie. Decyzjê o wybuchu powstania
podjêto ze wzglêdów politycznych, aby
stworzyæ warunki do opanowania stolicy przez czynniki podleg³e rz¹dowi emigracyjnemu, zanim wkrocz¹ do niej
oddzia³y radzieckie. Planowane jako
kilkudniowa manifestacja polityczna,
przekszta³ci³o siê w wielki, patriotyczny zryw ludnoci stolicy. Do walki w³¹-

czy³y siê oddzia³y AL, RPPS, PAL, KB,
a po wyzwoleniu Pragi próbowa³a przyjæ
z pomoc¹ powstañcom 1 Armia WP,
organizuj¹c desant w rejonie ¯oliborza
i Czerniakowa. Nierówny bój trwa³ 63
dni. Doskonale uzbrojony przeciwnik zdobywa³ poszczególne, odizolowane, lecz
zaciekle broni¹ce siê dzielnice miasta.
2 padziernika Warszawa, z³o¿ywszy
wielk¹ daninê krwi, skapitulowa³a. Ogó³em w tragicznych dniach powstania
zginê³o oko³o 200 tys. mieszkañców
stolicy, w tym blisko 16 tys. ¿o³nierzy.

Pio³unowe kuracje

jedzenia utracon¹ wzbudza, w¹trobê
oziêb³¹ posila, mocz na przyrodzenie
zatrzymany potê¿nie wywodzi. Te zalecenia nic nie straci³y z aktualnoci.
Trzeba jednak pio³un stosowaæ wyj¹tkowo ostro¿nie i bardzo krótko. Nie wolno
go u¿ywaæ w ostrych nie¿ytach przewodu pokarmowego, w ci¹¿y i przy
karmieniu piersi¹.

Pio³un nale¿y do najstarszych leków
znanych ludzkoci. Stosowali go staro¿ytni Egipcjanie, znany by³ przed wiekami w Palestynie i Grecji. S³awny polski
zielarz Syreniusz przed kilku wiekami
tak zachwyci³ siê jego w³aciwociami:
¯o³¹dek zimny rozgrzewa, chêæ do

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

 Mi³e z³ego pocz¹tki, lecz koniec ¿a³osny.
 W lipcu upa³y, wrzesieñ doskona³y.
 W lipcu upa³y, styczeñ mrony ca³y.
 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.
 Od w. Anki (26lipca) zimne wieczory, ch³odne poranki.
 Oko³o w. Marty (29 lipca) ze ¿niwami ju¿ nie ¿arty.
 Kto latem pracuje, zim¹ g³odu nie poczuje.
 W pierwszym tygodniu sierpnia pogoda sta³a, bêdzie zima d³ugo bia³a.

Do garnka,

w którym by³o gotowane mleko, nale¿y
od razu wlaæ letniej wody i umyæ go
pocz¹tkowo w letniej, a dopiero potem
w gor¹cej wodzie.

Walory rzodkiewek

W domowych kuracjach rzodkiewkami nale¿y u¿ywaæ przede wszystkim
rolin z w³asnego ogródka oraz uprawianych ju¿ na gruncie, poniewa¿ te s¹
znacznie wartociowsze i bogatsze w
lecz¹ce sk³adniki. Rzodkiewki bardzo
wczesne spod folii i szklarni nie syntetyzuj¹ w sobie niestety tylu korzystnie
dzia³aj¹cych substancji, s¹ te¿ mniej biologicznie witalne. W zasadzie wiêc nie
bardzo nadaj¹ siê do sporz¹dzania lecz¹cych soków. Poza tym mog¹ zawieraæ
w sobie nadmiar ró¿nych negatywnie
wp³ywaj¹cych na zdrowie zwi¹zków
bêd¹cych pozosta³oci¹ nawo¿enia nawozami sztucznymi
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!

$
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Nowo otwarty

(wejcie od ul. Sk³adowej, na piêtrze)
(V25704)

zaprasza
Tel. 0-889-612-639

(V29108)

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

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!!

