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Stopieñ szczêcia zale¿y od stopnia znajomoci praw natury i od
opanowania jej.

Cena 1,40 z³

2 sierpnia 2005 r .

Poprzystankowa
refleksja

PASJONAT ROKU

Przypisanych Pó³nocy

Wywiad z Pasjonatem Roku 2005,
Rektorem Wszechnicy Mazurskiej, doktorem Józefem Krajewskim.
TO:  Jest Pan jednym z najpopularniejszych Olecczan. Kilka lat temu
zosta³ Pan Olecczaninem Roku, a teraz
Kapitu³a przy stowarzyszeniu Przypisani Pó³nocy przyzna³a Panu honorowy tytu³ Pasjonata Roku. Tytu³ ten jest
przyznawany m.in. za trwa³e zmiany w
wizerunku naszego miasta.

GODZINY PRZYJMOWANIA
OG£OSZEÑ
Tygodnik Olecki,
ul. Zielona 37
tel./fax (0-87) 520 02 30
poniedzia³ek, roda
czwartek, pi¹tek
w godz. 1200 -1700
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Józef Krajewski:  Aby ¿yæ, trzeba siê zmieniaæ. Nikt i nigdy raz na ca³e
swoje ¿ycie nie opanuje jednorazowo
wiedzy pozwalaj¹cej byæ mu kompetentnym. Nikt od razu nie zrozumie wiata
 ka¿dy dzieñ przynosi zmiany i trzeba
siê do tych zmian dostosowywaæ.
TO:  Dobrze jest je¿eli cz³owiek
kocha zmiany.
C.d. na s. 7

.

Niedziela, ostatni dzieñ lipca. Otwieram oczy i nie mogê uwierzyæ. Jest godzina 12. i panuje ca³kowita cisza. Nie s³yszê
¿adnej muzyki, a szyby nie dr¿¹ w takt
kilowatów wytwarzanych przez g³oniki
na polanie nad jeziorem.
Jako dziwnie siê czujê. Czego mi brak.
Zagl¹dam do notesu, a tu nic. ¯adnego
wpisu, ¿adnej notatki. Nie muszê nigdzie
iæ, nie ma spotkania w redakcji, wszystkie przystankowe gwiazdy ju¿ wyjecha³y. Pustka! Nie ma co robiæ!
Dzwoniê do znajomych, ale oni jeszcze pi¹. Nie dziwiê siê im zreszt¹. Jakby
nie patrzy³, jest co odsypiaæ. Przez dwa
tygodnie wracalimy bardzo póno w nocy
albo jak kto woli, bardzo wczenie rano
do swoich domów.
Powoli zaczynam rozumieæ, a w³aciwie sk³adaæ fakty w ca³oæ.
Dokoñczenie na s. 8-9.

OLECKO-WIELICZKI-WIÊTAJNO-KOWALE OLECKIE

m³odszy ogniomistrz Andrzej Zajkowski

 25 lipca o 10.40 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ plamê oleju z jezdni ul. Nocznickiego.
 25 lipca o 11.24 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z budynku gospodarczego w Zawadach Oleckich (gm.
Kowale Oleckie).
 25 lipca o 12.20 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku
mieszkalnego w Lakielach (gm. Kowale Oleckie).
 25 lipca o 12.50 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy przy ul. Park.
 25 lipca o 16.42 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy na os. Siejnik.
 25 lipca o 19.47 jeden zastêp JRG PSP

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:
 Beata Brodowska
 Jan Kolasiñski
 Zygmunt Kryñski
 Aneta Lubirska
 Marzena G. W³odarska
 Jan ¯arnowski
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia  przy ul. Zielonej 37.
Czêæ upominków ufundowa³ Grzegorz K³oczko oraz firma INFOLAND.

Pijani kierowcy

 25 lipca o 2.00 policjanci zatrzymali na
ul. Go³dapskiej szesnastoletniego rowerzystê Daniela D. Mia³ on we krwi
0,7 promila alkoholu.
 26 lipca oko³o 1.40 policja zatrzyma³a
po raz kolejny Mariusza G., który ju¿
wczeniej mia³ s¹dowy zakaz prowadzenia pojazdów za jazdê po spo¿yciu alkoholu. Dwudziestoszecioletni
kierowca mia³ we krwi 2,7 promila.
 27 lipca o 15.40 zatrzymano w Nowym
M³ynie trzydziestosiedmioletniego Miros³awa S. Rowerzysta mai³ we krwi
2,3 promila alkoholu.
 29 lipca oko³o 23.00 na ul. Zielonej policjanci zatrzymali dwudziestodziewiêcioletniego £ukasza S. Jecha³ on motorowerem Hond¹ maj¹c we krwi 1,2
promila alkoholu.
 30 lipca o 2.35 na ul. Letniej zatrzymano VW Passata, którym kierowa³ dwudziestoletni S³awomir P. maj¹c we krwi
0,9 promila alkoholu.

Przyczyna: nieostro¿na jazda.

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!

(V27407)

 23 lipca o 8.39 jeden zastêp JRG PSP
pomaga³ powróciæ do gniazda pisklêciu bociana, które z niego wypad³o w
Reczkach Wielkich.
 23 lipca o 10.00 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ rozgrywane na jeziorze Olecko Wielkie regaty ¿eglarskie.
 23 lipca o 10.15 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domku mieszkalnego osiedla Siejnik 2.
 23 lipca o 13.59 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w okolicach Jasiek po¿ar samochodu osobowego.
 23 lipca o 16.42 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z gara¿u w
Cimochach.
 23 lipca o 20.01 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar torfowiska w okolicach ul.
Kociuszki.
 24 lipca o 5.03 dwa zastêpy JRG PSP usuwa³ skutki tragicznego wypadku drogowego w okolicach Borek (gm. wiêtajno).
Informacji udzieli³

oraz jeden OSP Wieliczki usuwa³y gniazdo
szerszeni z budynku gospodarczego w
Norach gm. Wieliczki).
 25 lipca o 20.56 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ zadymienie z mieszkania przy
ul. Wodnej.
 26 lipca o 10.22 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca przy
ul. Park.
 26 lipca o 12.18 jeden zastêp OSP Cimochy wypompowywa³ wodê z piwnicy budynku mieszkalnego w Cimochach.
 26 lipca o 13.10 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku w Dudkach (gm. wiêtajno).
 26 lipca o 20.29 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar mieci w mietniku przy ul.
Zamkowej.
 27 lipca o 13.30 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z budynku gospodarczego w Pietraszach (gm. wiêtajno).
 27 lipca o 18.00 jeden zastêp OSP Wieliczki usuwa³ gniazdo os z gara¿u w
Cimochach (gm. Wieliczki).
nformacji udzieli³
starszy kapitan Tomasz Milewski

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.

(V32004)

K R O N I K A
PO¯ARNICZA

POLICJA OSTRZEGA
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O Puchar Burmistrza

24 lipca (niedziela), zgodnie z kalendarzem imprez
Klubu Wodnego, odby³y siê regaty ¿eglarskie O Puchar Burmistrza Olecka w kategorii Omega.
O godz. 11:00 Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski
osobicie otworzy³ regaty ¿ycz¹c dobrych wiatrów i
emocji w sportowej rywalizacji.
Na start wyp³ynê³y cztery za³ogi na omegach w
systemie przesiadkowym oraz jedna poza konkursem
(bez przesiadek). Ponadto w regatach bra³y udzia³ ¿aglówki
klasy 420 i 2 kl. OK, na których p³ynêli ¿eglarze z klu-

bu Korab z Bia³egostoku, którzy byli na obozie ¿eglarskim w
Dworku Mazurskim.
Wiatr o sile 20B pozwoli³ na rozegranie 4 biegów. W klasie
omega trzy za³ogi mia³y jednakow¹ liczbê punktów. O wynikach
zadecydowa³ uk³ad miejsc w ostatnim wycigu.
Puchar Burmistrza Olecka zdoby³ Leszek Kaszuba, drugi by³
Boles³aw S³omkowski, a na trzecim miejscu uplasowa³ siê Marcin ¯arkowski (Bia³ystok).
W imieniu Burmistrza puchar wrêczy³ sêdzia g³ówny zawodów kpt jacht. Tadeusz Wondo³kowski
Zapraszamy za rok. Zarz¹d OKW

Nowa stacja uzdatniania wody

Fot. Boles³aw S³omkowski.

Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Spó³ka z o.o. w
Olecku w dniu 1.07.2005r. podpisa³o umowê z Wojewod¹ Warmiñsko-Mazurskim na dofinansowanie projektu Budowa stacji
uzdatniania wody oraz remont wie¿y cinieñ w Olecku w ramach Priorytetu l  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
s³u¿¹cej wzmacnianiu konkurencyjnoci regionów. Zadanie bêdzie w 74,87 % dofinansowane z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet l, dzia³anie 2.
Generalnym wykonawc¹ zadania inwestycyjnego po wygranym przetargu nieograniczonym zosta³a firma Funam Sp. z o.o.
z Wroc³awia. Wartoæ netto zadania  3711203,15 z³. Przewidywany termin zakoñczenia robót  10.08.2006r. Wartosæ dotacji
ze ZPORR - 2 778 577,80 z³.
Prezes PWiK Sp. Z o.o.
in¿. Stefan Chrzanowski

Tel. (0*87) 520-41-91

(V27307)

OLEJ OPA£OWY

KONKURENCYJNE CENY !!!

Centrum krwiodawstwa
oczekuje na dawców

KUPON NA OG£OSZENIE
 0,37 z³ za s³owo
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W zwi¹zku z tym, ¿e od pocz¹tku wakacji brakuje niezbêdnej do transfuzji krwi,
wci¹¿ trwa akcja pod has³em Oddaj krew.
W zwi¹zku z tym wszyscy chêtni, którzy
s¹ zdrowi i pe³noletni mog¹ w³¹czyæ siê
w tê akcjê.
Nastêpny pobór krwi organizowany
jest dnia 4 sierpnia 2005r. od godz. 8.30
w budynku Starostwa Powiatowego w
Olecku przy ul. Kolejowej 32, 19-400
Olecko w sali nr 4 (na parterze).
Informujê, ¿e w Powiecie Oleckim
pobór krwi organizowany by³ ju¿ w lutym, kwietniu i czerwcu bie¿¹cego roku,
ku zaskoczeniu wszystkich z miesi¹ca
na miesi¹c liczba darczyñców znacznie
wzrasta.
H. E. Kasicka

"
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Listy do redakcji

POP£UCZYNY PO WYMIOCINACH
gacie... Do dzi nie mam pojêcia jaki
cel przywieca³ patronowi, organizatorom i wykonawcy tego zajcia.
Kiedy kilka miesiêcy temu jakiemu
politykowi wymknê³o siê niewinne walcie
siê skierowane do ludzi doros³ych, co
to niejedno w sejmowych korytarzach
s³yszeli, to ca³a medialna Polska trzês³a
siê z oburzenia kilka tygodni. Kiedy jaki psycholog podobno krzywdzi³ dzie-

ci w zaciszu swego gabinetu to oburzenie publicznoci nie mia³o granic, a tu
proszê  w Olecku zbiorowo i bezp³atnie w ramach imprezy dla dzieci jaka
bezmózgowa szumowina postanowi³a
wprowadziæ oleckie ma³olaty w wiat
doros³oci. Niech ¿yje postêp! Olecko
w awangardzie!
Teraz ju¿ bez ironii. Kiedy t³umaczy³em dzieciakom z czwartej klasy pod-
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stawówki, ¿e kiedy maj¹ w¹tpliwoci jaka
sytuacja jest przyzwoita, a jaka nie, to
niech postawi¹ w niej swoj¹ mamê albo
siostrê. Taka lekcja przyda³aby siê chyba temu popaprañcowi ze sceny: chêtnie zobaczê jak wita swoj¹ matkê chlebem, sol¹ i wibratorem i jego siostrê ze
ci¹gniêtymi gaciami.
Zapraszamy rodzinê Konnaków na
rodzinne wystêpy do Olecka.
Ostatnie zdanie tytu³em podsumowania: gdyby tu chodzi³o o niski poziom
kultury  siedzia³bym cicho jak mysz pod
miot³¹, bo przecie¿ ka¿dy ma prawo do
swego gustu  ale tu nie by³o ¿adnej
kultury, tylko chamstwo i wulgarnoæ
maj¹ce wszelkie znamiona przestêpstwa.
To trzeba karaæ i têpiæ, a nie podziwiaæ.
Grzegorz K³oczko

Szanowni Spó³dzielcy!

Nie dajcie siê zwieæ k³amliwymi s³ówkami ,,By³ej Prezes. Co jest prawd¹, a co
nie, orzeknie s¹d. Czekajmy cierpliwie na wyrok. Pani ,,By³a Prezes niech dalej pisze
co chce. Mamy wolnoæ s³owa i wyznania (zapewnione przez Konstytucjê RP).
Skoro Pani ,,By³a jest taka dobra dla Spó³dzielców jak siê przedstawia w
mediach, to powinna wyjaniæ, dlaczego zawar³a niekorzystn¹ umowê na dostawê
ciep³a na osiedlu Siejnik, co spowodowa³o bardzo du¿e niedop³aty (za poprzedni
rok) za podgrzanie wody. To jest ewidentny brak nadzoru nad dzia³alnoci¹ ciep³ownicz¹ i dzia³anie na niekorzyæ spó³dzielców.
Dlaczego osoba ubiegaj¹ca siê o lokatorskie prawo do lokalu i spe³niaj¹ca wszystkie
warunki statutowe czeka³a pó³ roku na podpisanie umowy w powy¿szej sprawie?
Natomiast zdobycie uprawnieñ lustratora w spó³dzielni odby³o siê bez zgody
Rady Nadzorczej i na domiar wszystkiego na koszt nasz, czyli cz³onków Spó³dzielni.
Czy¿by By³a pani prezes zamierza³a lustrowaæ w³asn¹ dzia³alnoæ jako
cz³onka Zarz¹du SM w Olecku???
Z pozdrowieniami
Przedstawicielka Zebrania Cz³onków Krystyna Ko³odziejska

KEY

znaczy taniey !

Olecko, ul. Go³dapska 22
tel./fax (087) 520 22 33
WANNY, SEDESY, UMYWALKI,
KABINY, BRODZIKI, BATERIE.
MO¯LIWOÆ NEGOCJACJI CEN.
RATY, RABATY DLA KA¯DEGO.

(V33501)

28 lipca znalaz³em siê z trójk¹ dzieci
na rozpoczêciu Przystanku Burmistrza
 o godz. 16 na rotundzie mia³ wyst¹piæ
Duet Bahamas. Impreza by³a adresowana do dzieci.
W imieniu burmistrza dzieci przywita³ niejaki Koñjo (Pawe³ Konnak)  przyg³up, kompletny bezmózgowiec, który
be³kota³ bez ³adu i sk³adu teksty bez ¿adnego w¹tku i sensu. Dopóki by³ tylko
g³upi, nie szkodzi³o to za bardzo nikomu, mo¿e za wyj¹tkiem sympatyków Ligi
Polskich Rodzin, bo kandydata na prezydenta z ramienia tej partii ów bezmózgi konferansjer w co drugim zdaniu
wysy³a³ w kosmos. Zaniemówi³em i zbarania³em, gdy debil przy mikrofonie zacz¹³ dzieci brutalnie uwiadamiaæ seksualnie na takim poziomie, o jakim pracownice poradni przemocy w rodzinie
nawet nie s³ysza³y. W imieniu burmistrza
Olecka ten elitarny artysta przywita³ dzieci
Chlebem, sol¹ i... wibratorem, zespó³
Duet Bahamas zapowiedzia³ jako przegoniony z parady równoci, plót³ co o
gejach i lesbijkach, a rymowanka skierowana do dzieci wejdzie zapewne do
kanonu oleckiej konferansjerki i jeszcze
bardziej rozs³awi nasze miasteczko: ...z³oty
³añcuch masz na klacie, ka¿da laska zdejmie

#
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Centrum Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji
ul. Aleje Lipowe la, 19-400 Olecko, tel. 520-42-59, www.goliat-olecko.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 UGUL
2. Bemer 3000
3. Sollux
4. Biopthron
(V32001)
5. Laser terapeutyczny
6. Elektroterapia
7. Elektroakupunktura
Zapraszamy równie¿ do
korzystania z zajêæ sportowych w klimatyzowanym pomieszczeniu: si³ownia, aerobik, karate.

12. Przystanek Olecko

$
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Prafuria

Prana
wiêto M³odej
Muzyki na Pó³nocy
Protokó³ z posiedzenia jury Fiesty Borealis z dnia 23 lipca 2005 roku
Jury Fiesty Borealis w skladzie: Tomasz
Budzyñski (przewodniczacy), Leszek
Gnoinski, Robert Jarosz, Robert Leszczynski, Barbara Stasiak (sekretarz),
po uwa¿nym przes³uchaniu omiu zespol³ów konkursowych, burzliwych naradach postanowilo nagrodziæ zespó³
Prana z Siedlec, któremu Jury postanowi³o przyznaæ wszystkie nagrody w
postaci:

 studio nagraniowe w Radiu 5 w Suwa-

³kach;

 Wirtualny Gitarzysta  firma Media

Business Solutions z Warszawy

 wzmacniacz gitarowy backstage  sklep

muzyczny KAMI z Lom¿y
Nagrodê publicznoci w postaci beczki
piwa otrzymuje zespó³ Prafuria
z E³ku.