Rabaty dla sta³ych klientów.

(K25804)

OKULISTA lek. med. A. Gierczak B. Gierczak
Olecko, ul. Zielona 37
OPTYK Realizujemy
recepty z NFZ
Poniedzia³ki i czwartki, godz. 16-18

Tel. 0-603-064-189
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.
(V31704)

CENTRUM OGRODOWE
GRÜNLAND

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

(K25604)

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

BILARD CLUB

ul. Sk³adowa 2

(V29404)

MEBLE

(V31803)

Dobrzyñ®

Meble ogrodowe
na zamówienie.
Tel. 0 607-865-374

5 lat
gwarancji

/ INNE
* Oddam m³ode liczne jamniki w dobre rêce. Tel. (087) 52025-60.
(K30601)
* Zamieniê mieszkanie M4 na M2. Tel. (087) 520-21-63.(K30401)
/ PRACA
* Zatrudniê mê¿czyznê w gospodarstwie rolnym. Tel. (087)
523-97-21.
(K30202)
* Zatrudniê do pracy na budowie. Kontakt: Norwida 8 (po
18-tej).
(K30202)
* Zatrudniê kierowcê na samochód ciê¿arowy z przyczep¹
(drewnowóz) z uprawnieniami na dwig lub bez. Tel. 0-508097-578.
(V32601)
/ SPRZEDAM
* dzia³kê budowlan¹ us³ugow¹ i mieszkaniow¹. Tel.
0-601-210-819
(K30102)
* jacht kabinowy, tanio. Tel. 0-501-531-355.
(K27303)
* tuszki królika, bez cholesterolu, dietetyczne. Tel. 0-887144-335.
(K30801)
* eleganck¹ sukniê lubn¹, ekri, rozmiar 34/36, wzrost 164170, 1000z³. Tel. (087) 520 28 32.
* zbo¿e na pniu, 11ha, mieszanka. Tel. (087)521-40-78.(K31001)
/ TURYSTYKA
* Jazda konna z instruktork¹. Tel. 0-506-577-505. (V27905)
/ US£UGI
* T³umacz jêzyka francuskiego. Tel. 0-604-232-562. (L1204)
/ WYNAJEM
* mieszkanie do wynajêcia. Tel. (087) 520-47-55, 0-604-184868 .
(K30701)
* Pomieszczenia produkcyjno-magazynowe do wynajêcia. Tel.
0-887-144-335.
(K30901)
* Poszukujê mieszkania do wynajêcia. Tel. 0-608-729-437.(K29502)
* Szukam mieszkania do wynajêcia. Tel. 0-504-069-709.(K29501)

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

(V28804)