Fotografie: Józef Kunicki

%
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P A S J O N AT R O K U
Przypisanych

J.K.:  Przewa¿nie ludzie lubi¹ stereotypowe sytuacje. Szybko siê przyzwyczajaj¹ i bardzo niechêtnie siê zmieniaj¹. W
nauce, któr¹ jest pedagogika najcenniejsz¹ rzecz¹ jest zmiana. Uczelnia tworzy inteligencjê, odtwarza inteligencjê  dokonuje zmian i to nie dla samej zmiany.
TO:  A co to jest zmiana?
J.K.:  Dla mnie zmiana to doskonalenie siê. Okreliæ go mo¿na wyrazem, który
bardzo kocham emergencja, czyli samodoskonalenie siê. Cz³owiek, który nie
podlega takiemu procesowi zostaje w tyle.
Nie ma na wiecie ¿adnego postêpu bez
procesu emergencji.
TO:  Czyli, ¿e wiat dostarcza bodców by móg³ zaistnieæ proces emergencji?
J.K.:  Dok³adnie tak. Wszystkie media, otoczenie, szko³y, ksi¹¿ki i komputery i zawarta w nich lub podawana wiedza
dostarcza mu informacji by siê zmieni³.
TO:  Taki proces mo¿e zaistnieæ w
rodowisku tak ma³ym jak Olecko?
J.K.:  Ma³e rodowisko lokalne jakim jest Olecko jest doskona³ym przyk³adem procesu emergencji. Wszystko tutaj siê zmienia. Zmienia siê na lepsze.
Chocia¿by wygl¹d miasta . Ale sama zmiana
nie nast¹pi je¿eli my, ludzie nie zmienimy
siê wewn¹trz.
TO:  Czyli klucz do zmian w naszym rodowisku le¿y w naturze cz³owieka?
J.K.:  Tak. Niedawno s³ysza³em w
informacje podana przez Instytut Smitha,
¿e moce Polski s¹ zablokowane. Taki stan
rzeczy powoduje zbyt okrojona samorz¹d-

Pó³nocy

C.d. ze s. 1.

noæ. Zbyt ma³o mamy w kraju dziedzin
objêtych ide¹ samorz¹dnoci. Najwiêkszym
zaufaniem spo³ecznym ciesz¹ siê samorz¹dy i jednoczenie maj¹ zbyt ma³e uprawnienia. To blokuje mobilnoæ dzia³añ i
blokadê rozwoju na obszarze ca³ego kraju.
Ma³e rodowiska lokalne integruj¹ siê
wokó³ spraw bardzo wa¿nych dla swojego rozwoju.
TO:  Ma³e ojczyzny ¿yj¹c dla siebie
rozwijaj¹ kraj?!? Ma³e ojczyzny zauwa¿aj¹c i doceniaj¹c pracê jak¹ dla ich
rozwoju wk³adaj¹ obywatele powoduj¹
równie¿, ¿e rozwój ten jest ci¹g³y!?!
J.K.:  Tak! Kocham ma³¹ ojczyznê,
która jest Olecko. Uwa¿am równie¿, ¿e
pokazywanie osób, którzy tworz¹ te zmiany
jest bardzo pozytywne. Warto szukaæ w
rodowisku osoby, które pozytywnych
zmian dokonuj¹. Warto pokazywaæ je by
inni brali przyk³ad. Bardzo serdecznie dziêkujê
za to wyró¿nienie i jednoczenie pragnê
by wyró¿nionych by³o jak najwiêcej.
TO:  Wszechnica Mazurska swoim
permanentnym dzia³aniem stworzy³a wokó³
siebie lobby, które jej pomaga. Uczelnia sta³a siê równie¿ ród³em dochodów
dla doæ znacznej w Olecku grupy osób.
To równie¿ zauwa¿y³a Kapitu³a. Wokó³
uczelni tworzy siê przemys³. To równie¿ jest walka z bezrobociem.
J.K.:  W chwili obecnej koñczy siê
trzynasty rok istnienia uczelni. Trzeba sobie
uzmys³owiæ, ¿e pó³milionowe rodowisko
by³ego województwa suwalskiego (bo taki
jest najbli¿szy obszar oddzia³ywania uczelni)

12. Przystanek Olecko
Po raz pierwszy hip-hop

W dniu 24 lipca plac wype³ni³ siê po brzegi ju¿ o godz 21.
W powietrzu czuæ by³o pe³ne napiêcia oczekiwanie na koncert Mor W.A. Publika by³a podekscytowana  otrzyma³a ju¿
zapowied dobrej zabawy w postaci freestyla Miodu - jednego z cz³onków sk³adu. Koncert rozpocz¹³ siê o 21:40. Czekanie op³aci³o siê. Zespó³ pokaza³ klasê i przede wszystkim szacunek dla publicznoci. Da³ ludziom odczuæ, ¿e tekst piosenki
Dla s³uchaczy nie jest tylko tanim chwytem reklamowym,
ale prawd¹ o celu tworzenia muzyki. Publicznoæ w trakcie
koncertu czu³a siê wa¿na i potrzebna, by³a motorem, który
nakrêca³ raperów. Dlatego niemal wszyscy dali porwaæ siê
rytmicznej muzyce hip-hopu, która momentami balansowa³a
na granicy reggae, co dzia³o siê za spraw¹ wspomnianego
wy¿ej Miodu. Ludzie pod scen¹ zlali siê w jedn¹, ko³ysz¹c¹
siê z podniesionymi rêkami, masê. I w³anie ta masa za nic nie
chcia³a przyj¹æ do wiadomoci, ¿e koncert dobiega koñca.
Brawami, gwizdami, okrzykami MORWA i jeszcze, raz po

zosta³o zasilone przez Wszechnicê Mazursk¹ bez udzia³u rodków bud¿etowych
pañstwa, omioma i pól tysi¹cem magistrów. Uczelnia zbudowa³a bazê dydaktyczn¹ na tysi¹c dwustu studentów. Poziom nauczania jest bez przerwy kontrolowany i za ka¿dym razem kontrola opiniuje go pozytywnie.
TO:  Czyli, samorz¹dnoæ pozwala
siê szybciej i sprawniej rozwijaæ?
J.K.:  Naturalnie. Pañstwo powinno
stworzyæ regu³y prawne i...
TO:  ... daæ wiêty spokój.
J.K.:  Tak. Zadrêczanie jakimi skomplikowanymi procedurami nie sprzyja rozwojowi spo³ecznoci lokalnych. Wszechnica Mazurska jest klasycznym przyk³adem samorz¹dnoci edukacyjnej, która
zgodnie z najwy¿szymi rygorami Rady
G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego pracuje,
ma sukcesy i rozwija siê. Dostalimy zgodê
na utworzenie kierunku wychowanie fizyczne, a w chwili obecnej piszemy wniosek na pielêgniarstwo.
Chcia³bym jeszcze ¿yczyæ wszystkim
mieszkañcom Olecka pomylnoci i wielkiej pogody ducha. Chcia³bym naszym
mi³ym gociom, którzy odwiedzaj¹ miasto w wakacje i nie tylko, ¿yczyæ mi³ego
pobytu i niezapomnianych wra¿eñ. Stowarzyszeniu Przypisani Pó³nocy dziêkuje za zaszczycenie mnie tym tytu³em i
jednoczenie ¿yczê aby dalej szuka³o z
takim jak do tej pory pietyzmem i przyznawa³o ten tytu³ ludziom, a mo¿e i instytucjom za zmiany i wk³ad pracy w tworzenie pozytywnego wizerunku miasta.
TO:  Dziêkujê za rozmowê.
Wywiad przeprowadzi³
Bogus³aw M. Borawski

raz wywo³ywali muzyków na scenê. S³owa Dziêki kochani, to
ju¿ naprawdê koniec. Dobranoc, które wyp³oszy³y z rotundy
czêæ ludzi, nie podzia³a³y jednak na spor¹ grupê zagorza³ych
fanów. Ci wci¹¿ trwali pod scen¹, jakby na co czekali. I siê
doczekali. Najpierw wszed³ na scenê DJ, który przy pomocy
sprawdzonych przebojów ponownie rozko³ysa³ publikê. Pojawi³a siê cicha nadzieja na imprezê na wie¿ym powietrzu, ale
to co sta³o siê chwilê póniej, przesz³o najmielsze oczekiwania. Ch³opcy z Mor W.A po kolei wychodzili na scenê i rymowali na wolnym. Dali ma³y, spontaniczny koncert. Nieobecnym bohaterem tego wystêpu sta³ siê Andrzej Bukowski, poniewa¿ powsta³ prawie ca³y utwór o zgubionych dokumentach i bezowocnych poszukiwaniach w³aciciela. Wiernych s³uchaczy ch³opcy ze sk³adu sowicie nagrodzili. Oprócz
nadprogramowej zabawy podarowali jednej z fanek p³ytê z
autografami. A kiedy okaza³o siê, ¿e ma ona w tym dniu 18
urodziny, odpiewali tradycyjne Sto lat!.
I chyba na te sto lat Olecko zapamiêta wystêp MOR.W.A,
bo dziêki nim hip-hop na sta³e wpisze siê w tradycjê Przystanku Olecko.
Agata Ostrowska
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12. Przystanek Olecko

Poprzystankowa
Dokoñczenie ze s. 1.
refleksja
W nocy odby³ siê ostatni wielki koncert. Skoñczy³ siê
XII Przystanek Olecko. A co z tym zwi¹zane, nie bêdzie ju¿
w te wakacje Wielkiego Brata £osia i jego imprez. Skoñczy³y siê tak¿e warsztaty dziennikarskie. To st¹d te bia³e kartki
w moim terminarzu.
Olecko wróci³o do swego normalnego stanu. Przystankowicze spakowali namioty, zwinêli materace i wrócili do
w³asnych miast i miasteczek. W Olecku zostali jedynie wczasowicze, którzy wraz z tubylcami wygrzewaj¹ siê na pla¿ach. Czasami kr¹¿¹ po centrum. I cisza. Co prawda je¿d¿¹
samochody, a ludzie rozmawiaj¹, ale jest cicho. Panuje bowiem ta specyficzna poprzystankowa cisza, któr¹ zrozumieæ
mog¹ jedynie prawdziwi olecczanie.
Joanna Gre

Princess

Fot. Józef Kunicki.

Pid¿ama Porno

Wniebowciêci

Damy
czadu...

12. Przystanek Olecko
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PtakY

Natalka, Suwa³ki
- Specjalnie przyje¿d¿am na Przystanek do kole¿anki. Bardzo podoba³o
mi siê Techno Mission. Burza laserów, wietna muzyka, nawet deszcz
dodawa³ uroku! Pozna³am nowych
ludzi. Wybieram siê na pewno na koncert Kombii. Mam nadziejê, ¿e bêdzie równie dobra zabawa.

Franciszek, Gi¿e
- Na Przystanku jest bardzo fajnie.
Najlepsze s¹ du¿e imprezy. Dobrze,
¿e s¹ urozmaicone. Zarówno hip-hopowe, jak i rockowe. Koncerty na
Pomniku Trzech Mieczy to wietny
pomys³. To bardzo ³adne miejsce.
Nie przeszkadza mi, ¿e na placu
Wolnoci tak ma³o siê dzieje.

æ

æ

 Co s¹dzi Pan / Pani o programie tegorocznego Przystanku Olecko?

Kasia Kowalska

Kombii

æ

Karol, Olecko
- Fiesta by³a bardzo fajna, chocia¿ dzieñ
hip-hopowy nie bardzo. Najbardziej podoba³a mi siê Prafuria i tak dobrze siê
bawi³em na ich koncercie, ¿e zosta³a mi
pami¹tka  z³amana rêka (miech).
Z du¿ych koncertów najlepsza jest Pid¿ama
Porno, a ca³a reszta, jak dla mnie  za
bardzo popowa. Powinien byæ np. Kazik.

Joanna, Olecko
- Mimo ¿e jest mniej ciekawy ni¿ w zesz³ym roku, bo wszystkie imprezy s¹ rozbite
i w czasie, i odbywaj¹ siê w ró¿nych miejscach, to podobaj¹ mi siê koncerty. Fajnie, ¿e s¹ trzy dni koncertowe.
Ci¹g dalszy za tydzieñ.

æ

SONDA
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5.

1.

Lato z Jedynk¹

6.

Pi¹tek 29 lipca 2005r. Po raz kolejny program by³ nadawany z Olecka na ¿ywo przez Telewizjê Polsk¹ S.A. program
Lato z Jedynk¹  letnia wersja Kawy czy herbaty. Prowadzili: Ma³gorzata Wyszyñska, Jerzy Kisielewski oraz Waldemar Dolecki.
Zrealizowane zosta³y trzy wejcia antenowe w godzinach: 6:30  8:00, 10:55  11:05, 16:25  16:44.
W programie pokazano m.in.:
- pokaz walk teakwondo z krótkim kursem samoobrony,
- rozmowa z Wac³awem Klejmontem,
- pokaz akcji ratunkowej na jeziorze,
- migawki z przygotowañ do du¿ych koncertów 12. Przystanku Olecko.

7.

2.

8.

3.

4.

Fot. 1-6. Boles³aw S³omkowski, 7-9. Józef Kunicki.

9.



Tygodnik Olecki nr 31 (397)

Treuburger Heimatbrief nr 8 listopad/grudzieñ 1984

Oskar Bernhard Jeager
Rzebiarz, urodzony 9 padziernika
1893 roku w Bia³ymstoku, zmar³ 13
padziernika 1957 w Berloh ko³o Munsteriager, pochowano go w Hanowerze.
Oskar Jeager jest bratem albo kuzynem
Ernsta Jeagera i mia³ dwie siostry Emmê
i Mariê.
Artysta stworzy³ miêdzy innymi pe³n¹
wyrazu pami¹tkow¹ tablicê z dwoma
anio³ami dla poleg³ych w pierwszej wojnie
wiatowej w przedsionku ewangelickiego
kocio³a w Treuburgu, której ods³oniêcie mia³o miejsce 27.4.1924 roku. Architekt B.D.A. z Bonn tak to opisuje:
Zupe³nie niepostrze¿enie zakoñczono w naszym kociele pewne dzie³o
artystyczne warte obejrzenia. Tworzona przez rzebiarza Oskara Jeagera tablica pami¹tkowa ku czci poleg³ych
podczas pierwszej wojny wiatowej
¿o³nierzy zosta³a ukoñczona i to w dodatku w niezwykle wzorowy sposób, który
³¹czy w sobie wszystkie pisemne i wizualne projekty powsta³e od pocz¹tku
wojny i jednoczy je w artystycznym

oddzia³ywaniu. To by³ dobry pomys³, ¿eby
umieciæ w konstrukcji tablicê pami¹tkow¹ z wojny 1870/71, poniewa¿ uzyskano jednolity obraz w przedsionku
kocio³a, jednolity ze star¹ tablic¹ pami¹tkow¹ z wojen o wolnoæ. Ju¿ wtedy
mielimy do czynienia z ostro¿noci¹ w
stosowaniu artystycznych ozdób. Z regu³y nie uwzniola³y one nastroju i powagi miejsca, tylko oddzia³ywa³y nijako. Prosty napis informowa³ o nazwiskach
i bohaterskich czynach tych wielkich
czasów. Równie¿ w przypadku nowej
tablicy unikniêto wszelkiego przepychu,
który najmniej pasowa³yby do uszanowania ¿o³nierzy. Pe³en powiêcenia efekt
uzyska³ artysta poprzez materia³ i napis. Jeli podczas wojen o wolnoæ tylko niewielu ludzi straci³o ¿ycie walcz¹c
o wyzwolenie ojczyzny, tak nowa tablica pokazuje potworne ofiary ludzkie w
takiej liczbie, która w ca³oci pokrywa
olbrzymie sklepienie przedsionka kocio³a.
Na czterech wielkich i dwóch bocznych
wype³nieniach, otoczonych skromnym

Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej
dzia³aj¹ce przy Stowarzyszeniu
„Przypisani Pó³nocy” dziêkuje
Pani Paulinie Iwanowskiej
za nieodp³atne t³umaczenie tekstów
z „Treuburger Heimatbrief” nr 8.
obramowaniem, widniej¹ napisane prostym czerwonym pismem nazwiska poleg³ych, przeplatane wyró¿nionymi na
zielono nazwami miejscowoci powiatu Treuburg. Prosta ³awka u do³u stanowi adekwatne dope³nienie. A u góry
nad g³adkim gzymsem dwie figury anio³ów, jako jedyna, ale znakomita, artystyczna ozdoba, ³¹cz¹ now¹ tablicê z t¹
wojny 1870/71. Razem s¹ osi¹gniêciem,
do którego ze wzglêdu na ich prostotê
pasuj¹ s³owa:
To, co siê wieci jest stworzone dla
spojrzeñ,
To, co prawdziwe nie zginie w przysz³oci.
Powiat Treuburg mo¿e byæ dumny
z tego, ¿e jego syn- rzebiarz Oskar Jeagerstworzy³ to dzie³o.
ród³a: Treuburger Zeitung 1957 nr 21 i
22: Grenz, Powiat Treuburg strona 415.

Oskar Jeager  Dwa anio³y tablicy ku czci zmar³ych 1914/18 w kociele ewangelickim w Treuburgu.
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L¿ej jest cierpieæ z drugimi, a jeszcze
l¿ej, gdy cierpi¹ tylko drudzy.
Tadeusz Gicgier

Materia³y zamieszczone w dodatku wyra¿¹j¹ opinie cz³onków i sympatyków Unii Polityki Realnej.
Za treæ wysy³anych materia³ów odpowiedzialnoæ ponosi Dariusz Zaniewski. Kontakt: tel. 523-94-90.
ród³em polskich trudnoci gospodarczych, bezrobocia i biedy nie jest ani
droga benzyna, silna z³otówka, tania konkurencja z Chin czy nawet brak kapita³u i wysokie podatki. Jest nim natomiast powszechne nastawienie antybiznesowe. Jeli nie przestaniemy na ludzi przedsiêbiorczych patrzeæ jak na przestêpców, i nie zaczniemy dostrzegaæ w nich dobroczyñców, nigdy nie zaznamy prawdziwego dostatku.

Prawda, Kot, Krzykwa i inni...
Specjalnie dla Tygodnika Oleckiego
Jan M. Fijor

Mylenie antykapitalistyczne
Po 1944 r., poczynaj¹c od nacjonalizacji przemys³u, reformy rolnej i walki z
ku³akami rozpoczêto systematyczne niszczenie w³asnoci prywatnej i ludzi przedsiêbiorczych. Brak konkurencji, monopol
upañstwowionej gospodarki, brak poszanowania dla w³asnoci prywatnej, która
by³a uparcie niszczona spycha³ ludzi przedsiêbiorczych na margines, okrelaj¹c ich
pogardliwie: prywaciarz, badylarz, ku³ak
itp. PRL upad³, ale ta mentalnoæ pozosta³a. Jednym z jej wspó³czesnych przejawów jest trudny do zrozumienia i gospodarczo szkodliwy respekt dla warstwy
pró¿niaczej tj. urzêdników i funkcjonariuszy pañstwowych oraz masowa pogarda czy niekiedy wrêcz nienawiæ wobec
ludzi biznesu. W takim antykapitalistycznym myleniu utwierdzaj¹ Polaków intelektualici i media. Asystuje im w tym
Koció³ katolicki ze sw¹ przypowiedni¹
o bogaczu, wielb³¹dzie i uchu igielnym.
I choæ znik³y okrelenia w rodzaju: prywaciarz, badylarz itp. to sam syndrom
tych epitetów ¿yje nadal w spo³eczeñstwie. Powoduje on, ¿e kolejni politycy
tworz¹ ustawy poddaj¹ce polskie ¿ycie
gospodarcze totalnej, wszechobecnej i
opresyjnej kontroli, która niszczy wiele
inicjatyw ludzi przedsiêbiorczych. Tad
Witkowicz, którego amerykañska firma
Adlex ma swoj¹ polsk¹ filiê w Gdañsku,
w ci¹gu 23 lat dzia³alnoci w biznesie
mia³ w USA jedn¹ kontrolê skarbow¹.
W ci¹gu 13 lat dzia³alnoci w Polsce,
mia³ ich a¿ 40. Iloæ kontroli jest u nas
przeciêtnie dziesiêciokrotnie wiêksza ni¿
np. w USA. Konsekwencj¹ takiego stylu mylenia s¹ coraz potê¿niejsze policje skarbowe, organy cigania, urzêdy
prokuratorskie i setki, o ile nie tysi¹ce,
komórek kontroli, nadzoru, czuwania i