OG£OSZENIA DROBNE

Wspomnienia  po latach

%
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W³adys³aw ¯urowski

Rok 1985/86

O godz. 10.00 przyby³a na nasze
lodowisko Królowa Zima (Agnieszka Wasilewska) z Nowym Rokiem (moj¹
wnuczk¹ Cherry). Po objechaniu lodowiska w takt melodii Cisza wyg³osi³a
przemówienie powitalne, a nastêpnie
udzieli³a g³osu Nowemu Rokowi, który
powita³ zgromadzone dzieci i m³odzie¿
wyg³aszaj¹c nastêpuj¹ce s³owa: Witam
was kochane dzieci. Niech wam s³oñce
jasno wieci. Niech Mróz jedziæ wam
pomaga, a w sercu króluje odwaga. Po
tym powitaniu nast¹pi³y zawody na weso³o.
Ka¿dy ze startuj¹cych otrzyma³ nagrodê w postaci s³odyczy i ciastek. Królowa Zima wraz z Nowym Rokiem otrzyma³a czekoladê. Na nagrody podczas
tej zimy wydano 89.350 z³, a ze sprzeda¿y biletów i z kawiarni uzyskano
70.100z³. W sumie dop³acilimy do tego
13.250 z³. Imprezê zakoñczono o godz.
17.15, gdy¿ odwil¿ nie pozwala³a na
kontynuowanie jazdy.
Nazajutrz po czêciowym odnowieniu tafli jak zwykle by³y prowadzone
lekcje na lodzie, chocia¿ poza lodowiskiem panowa³a kompletna odwil¿.
Lodowisko nie polewane zaczê³o zamarzaæ
oko³o godziny 17., jednak przed zamarzniêciem dwóch ch³opców zdepta³o ca³¹
taflê i kiedy o 1 w nocy zabiera³em siê
do polewania, musia³em przez ca³¹ godzinê zdzieraæ zamarzniête lady. O godz.
3., po polaniu, zacz¹³ padaæ deszcz i
dopiero ko³o 6. chwyci³ mróz wiêc na
lekcjach w-f wszystkie klasy mog³y
korzystaæ z lodowiska, chocia¿ czêæ
jego by³a zamkniêta. Lodowiska Liliput i Zuch nieczynne przez ca³y dzieñ.
Kilka dni z rzêdu, a¿ do 9 stycznia  na
zmianê lekki mróz, a po nim deszcz nie
pozwalaj¹ na zamro¿enie tafli trzech
lodowisk, a mimo to lekcje w-f dziewcz¹t odbywaj¹ siê na twardym lodzie
pokrytym warstw¹ wody. Jeszcze nigdy
nie przydarzy³o mi siê, odk¹d zajmujê
siê konserwacj¹ lodowisk, abym pozwoli³
na ca³odzienn¹ jazdê na lekcjach podczas odwil¿y.
10 stycznia oko³o godz. 9.30 potê¿na ulewa podziurawi³a nam du¿e lodowisko, na którym w dwóch rogach od
strony szko³y ukaza³ siê asfalt. Ca³¹ noc
polewam wszystkie lodowiska, zatykaj¹c dziury niegiem i przypuszczam, ¿e
w dniu 12 stycznia uda mi siê uruchomiæ du¿e i najmniejsze. Ostatnie polanie o godz. 5. nie zamarz³o, a potem

kilkakrotnie a¿ do wieczora pada³ deszcz.
Wieczorem, po usuniêciu wody,
wpuci³em na lodowisko ch³opców 
pomocników usuwaj¹cych wodê oraz kilka
dziewcz¹t, ³¹cznie z moj¹ wnuczk¹ Cherry
Moreno.

(186)

przygotowuj¹cy siê do mistrzostw woj.
suwalskiego w B³êkitnej Sztafecie i
Z³otym Kr¹¿ku trenowali przez 2
godziny. Wieczorem zaczê³o mroziæ i
dlatego pola³em tafle kilkakrotnie. O godz.
1.00 rozpocz¹³em polewanie i do godz.

Tak wygl¹da³a tafla lodowiska Bajka w grudniu przed wiêtami. Wokó³
lodowiska nie by³o ¿adnych nie¿nych ozdób, brakowa³o niegu do budowy g³ównej groty. Zdjêcie tafli z dachu budynku wykona³ starszy z braci Dziubiñskich.
Po jedzie ch³opcy drewnianymi
suwakami przejechali wzd³u¿ ca³ego
lodowiska i usunêli z niego wodê. Sam
uda³em siê do domu ¿eby siê przespaæ.
O godz. 21., korzystaj¹c z kilkustopniowego mrozu, rozpocz¹³em odnawianie tafli. O godz. 0.30 palacz Jankowski stwierdzi³, ¿e przecieka piec centralnego ogrzewania, wiêc zamkn¹³ dop³yw wody i przesta³ paliæ. W nieopalanym budynku urzêdowa³em przez trzy
doby, a¿ wreszcie przeciek w piecu zosta³
zlikwidowany przez pracowników POM
w Olecku.
Od 18 do 21 stycznia mamy wspania³¹ mron¹ pogodê i dlatego dochód
z lodowiska wyniós³ 285 000 z³. Na
lodowiskach przez te dni t³oczno  nigdy, przez wszystkie zimy, a up³ynê³o
ich ju¿ 34., nie widzia³em na naszych
lodowiskach tylu dzieci i m³odzie¿y.
Przypuszczam, ¿e zosta³o to spowodowane tym, ¿e przez ostatnie dwie zimy
nie by³o odpowiedniego mrozu, a skoñczy³y siê one jedna 11 stycznia, a druga
ósmego  na moje 78. urodziny.
28 stycznia nast¹pi³a czêciowa odwil¿. Du¿e lodowisko zosta³o zamkniête i tylko zawodniczki i zawodnicy SKS