innych dzia³añ hamuj¹cych wzrost gospodarczy. Po 1995 roku iloæ urzêdników i funkcjonariuszy wzros³a w Polsce
o ponad 180 tys. etatów. Ludzie ci, podobnie jak w PRL, skutecznie dusz¹ polsk¹
gospodarkê i ludzk¹ przedsiêbiorczoæ,
t³umacz¹c niewiadomemu spo³eczeñstwu,
¿e to jedyny sposób na pohamowanie
chciwoci i pazernoci biznesu.
Regu³¹ jest, ¿e wielu polskich biznesmenów wiêcej czasu powiêca na zaspokajanie wymogów kontrolno-sprawozdawczych ni¿ na produkcjê czy zaspokajanie potrzeb swojej klienteli. Kontrole
zabieraj¹ czas i kosztuj¹ maj¹tek. Odbija
siê to na cenach produktów. Mimo stosunkowo niskich p³ac i wysokiej wydajnoci pracy, polskie produkty s¹ dro¿sze od konkurencyjnych, zagranicznych.
Mciwy urzêdnik
Przekonanie o tym, ¿e przedsiêbiorca to cwaniak, kombinator i z³odziej dominuje te¿ wród ludu, zw³aszcza wród
bezrobotnych, najliczniejszej rzeszy ofiar
takiej polityki. Tymczasem istniej¹ca sytuacja nie jest skutkiem lenistwa biznesmenów, lecz wy³¹cznie efektem polityki
niszczenia przedsiêbiorczoci przez pañstwo. Dla dobra tych ludzi i ca³ej polskiej gospodarki nale¿a³oby zwolniæ przynajmniej po³owê urzêdników i funkcjonariuszy, tworz¹cych ograniczaj¹cy gospodarkê gorset, uruchamiaj¹c równoczenie powszechn¹ edukacjê ekonomiczn¹ narodu. Trzeba uzmys³owiæ ludziom,
¿e  choæ nie jest to wygodne i przyjemne - powinni braæ ¿ycie we w³asne
rêce. Tak jest w sumie najkorzystniej i
najtaniej. Liczenie na pozorne bezpieczeñstwo ze strony pañstwa, to kosztowna
iluzja.
Tylko ludzie przedsiêbiorczy, w³aci-

ciele ma³ych i rednich przedsiêbiorstw,
godz¹c siê na ryzyko, na ciê¿k¹ pracê,
nie licz¹c przepracowanych godzin i dni
roboczych buduj¹ maj¹tek narodowy. Z
badañ przeprowadzonych w latach 1990.
przez amerykañski Wall Street Journal
wynika, ¿e stanowi¹ oni zaledwie od 1
do 2 proc. populacji, przy potrzebach dwu,
a nawet trzykrotnie wy¿szych. Urzêdników rodzi siê wielokrotnie wiêcej i dlatego ³atwo im tê po¿yteczn¹ mniejszoæ
niszczyæ czy maltretowaæ. Gospodarka
zamiast rosn¹æ, wyhamowuje. Tym bardziej, ¿e wskutek niechêci do prywatyzacji, nie kieruj¹ ni¹ dowiadczeni przedsiêbiorcy czy finansici, lecz aparatczycy o mentalnoci ska¿onej uprzedzeniami i brakiem wiedzy. Ci ludzie nigdy niczego nie stworzyli. Nosz¹ w sobie nienawiæ do jednostek przedsiêbiorczych
i wykorzystuj¹ ka¿d¹ okazjê, aby siê na
nich odegraæ i pokazaæ swoj¹ przewagê. Czynnikiem sprzyjaj¹cym ich aktywnoci jest system prawny, odwracaj¹cy
uwagê od rzeczywistego sprawcy biedy
- pañstwa i polityków - kieruj¹cy go na
przedsiêbiorcê.
Podejrzany
D¹¿enie do wykrywania afer gospodarczych za wszelk¹ cenê sprawia,
¿e coraz czêciej stawia siê przedsiêbiorcom
zarzuty dête i wyimaginowane. Jest to
tym groniejsze, ¿e organy wymiaru sprawiedliwoci nie ponosz¹ za nie ¿adnej
odpowiedzialnoci. Prokuratorom, którzy
bezpodstawnie aresztowali Romana Kluskê, Krzysztofa Habicha czy kierownictwo spó³ki JTT za przestêpstwa, których
nie by³o, w³os z g³owy nie spad³.
W tym procesie wyniszczania przedsiêbiorczoci znaczn¹ rolê odgrywa zwyczajna zazdroæ. Prokurator, urzêdnik
kontroli skarbowej nie mog¹ sobie bowiem poradziæ z przejawami dobrobytu
 wystawnymi rezydencjami czy luksusowymi samochodami  jakich siê przedsiêbiorcy swoj¹ prac¹ dorobili. Nie dochodzi do nich, ¿e dobrobyt, dostatek
s¹ niejako nagrod¹ za to, ¿e producent
czy us³ugodawca nale¿ycie s³u¿y swojej klienteli, czyli spo³eczeñstwu. Wbrew
logice, wbrew rozs¹dkowi podejrzewaj¹
go o wyzysk. Tak, jakby przedsiêbiorca prywatny móg³ zmusiæ swoich klientów, by wbrew w³asnej woli dali siê
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wyzyskaæ.
Ignorancja, niechêæ klasowa i zwyk³e ludzkie s³aboci tworz¹ bardzo niebezpieczn¹ mieszankê, której rezultatem
jest patologia polskiego systemu gospodarczego. Zamiast patologiê tê eliminowaæ, wzmacnia siê j¹, tworz¹c coraz to
nowe regulacje i ograniczenia. Nawet szerokoæ drzwi gara¿owych, kszta³t ogórka czy procedura wymiany oleju w samochodzie s¹ w Polsce ustalane ustawowo. Urzêdnik, który nie ma pojêcia o
budowie gara¿u czy hodowli ogórków
dyktuje in¿ynierowi czy rolnikowi, jak maj¹
pracowaæ. Przy czym z produkcji maj¹tek narodowy ronie, a z biurokracji maleje.
Casus Kaczyñskiego
W systemie nadmiernych kontroli i
nieustannej podejrzliwoci nie trudno popaæ w k³opoty. Tym bardziej, ¿e w Polsce nie ma odpowiednika Wielkiej £awy
Przysiêg³ych (Federal Grand Jury), która w Stanach Zjednoczonych kwalifikuje przedstawiony przez prokuratora akt
oskar¿enia. W przypadku stwierdzenia,
¿e oskar¿enie nie nadaje siê do s¹du,
l¹duje ono w koszu. O koniecznoci
powo³ania podobnego organu u nas
niech wiadczy iloæ spraw umorzonych
czy uniewinnieñ. Zw³aszcza, ¿e zanim s¹d
oczyci przedsiêbiorców z zarzutów, ludzie ci siedz¹ w wiêzieniach, ponosz¹ straty
materialne, czy trac¹ zdrowie.
Wielu polskich pos³ów, którzy do takiej
sytuacji doprowadzi³o, uchwalaj¹c chore ustawy, o istnieniu tej patologii nie
wie. Takim wysoce szkodliwym przyk³adem jest rozporz¹dzenie Lecha Kaczyñskiego, w czasie gdy by³ ministrem sprawiedliwoci, wedle którego s¹dy nie s¹
w stanie odrzuciæ wniosku prokuratury
o areszt. Aby wniosek ten zosta³ odrzucony, sêdzia musi szczegó³owo swoje
postanowienie (o odrzuceniu) uzasadniæ. Zamiast uzasadniaæ koniecznoæ
aresztowania, trzeba uzasadniaæ odst¹pienie od aresztowania! Sêdziom najczêciej czego takiego robiæ siê nie chce.
Uzasadnienie takie, szczególnie w sprawach gospodarczych wymaga przestudiowania obszernej dokumentacji, a poza
tym obci¹¿one jest psychologicznym
ryzykiem: a nu¿ prokurator ma racjê?!.
S¹dy Rejonowe, decyduj¹ce o pierwszym
aresztowaniu, zdaj¹c sobie sprawê z tej
praktyki, powierzaj¹ rozpatrywanie wniosków o aresztowanie m³odym, niedowiadczonym asesorom dy¿urnym. Czy trudno
zrozumieæ, dlaczego wiêkszoæ takich
wniosków rozpatrywanych jest pozytywnie?
Negatywnie oceniæ trzeba orzeczenia
s¹dów okrêgowych i apelacyjnych, któ-

re w sk³adzie trzech sêdziów zawodowych, równie¿ najczêciej przyklepuj¹
prokuratorskie wnioski. Szczególnie niebezpieczne jest rozpatrywanie wniosków
przez s¹dy apelacyjne, w powo³anej równie¿ przez p. Kaczyñskiego, tzw. instancji poziomej, polegaj¹ce na tym, ¿e wniosek
rozpatrywany jest przez tych samych
sêdziów - raz dzia³aj¹cych jako sêdziowie pierwszej instancji, drugi raz, jako
sêdziowie instancji odwo³awczej. Za¿alenia rozpatrywane s¹ wiêc przez ludzi,
w których s¹ wymierzone.
W ten oto sposób, dziêki Lechowi
Kaczyñskiemu, który, o, zgrozo, przewodzi
w rankingach popularnoci kandydatów
na prezydenta RP, wiêzienia polskie zape³nione s¹ przedsiêbiorcami i biznesmenami, a prawdziwi przestêpcy spaceruj¹ wolno po ulicach, chronieni fa³szywymi zwolnieniami lekarskimi lub ustaw¹ o ochronie danych osobistych.
To fatalne w skutkach rozporz¹dzenie Lecha Kaczyñskiego spowodowa³o
powrót do samowoli prokuratorów na skalê
znan¹ od czasów komuny. Dla dobra nas
wszystkich, nale¿y z tym jak najszybciej
skoñczyæ, przywracaj¹c ludziom godnoæ,
a s¹dom niezawis³oæ w sprawach aresztowania.
Alternatywa
Ludzie zastanawiaj¹ siê, dlaczego 
bez wzglêdu na uk³ad polityczny, lewicowy czy prawicowy  ka¿dy kolejny
rz¹d popada w te same k³opoty. Odpowied jest prosta; poniewa¿ miêdzy polsk¹ prawic¹ a lewic¹ ró¿nica jest niewielka
i ogranicza siê zwykle do stosunku do
religii i teczek z IPN. Polskich polityków,
bez wzglêdu na barwy partyjne ³¹czy pragnienie ograniczania przedsiêbiorczoci
i wolnoci gospodarowania, w imiê rzekomo s³usznej walki z chciwoci¹ i zach³annoci¹. Ale w³anie ta chciwoæ jest

buduj¹ca. Ludzie chc¹cy siê bogaciæ,
wypruj¹ z siebie ¿y³y, odejm¹ sobie od
ust, ¿eby zarobiæ pieni¹dze, a tym samym stworzyæ nowe produkty, nowe
us³ugi, nowe miejsca pracy. Co w tym
z³ego, ¿e chc¹ ¿yæ lepiej, dostatniej jeli
korzyci z tego odnosi ca³e spo³eczeñstwo?
Dlatego  dla dobra na wszystkich
 pozwólmy ludziom byæ chciwymi, niech
siê bogac¹, oni t¹ swoj¹ chciwoci¹ i
tak podziel¹ siê z innymi; dadz¹ im pracê i produkty, których potrzebuj¹. Przekonujmy polityków, ¿e utrudnianie ¿ycia przedsiêbiorcom doprowadzi do tego,
¿e zamiast rozwijaæ swoj¹ inicjatywê,
przyczyniaæ siê do budowy naszego
maj¹tku narodowe, dawaæ pracê rodakom, z niesmakiem porzuc¹ dzia³alnoæ
gospodarcz¹ i wyjad¹ za granicê, albo
zasil¹ armiê bezrobotnych czy rencistów.
Zreszt¹ ju¿ siê tak dzieje! Aby trend ten
zmieniæ nale¿y przestaæ karaæ ludzi za
przedsiêbiorczoæ i nagradzaæ za nieróbstwo. Nale¿y ob³o¿yæ urzêdników i kontrolerów osobist¹ odpowiedzialnoci¹
materialn¹ za to co robi¹. A przede wszystkim nale¿y wzi¹æ ¿ycie w swoje rêce,
przestaæ liczyæ na pañstwo czy na obietnice polityków. Przestañmy wreszcie win¹
za w³asne b³êdy obci¹¿aæ innych, przestañmy zazdrociæ. Zamiast marnowaæ
energiê na dokuczanie lepszym od nas,
zu¿yjmy j¹ na poprawê w³asnego bytu.
Jan M. Fijor
***
(Autor publikuje, m.in. w Rzeczypospolitej, Wprost. Jest w³acicielem firmy wydawniczej Fijorr Publishing. Wspó³autor unikatowej i bestsellerowej pozycji wydawniczej Zasady bezpiecznego biznesu, czyli jak uchroniæ firmê i maj¹tek w³asny przed nadu¿yciami w³adz skarbowych).
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Opowieci równikowe (44)
Dziennik z dwumiesiêcznej podró¿y po Malezji,
Indonezji i Singapurze. Andrzej Malinowski.

Indonezyjskie gula-gula
sze z ¿ywnoci¹, g³ównie owocami, aby je
powiêciæ. Na Bali
zdecydowan¹ wiêkszoæ dni w roku wype³niaj¹ ceremonie
religijne.
Balijczycy traktuj¹
turystów w rzadko
spotykany sposób 
z pe³n¹ otwartoci¹,
przyjani¹ i szacunkiem.
Przez trzy godziny obserwowa³em l¹Pocztówka. Procesja kobiet z darami.
duj¹ce i startuj¹ce samoloty w Denpasar.
Znalaz³em
sobie
do
tego dogodne miejW nocy znów ha³as, jeszcze wiêksce

pla¿ê,
która
z
jednej
strony zbiega
szy ni¿ ostatnim razem, poniewa¿ za cian¹
siê
z
pasem
startowym
biegn¹cym
na kilNiemcy pili piwo, miali siê itp. Z drukaset
metrów
w
g³¹b
oceanu.
Patrz¹c
z
giej strony w s¹siednim budynku, z radaleka
ma
siê
wra¿enie,
¿e
samoloty
usi¹d¹
cji tego ¿e by³a to restauracja, wali³a
na wodzie, albo do niej wpadn¹. I huk
muzyka.
Fotografujê balijsk¹ Kutê i obserwujê przy tym niesamowity. Dobrze, ¿e nie og³una niebie latawce. S¹ ich tu setki. Pusz- ch³em od tego ha³asu!
Na pla¿y jest bardzo du¿o krabów.
czanie latawców to jeden z rytua³ów reKiedy
tylko kto siê zbli¿y, uciekaj¹ do
ligijnych. Tak wiêc króluj¹ one na indowody
i
przeró¿nych kryjówek.
nezyjskim niebie.
Podziwiam
te¿ odp³ywy morza. S¹
I wci¹¿ nie mogê siê nadziwiæ, jak
du¿e,
kilkunastometrowe.
Szwendam siê
Indonezyjczycy potrafi¹ piêknie po³¹czyæ
tak
bez
sensu
i
staram
siê
o niczym nie
dawne tradycje, wierzenia, religiê ze wspó³myleæ.
Byæ
ot
tak
sobie,
oddaæ
siê naczesnoci¹. Liczna, trzymilionowa spoturze,
melodii
nieba,
wody
i
ziemi
... Tyl³ecznoæ maleñkiej wyspy Bali bardzo
ko,
¿e
przez
to
poparzy³em
sobie
skórê
chêtnie korzysta z dobrodziejstw cywiod
zuchwa³ego
wystawiania
siê
do
s³oñca.
lizacji  samochodów, komputerów, teNa kolacjê zjad³em kawa³ek sma¿olefonów komórkowych, nie zapominaj¹c
nego
kurczaka, z ry¿em oczywicie. I poo swych codziennych powinnociach wostanowi³em
dalej powtarzaæ indonezyjbec tradycji. Trzy razy dziennie pod¹skie
s³ówka.
Nie s¹ one zbyt trudne, wiêc
¿aj¹ odwiêtnie ubrani na mod³y do wi¹nauka
idzie
mi
szybko. Trzeba tylko je
tyni, nios¹c przepiêknie udekorowane kozapamiêtaæ i normalnie wymówiæ (nie ma
akcentu, kategorii liczby i rodzajów; alfaPodziwia³em startuj¹ce samoloty.
bet ³aciñski). Np.:
wdowa  janda
wdowiec  duda
mê¿czyzna  laki-laki
nauczyciel  guru
m¹¿  suami
miasto  kota
reflektor  lampu
aleja  gang
ry¿  nasi
¿yletka  cukur
cukier  gula
cukierki  gula-gula

Nietypowe indonezyjskie
latawce ofiarne.

tasiemka  pita
muszla  kran
oko  mata
s³oñce  matahari
noga  kaki
policzek  pipi
¿ó³w  kura-kura
motyl  rama-rama
cz³owiek  orang
wschód  timur
szary  abu-abu
razem  sama-sama
oddzielnie  tidak sama-sama
nie - tidak
Jêzyk indonezyjski to dialekt jêzyka
malajskiego. Wywodzi siê z jêzyka u¿ywanego w rejonie wschodniej Sumatry.
W Indonezji mówi siê przesz³o 200 lokalnymi jêzykami.
C.d.n.
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Kalendarz imion
2 sierpnia
Borzys³awy, Dulcynei, Kariny, Marii
Alfonsa, Borzys³awa, Eliasza, Euzebiusza,
Gustawa, Stefana, wiatos³awa
3 sierpnia
Augusty, Kamelii, Lidii, Niki
Augusta, Augustyna, Krzywos¹da, Les³awa,
Letos³awa, Mi³os³awa, Nikodema, Stefana,
Szczepana
4 sierpnia
Alfredy, Dominiki, Franciszki, Marii, Ostromi³y
Alfreda, Arystarcha, Dominika, Franciszka, Jana, Ostromira, Prokopa, Protazego,
Rainera
5 sierpnia
Karoliny, Kary, Marii, Normy, Stanis³awy
Eligiusza, Emila, Karola, Oswalda, Stani-