Ten sam fotograf uchwyci³ mnie
maszeruj¹cego po lodzie.
8. zdo³a³em przygotowaæ lodowisko du¿e
do zawodów wojewódzkich, które mia³y rozpocz¹æ siê o godz. 10 i nawet
zdo³a³em zamroziæ na tafli napis Witamy najlepsze sztafety województwa.
Na zawody przyjecha³y tylko dwa
zespo³y z Suwa³k  jeden B³êkitnej
Sztafety, a drugi Z³otego Kr¹¿ka.
C.d.n.

&
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Listy do redakcji

Spó³dzielco,
czy nad¹¿asz?
Jak obserwujê od d³u¿szego okresu, co siê dzieje w Spó³dzielni Mieszkaniowej w Olecku, to mi, biednemu
cz³onkowi naszej Spó³dzielni, mózg stan¹³
w miejscu i ju¿ nie nad¹¿a za Rad¹ Nadzorcz¹. Poniewa¿ Zarz¹d, jak by³o od
powstania Spó³dzielni (wiele lat), jak
jest w ca³ej Polsce w spó³dzielczoci,
winien byæ w budynku administracyjnym, to nieprawda  w naszej Spó³dzielni
Zarz¹d nie mieci siê w budynku administracyjnym Spó³dzielni Mieszkaniowej,
tylko na poszczególnych osiedlach, w
zale¿noci od rady z jakiego osiedla jest
osoba, a mo¿e dwie, w radzie dominuj¹ce  tam tworzy siê zarz¹d fikcyjny,
ale¿ jaki grony, postrach na prezesów,
a przedstawiciele nie maj¹ ju¿ nic do
roboty, wszystko zrobi sama Rada Nadzorcza.
Obecnie utworzy³ siê na Osiedlu
Zyndrama miêdzy budynkami 2 a 4 i
tam podejmowane s¹ wa¿ne sprawy,
decyzje dotycz¹ce naszej wspólnej Spó³dzielni.
To ju¿ nie nasza Spó³dzielnia, a
przeobra¿a siê w prywatn¹, a zarz¹d,
ten w³aciwy, z prezesem, który mieci
siê w budynku administracyjnym  jak
z tego wynika  jest tylko zastêpc¹, a
mo¿e jeszcze ni¿ej, nic nie znacz¹cym,
bo odebrano im ju¿ wszystkie uprawnienia, ostatni dowiaduj¹ siê o podjêtych decyzjach.
Czy my, cz³onkowie, mamy za³atwiaæ
sprawy przy Osiedlu Zyndrama, miêdzy
2 a 4, pomijaj¹c macierzysty, administracyjny budynek? Rado! Nie po to
zosta³a wybrana, s¹dzê, ¿e zapomnia³a ju¿ po co, a przecie¿ powinna rz¹dziæ uczciwie, m¹drze i rozs¹dnie z
zarz¹dem Spó³dzielni, wykonywaæ w
planie zadania tak, by nam siê mi³o, czysto
i bezpiecznie ¿y³o. Ale nie, bo ju¿ bardzo dziwne rzeczy dziej¹ siê z tym
macierzystym i w³aciwym zarz¹dem, a
szczególnie dotyczy to prezesów, jak
czêsto s¹ zmieniani, a raczej wyrzucani. Co za tym siê kryje? Bez powodu,
bez powa¿nej przyczyny, a tylko ot tak
sobie, dla ¿artów, kaprysu, a czemu nie!
Ja, d³ugoletni cz³onek Spó³dzielni ju¿
nie mogê po³apaæ siê kto jest prezesem
a kogo ju¿ nie ma, kto bêdzie jutro, a
pojutrze nastêpny. A mo¿e to jest zabawa w kotka i myszkê, a na pewno o to