Maliny

Malina jest krzewem ma³o wydajnym
(do 1 kg). Plantacjê tych rolin na dzia³ce umieszczamy zwykle no brzegach, ko³o
kompostu, przy altance. Pêdy jej s¹ nietrwa³e - dwuletnie, m³ode wyrastaj¹ z czêci
podziemnych, zimotrwa³ych. Starannie pielêgnowana plantacja mo¿e owocowaæ
kilkanacie lat. G³ównym warunkiem plonów jest obfite nawo¿enie. Malinê rozmna¿amy z odrostów korzeniowych lub
przez sadzonki korzeniowe, rzadziej przez
odk³ady. Krzewy sadzimy jesieni¹ lub
wiosn¹, w rzêdzie, co 0,5 m. Po posa-

s³awa, Wenancjusza, Wirgiliusza, Wirginiusza
6 sierpnia
Berty, Oktawii, S³awy, Wincenty
Agapita, Dominika, Jakuba, Januarego,
Stefana, Sykstusa, Wincentego
7 sierpnia
Alberty, Donaty, Doris, Doroty, Klaudii,
Olechy
Alberta, Dobiemierza, Donata, Kajetana,
Konrada, Olecha, Rajmunda, Seweryna,
Sykstusa
8 sierpnia
Carmen, Doroty, Izy, Seweryny
Cypriana, Cyriaka, Dominika, Emila, Emiliana, Niezamys³a, Rajmunda, Seweryna,
Sylwiusza
dzeniu ³odygi przycinamy na 1/3 d³ugoci.
Co roku wiosn¹ czêæ m³odych ³odyg
usuwamy, pozostawiaj¹c 5-6 najsilniejszych, wycinamy równie¿ ³odygi starsze, zamieraj¹ce. Glebê nale¿y spulchniaæ p³ytko. Wy¿sze odmiany mo¿na
prowadziæ na drutach przeci¹gniêtych
poziomo na wysokoci 80 cm nad ziemi¹. Tak prowadzonych krzewów nie trzeba
przycinaæ.
Najcenniejsze odmiany malin to: Latham, Preussen i LIoyd George. Wszystkie
charakteryzuj¹ siê intensywnym wzrostem
i bardzo du¿ymi owocami.

Sposoby na mrówki i osy

(przepisy ze starych sztambuchów)

Mrówki naj³atwiej w domu wytêpiæ, k³ad¹c kawa³ki cukru w k¹ty, gdzie najczêciej siê chowaj¹. Rano niszczy siê zebrane owady. Dobrym sposobem jest wystawianie w tych miejscach na talerzykach mieszaniny 1/3 czêæ dro¿d¿y i 2/3 czêci
miodu, albo mieszaniny pó³ na pó³ soli kuchennej z boraksem. Wy³awianie os w
ogrodach i winnicach uskutecznia siê za pomoc¹ zielonych butelek, które trzeba
nape³niæ do 1/4 rozcieñczonym miodem lub syropem. Na znajduj¹ce siê w ziemi
gniazda os nalewa siê ok. kieliszka siarczku wêgla, po czym wejcie do gniazda
natychmiast zatyka gêsto rozrobion¹ glin¹ z wod¹, aby opary tej substancji nie
wydziela³y siê na zewn¹trz.

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
 Na w. Gustaw (2 sierpnia) kopy w polu
ustaw.
 Gdy w sierpniu z pó³nocy dmucha nastaje zwykle posucha.
 Jak d³ugo w sierpniu wiatr wieje, tak
d³ugo miej siedlaczku, o ¿niwach nadziejê.
 Dobre ziarno, jeliby wpad³o do morza, stanie siê wysp¹.
 Mo¿na liczyæ gwiazdy na niebie, a nie
wiedzieæ o sadzy na twarzy.
 Z³onicy prêdko siê starzej¹.

Sezon na salmonellê

Lato kojarzy siê uczniom z wakacjami, mieszkañcom kurortów z przyp³ywem
gotówki, a lekarzom z nasileniem zachorowañ na salmonellê. Nie lekcewa¿my
wysokiej gor¹czki, wymiotów, zawrotów
g³owy, bólu w miêniach - to mo¿e nie
byæ grypa lecz bardzo grone zatrucie.
Zarazki salmonelli znajduj¹ siê w jajkach.
Zbiorowe zatrucia zwykle zdarzaj¹ siê w
niechlujnie prowadzonych lodziarniach
czy sto³ówkach kolonijnych. Czasem jednak dochodzi do nich w czasie rodzinnych uroczystoci, takich jak wesela b¹d
komunie. W czasie przyjêæ czêsto podaje siê tatara, domowe majonezy lub serniki na zimno. Poniewa¿ jedynym pewnym sposobem unikniêcia zatrucia jest
niejedzenie surowych jaj, trzeba w lecie
zrezygnowaæ z przygotowywania z nich
jakichkolwiek potraw.

Jab³ka i gruszki...

dodawane do surówek nie ciemniej¹,
jeli zanurzymy je na chwilê w lekko osolonej wodzie.
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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Jerzy Miliszewski

(V33506)

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

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

8

sierpnia

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!!

MEBLE

(V31804)

Dobrzyñ ®

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

CENTRUM OGRODOWE
GRÜNLAND

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

(K25605)

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

SYSTEM WANNOWY Z KORKIEM
AUTOMATYCZNYM - 39,99 z³

5 lat
gwarancji

OG£OSZENIA DROBNE

/ INNE
* Oddam kociêta w dobre rêce. Tel. (087) 520-40-77. (K32201)
* Zamieniê mieszkanie M4 na M2. Tel. (087) 520-21-63.(K30402)
/ PRACA
* AVON - zostañ konsultantk¹. Tel. 0-609-600-338. (K32301)
/ SPRZEDAM
* jacht kabinowy, tanio. Tel. 0-501-531-355.
(K27304)
* szczeniêta bernardyny, szeciotygodniowe. Tel.(087) 52000-26 (po 2100.)
(K32401)
* tuszki królika, bez cholesterolu, dietetyczne. Tel. 0-887144-335.
(K30802)
* zbo¿e na pniu, 11ha, mieszanka. Tel. (087)521-40-78.(K31002)
/ US£UGI
* T³umacz jêzyka francuskiego. Tel. 0-604-232-562. (L1205)
/ WYNAJEM
* Pomieszczenia produkcyjno-magazynowe do wynajêcia. Tel.
0-887-144-335.
(K30902)
* Poszukujê mieszkania do wynajêcia. Tel. 0-608-729-437.(K29503)
* Przyjmê na stancjê. Tel. (087) 520-33-28.
(K32101)
* Szukam mieszkania do wynajêcia. Tel. 0-504-069-709.(K29501)

TVP w Olecku

(V33201)

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

Wspomnienia  po latach

%
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W³adys³aw ¯urowski

Pod Ba³wankiem  tak¹ nazwê nadano tej grocie
od Ba³wanka Buli stoj¹cego na górze.

(187)

na grocie, dinozaura, fokê, wnuka ba³wanka z 1957 r. oraz dwie potê¿ne maski
na dwóch rogach lodowiska.
Dnia 23 lutego o godz. 9.30 na piêknie udekorowanym lodowisku rzebami
ze niegu odby³y siê zawody wojewódzkie
w jedzie szybkiej na lodzie na ³y¿wach
krótkich. Na tê imprezê zaprosi³em telefonicznie redakcjê Gazety Wspó³czesnej,
lecz nikt nie raczy³ przyjechaæ. W zawodach bra³a udzia³ m³odzie¿ z Prostek,
Gi¿ycka i Olecka (szko³y nr 2 i nr 3). Indywidualnie i zespo³owo zwyciê¿y³a
dwójka z Olecka. Dziewczêta trenowane przez nauczycielkê Alicjê Gocik zdoby³y a¿ 10 medali, w tym 6 z³otych, 2
srebrne i 2 br¹zowe. Wiele medali zdobyli te¿ ch³opcy, ale nie zanotowa³em
jakich i ile ich by³o.

A tê maskê sklasyfikowano na miejscu trzecim.
Ta maska zdoby³a w konkursie
rzebiarskim drugie miejsce.
Dnia 12 lutego 1991 r., w 34. rocznicê za³o¿enia Harcerskiej Spó³dzielni Jutrzenka przy Szkole Podstawowej nr 2
w Olecku odby³ siê na lodowisku Bal
Przebierañców. W konkursie na naj³adniejszy strój pierwsze miejsce zaj¹³ ch³opiec
ze Szko³y Podstawowej nr 2 za strój dzidziusia, drugie  Asia Szymañska ze Szko³y
Podstawowej nr 4, przebrana za jesieñ,
a trzecie  równie¿ uczennica czwórki. Ogó³em by³o przesz³o 80. przebierañców. Komitet Rodzicielski dwójki
przeznaczy³ na nagrody 30 tys. z³, a z
funduszy Harcerskiej Spó³dzielni wydano 107 tys. z³.
Po feriach przez kilka dni z rzêdu
panowa³a nie¿yca, która dostarczy³a nam
materia³u na budowê groty Pod Ba³wankiem. W ramach konkursu na naj³adniejsz¹ rzebê wykonano Ba³wanka Buli

Zdjêcie wykonane podczas zawodów w jedzie szybkiej przez Romualda Wojnowskiego, mojego najlepszego sztafeciarza z 1963 r., który wchodzi³ w sk³ad
reprezentacji województwa bia³ostockiego na zawodach ogólnopolskich w Toruniu, przyczyniaj¹c siê walnie do zdobycia przez Bia³ystok III miejsca w Polsce. Grota Pod Ba³wankiem wykoñczona w ostatniej chwili przed zawodami
wygl¹da³a niezbyt imponuj¹co.
C.d.n.