chodzi w tej zabawie, bo jak nam siê dobrze
zakrêci w g³owach oka¿e siê, ¿e jest ju¿
za póno, nie ma Spó³dzielni. A co wtedy bêdzie z nami, cz³onkami tej Spó³dzielni,
z naszymi mieszkaniami? Tak jak prezesi, bez powodu, bez zarzutu na bruk, do
kartonu? Tam wkrótce Twój dom, Spó³dzielco!!!
Jak by³o ciê¿ko zdobyæ to nasze w³asne
mieszkanko i bardzo wszyscy cieszylimy siê otrzymanym i jak bardzo upragnionym mieszkaniem, przecie¿ d³ugo
czeka³o siê na nie  5-6 lat albo i d³u¿ej. Pamiêtacie ile radoci by³o jak
wnosilicie nowe mebelki, zawiesza³o
siê nowiuteñkie pachn¹ce firanki. Jak
by³o mi³o, przytulnie, ciep³o, ile by³o
mi³oci, czu³oci, dzieci przychodzi³y na
wiat, ros³y, lata mija³y, patrzylimy z
ufnoci¹ w przysz³oæ. I przez te lata
zarz¹d z rad¹ m¹drze rz¹dzi³, budowa³,
myla³ za nas, by nam bezpiecznie siê
mieszka³o, by Spó³dzielnia rozwija³a siê.
A tu, sekunda po tej zabawie i zawrotach g³owy i nie ma mieszkania,
ciepe³ka i piêknych snów o dzieciach,
wnukach, rodzicach, babci i dziadku, a
osta³ siê nam tylko kartonik. Cz³onkowie Spó³dzielni ju¿ nie ¿yj¹, nie myl¹,
nic nie czuj¹, nast¹pi³ marazm. Wiem,
¿e pranie mózgu robi nam rz¹d, oszukuje nas, odebra³ nam prawie wszystko: pracê, mamy nêdzne zarobki, wysokie podatki, g³odowe emerytury, cz³owiek jest poniewierany i trudno nam ¿yæ,
a jak pójdzie benzyna w górê to bêdzie
jeszcze trudniej. Ratujmy chocia¿ mieszkania, bo jak bêdzie ch³odno i g³odno
to ju¿ po nas.
Mamy nowego prezesa. Jeszcze dobrze nie zadomowi³ siê, a tu ju¿ strasz¹, ¿e na krótko. Prezesie, Panie Matejko, wspó³czujê, jest wiêcej takich osób,

mo¿e Panu nareszcie uda siê wytrwaæ
d³u¿ej w tym chaosie i Pan od tych przys³owiowych kartonów nas uratuje. Jest
Pan uczciwy, m¹dry i dowiadczony 
proszê tê m¹droæ przekazywaæ radzie,
by wspólnie rz¹dzi³a i myla³a o naszej
przysz³oci i niech wreszcie skoñczy siê
rzucanie prezesami jak pi³k¹, nast¹pi zgoda
i poszanowanie.
Bêd¹c Naczelnikiem Miasta dba³ Pan
o to nasze piêkne miasto, proszê tak
dbaæ o nas, o nasze wspólne zasoby.
My, wszyscy cz³onkowie naszej Spó³dzielni obudzimy siê z marazmu, zastoju, postaramy siê pomóc przetrwaæ
prezesowi i radzie, zaczniemy interesowaæ siê, przychodziæ wszyscy na zebrania,
które powinny odbywaæ siê czêciej, a
nie raz w roku. Jest tyle problemów, o
których i my powinnimy wiedzieæ, jak
równie¿ i wybieraæ m¹dr¹ i po¿yteczn¹
radê, która bêdzie budowaæ, a nie rujnowaæ. Ostatnio prezesom nie pozwala
siê przetrwaæ nawet roku, wyrzucaj¹ przed
rocznym sprawozdaniem, nie mog¹
wykazaæ siê z wykonania powierzonych
im zadañ.
Wysoka Rado, wróæ na ziemiê, pozwól chocia¿ obecnemu prezesowi przetrwaæ rok, niech siê wyka¿e co zrobi³ i
niech oceni¹ to przedstawiciele prze nas
wybrani. Niech zapanuje zgoda i opamiêtanie.
Spó³dzielco, jeli Rada Nadzorcza
znowu wykopie prezesa jak dotychczas to robi³a, to ju¿ nic nam nie pomo¿e, wiesz co Ciê czeka!... Bez komentarza.
Sko³owany do reszty cz³onek
Spó³dzielni Mieszkaniowej
w Olecku od ponad 30 lat

(nazwisko do wiadomoci redakcji)
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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.

17.07.2005 Na kortach MOSiR w
Olecku odby³ siê V Turniej o Wielki
Sêkacz Olecki. Oto wyniki:
Kategoria OPEN:
1. Piotr Pó³konik (Bia³ystok)
2. Andrzej Pó³konik (Bia³ystok)
3. Mateusz Dobrowolski (Niemcy)
4.Beniamin Krauze (Warszawa)
Kategoria POWY¯EJ 50 LAT:
1. Stefan Dawidowicz
2. Tadeusz Kuranowski
3. Jan Wojciechowski

Pozytywnie o Olecku
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.

W

K I OT

L EC
O
2005

N P£ Y WA

TENIS ZIEMNY

Trwa konkurs pt.
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17.07.2005 Na boiskach MOSiR odby³ siê III Wakacyjny Turniej Pla¿owej
Pi³ki Siatkowej. Udzia³ wziê³y 4 zespo³y:
Wyniki:
I miejsce  Daniel Waszkiewicz
Maciej Kondrat
6 pkt
II miejsce  ¯ywiec Team
5 pkt
III miejsce  Juniorzy M³odsi 4 pkt
IV miejsce  Matman Team
3 pkt

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 temperatuM
ra wody itp.).
R TY A RA

:1
11

SIATKÓWKA PLA¯OWA

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.

KI
C

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
Zg³oszenia przyjmowane bêd¹
na pimie lub osobicie do dnia
30.07.2005r. w biurze MOSiR Olecko pod adresem: 19-400 Olecko, ul.

PLA¯A MIEJSKA

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.

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 160

Ostatni tydzieñ lipca zapowiada siê
dobrze. Dobrze wcale nie oznacza wygranej w totolotka, ale dobr¹ pogodê.
Podobno ma nie padaæ. Niestety, ale
osobicie nie mogê tego zagwarantowaæ.
Podobnie jak ¿aden polityk czy rz¹d nie
mo¿e zagwarantowaæ nam, ¿e bêdzie
dobrze. Ostatni tydzieñ jednak przyniós³
nam trochê optymistycznych wieci.
A co tam s³ychaæ w polityce. Jedni
mówi¹, ¿e dobrze, inni ¿e le, a ja nadal
pozostajê optymist¹. To tak dla podkrelenia, ¿e jednak cieszy mnie postêpowanie polityków... A co maj¹ robiæ? Tylko
cieszyæ nas tym, co robi¹. To nic, ¿e wielu
przekracza tê normê i ich dzia³alnoæ ju¿
nie tylko cieszy. To, co robi¹, nas rozbawia. Niele bawi¹ nas zarówno politycy z lewej strony, jak i z prawej. Lewa
strona bawi³a nas ostatnie cztery lata.
Mielimy chyba najlepszy przyk³ad tego,
¿e wielu uwa¿a swoj¹ przynale¿noæ partyjn¹ za licencjê na bezkarnoæ. Liczba
pos³ów i polityków, którym w ostatnich
czterech latach wytoczono procesy s¹dowe i skazano zaczyna wskazywaæ na
to, ¿e jeszcze parê miesiêcy tego cyrku,
a sejm trzeba bêdzie ogrodziæ, w okna
wstawiæ kraty, a stra¿ marsza³kowsk¹
zamieniæ na funkcjonariuszy s³u¿by wiêziennej. Ci po odbytej debacie sejmu
odprowadz¹ pos³ów do odpowiednich
cel. W naszym kraju certyfikatem na bezkarnoæ jest tzw. immunitet poselski. Rzecz
niespotykana np. w krajach skandynawskich, gdzie pose³ jest chroniony prawem tylko podczas obrad parlamentu oraz
w drodze z i do parlamentu. Poza tym

taki pose³ ma identyczne prawa i obowi¹zki jak ka¿dy obywatel danego kraju. U nas legitymacja parlamentarzysty
uprawnia do: naruszania prawa, swobodnego nieprzestrzegania kodeksu drogowego, jazdy po pijanemu, awantur w miejscach publicznych bez mo¿liwoci wylegitymowania przez policjê, darmowych
przejazdów kolej¹, autobusami, metrem
i przelotów samolotem, darmowych obiadów podczas wizyt u wyborców (czyli tzw. picie i ¿arcie na krzywy ryj). Jak
niedawno wykaza³y przecieki z sejmu, nasi
parlamentarzyci lubi¹ jedziæ samochodami i okazuje siê, ¿e wszystkie ich jazdy s¹ wykonywane w ramach obowi¹zków s³u¿bowych. Gdy przedstawiono liczbê przejechanych kilometrów starym taksówkarzom, to wywo³a³o ich os³upienie.
¯aden taksówkarz pracuj¹cy nawet 10
godzin na dobê przez 7 dni w tygodniu

nie by³ w stanie osi¹gn¹æ takiegoPAC
wyniku! A nasi parlamentarzyci osi¹gaj¹...
i to nawet lepsze. S¹ tacy co siê t³umacz¹, ¿e to s¹ koszty jego i pracowników jego biur parlamentarnych. Ci ludzie po prostu nie wysiadaj¹ z samochodów! On pewnie nawet podchodz¹c
do mównicy sejmowej przelicza to na
przebieg. To jest zabawne. I najwiêksze
korzyci maj¹ z tego ci, co najwiêcej krzycz¹
o uczciwoci!
Inna zabawna informacja to taka, ¿e
SLD teraz siê cieszy, ¿e nie rozwi¹zano
cztery lata temu senatu. Mimo, ¿e by³
to jeden z g³ównych punktów wyborczych SLD to jako nie kwapiono siê z
rozwi¹zaniem tej czêci parlamentu. Okazuje siê to zupe³nie przydatne, gdy¿ mo¿na
tam umieciæ osoby, z którymi siê bardzo le kojarz¹ ostatnie cztery lata kolesiowania i aferowania siê. Gabinet
figur woskowych polskiego parlamentu mo¿e byæ pe³en nied³ugo sprawdzonych w dzia³aniu towarzyszy... Pozostaje tylko jedno pytanie. Czy ludzie
zgodz¹ siê, by osoby tak skompromitowane obecnoci¹ swoich nazwisk we
wszystkich wiêkszych aferach RP ostatnich kilku lat nadal mia³y jakikolwiek wp³yw
na rz¹dzenie i politykê naszego kraju.
Niech wreszcie zajm¹ siê nimi s¹dy, a
nie jakie komisje specjalne.
Dalej mamy festiwal przedwyborczy.
Telewizja co chwilê pokazuje nam reklamy wyborcze. A¿ cud, ¿e zawsze reklamuj¹ siê najlepsi, a do sejmu trafiaj¹ ci
najgorsi. Dla mnie brakuje w tym jakiej
logiki. Tylu zawsze jest chêtnych do
czynienia dobra dla mas, a jak trafiaj¹
do sejmu to zaraz zajmuj¹ siê tylko sob¹
lub rodzinami. Gdzie jest jaki b³¹d. Tylko
gdzie?