&
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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.
(K32001)

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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XIII OLECKI MARATON P£YWACKI

Komitet Organizacyjny XIII Oleckiego Otwartego Maratonu p³ywackiego informuje, i¿ dnia 30 lipca (sobota) 2005r.
o godz. 12.00 na jeziorze Olecko Wielkie
odby³ siê XIII Olecki Maraton P³ywacki. D³ugoæ XIII Oleckiego Maratonu
P³ywackiego wynosi³a 4,5 km.
Zwyciêzcy otrzymali nagrody rzeczowe: I miejsce - ³ód wios³owa, II i III
miejsce - cenne nagrody rzeczowe.
Wszyscy zawodnicy otrzymali regeneracyjny posi³ek i pami¹tkowe dyplomy.
Podczas tegorocznej imprezy ustanowiono dwa rekordy. Nowy rekord trasy
4,5 km to 53 min 20 sek.
W³asny rekord poprawi³ Pawe³ Ru-

rak z Suwa³k o 2:33 sek.
W XIII Maratonie P³ywackim wystartowa³a te¿
rekordowa liczba uczestników  33 zawodników.
Maraton ukoñczy³o 30 zawodników. Zwyciê¿y³ w
rekordowym czasie Pawe³
Rurak.
WYNIKI:
1. PAWE£ RURAK
(SUWA£KI  53,20); 2.
PAWE£ GLISKI (OLSZTYN  57,11); 3.
TADEUSZ GO£EMBIEWSKI (TCZEW
 58,28).
Wród kobiet zwyciê¿y³a KATARZYNA G¥SIOROWSKA z wynikiem 1,02,04.

NIEPE£NOSPRAWNI: 1. SAJKIEWICZ ZBIGNIEW (WARSZAWA 
1:14,00); 2.SULIGA MICHA£ (ELBL¥G
 1:28,00); 3.WOJTASLEK KRZYSZTOF
(ELBL¥G  1,58,12).

TENIS ZIEMNY

natem Józefa Krajewskiego nie sprzyja³a pogoda. Czêsto padaj¹cy deszcz sprawi³,
¿e wszystkie mecze, z niezale¿nych od
organizatorów przyczyn odwleka³y siê w
czasie. Efektem tego, by³ brak kilku pojedynków o trzecie miejsce w grze Open.
W finale natomiast wspomniany ju¿
wczeniej Dzikiewicz, g³adko rozprawi³
siê z Paw³em Carukiem z Warszawy (6:1,
6:1). Grupka widzów obserwowa³a szko³ê naprawdê dobrego tenisa, gdy¿ pojedynek mimo jednostronnego wyniku by³
bardzo wyrównany. Niewymuszone b³êdy
i wkradaj¹ce siê niepotrzebnie nerwy
Caruka zdecydowa³y o ostatecznym i w

pe³ni zas³u¿onym triumfie Dzikiewicza.
Oprócz kategorii Open, w której rywalizowali wszyscy tenisici, by³y jeszcze dwie inne (Debel, +50). W grze podwójnej najlepsz¹ par¹ okaza³a siê dwójka
Dzikiewicz/Pó³konik, która nie da³a wiêkszych szans deblowi Muraszkowski/Buracki (9:5). Fina³ nieco zmodyfikowany,
gdy¿ zwyciêzcê wy³ania³ jeden set, grany do dziewiêciu wygranych gemów.
W finale +50 spotkali siê dwaj olecczanie. Po zaciêtym boju Marian Tomczyk okaza³ siê lepszym od Jana Wojciechowskiego.
Maciej Korolczuk

O Puchar
Rektora WM
Dwudniowe zmagania 61 tenisistów
(w tym jednej kobiety) z ca³ej Polski,
których zwieñczeniem by³ Puchar Rektora Wszechnicy Mazurskiej, by³ teatrem
jednego aktora - Piotra Dzikiewicza z Bia³egostoku.
Siódmemu ju¿ turniejowi pod patro-

Pawe³ Rurak z Suwa³k.

Przepraszamy Macieja Korolczuka, autora artyku³u Nasze pla¿e opublikowanego w TO nr 30(396), ¿e tekst
ten nie zosta³ podpisany jego nazwuskiem.
Redakcja

PLA¯ÓWKA NO¯NA
W dniach 29-31.07.2005 podczas
Przystanku Olecko na obiektach Mosir Olecko odby³ siê TURNIEJ PLA¯OWEJ PI£KI NO¯NEJ.
Udzia³ wziê³y cztery zespo³y. Turniej
rozegrano systemem ka¿dy z ka¿dym .
WYNIKI:
SKA£KI-OBROÑCY GRANIC
4-1
PARKOWA-LIDERZY HAMASU 2-6
SKA£KI-PARKOWA
3-0
OBROÑCY GRANIC-LIDERZY
2-5
SKA£KI-LIDERZY HAMASU
2-2
OBROÑCY GRANIC- PARKOWA 3-2
Punktacja:
1. LIDERZY HAMASU
7
13-6
2.SKA£KI
7
9-3
3. OBROÑCY GRANIC
3
6-11
4.PARKOWA
0
4-12

PI£KA NO¯NA

10.08.2005 o godz.. 17:00 (roda) na
stadionie MOSiR odbêdzie siê mecz
pi³ki no¿nej pomiêdzy CZARNI OLECKO -  OLIMPIA MI£KI w ramach
rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu
Wojewódzkim.
Wszystkich kibiców pi³ki no¿nej serdecznie zapraszamy na stadion.

WYCIGI ROWEROWE
Na stadionie MOSIR odby³y siê wycigi rowerowe dla dzieci z przedszkoli i
szkó³ podstawowych.
Wyniki w poszczególnych kategoriach
wiekowych (1 okr¹¿enie  400m ): Marcin Gibowicz  71sek.; Kacper Stemplewski  66 sek.; £ukasz Taraszkiewicz  64
sek.; Kacper Kaczor  62 sek.; Jakub
Zab³ocki  57 sek.

TENIS ZIEMNY
W dniach 30-31 lipca odby³ siê turniej tenisa ziemnego O PUCHAR PRZYSTANKU OLECKO OLECKO 2005.
W sumie w turnieju wziê³o udzia³ 16
zawodników w turnieju indywidualnym
i 8 par w grach deblowych.
WYNIKI:
GRA POJEDYNCZA:
1. Piotr Pó³konik,
2. Adam Sty³a,
3. Andrzej Pó³konik.
GRA PODWÓJNA:
1. Jaros³aw Gogacz, Wojciech Ga³ecki,
2. Mateusz Dobrowolski, Adam Sty³a;
3. Monika Stupaczyk, Ma³gorzata Rejniak.

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 161

Przez ostatnie miesi¹ce stalimy siê najwiêkszym wrogiem Bia³orusi! Do tej pory
tylko Rosja uwa¿a³a, ¿e z³¹ opiniê o sobie wród narodów wiata zawdziêcza
w³anie Polsce i Litwie. Do chóru przy³¹czy³ siê £ukaszenka. Teraz nas nie lubi,
bo mamy jaki brzydki zwyczaj popierania demokracji na wiecie. Demokracja
to bardzo z³a rzecz. Trzeba na przyk³ad
organizowaæ sprawiedliwie wybory, gdzie
nie mo¿na na przyk³ad podrzucaæ wype³nionych kart wyborczych, czy oszukiwaæ tak, by wygraæ. Taka bia³oruska de-

¿e rz¹dzi nimi by³y pacjent z zak³adu psychiatrycznego. Na mój gust to oznacza
tylko s³aboæ i koniec epoki £ukaszenki. Jeli w³adza tak boi siê samodzielnoci i samodzielnego mylenia w³asnego
narodu, to chyba mo¿e oznaczaæ ju¿ tylko
koniec takiej w³adzy. My, tu, w Polsce,
jestemy za poparciem naszych braci na
Bia³orusi. I to nie tylko Polaków, ale i
Bia³orusinów. Ci ludzie musz¹ wreszcie
poczuæ, ¿e nie powinni baæ siê w³adzy i
maj¹ prawo do wspó³decydowania o w³asnym kraju. To jest trudne, ale czasem

mokracja bardzo podoba³a siê Opalonemu Jêdrusiowi. Uzna³ np. ostatnie wybory i referenda na Bia³orusi za uczciwe
i zgodne z zasadami demokracji. Jeli
odbywaj¹ siê tak jak wybory przewodnicz¹cego w Samoobronie to musz¹ byæ
uczciwe! £ukaszenka nie lubi demokracji, której nie mo¿na kontrolowaæ tak by
mieæ na ni¹ wp³yw. Nie polubi³ demokratycznie wybranej przewodnicz¹cej
Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi. Wola³ gocia, który podobnie jak on lubi wybory, w których nie wygrywa. Stary przewodnicz¹cy nie ma chyba ani krzty rozumu podwa¿aj¹c
zasady demokratyczOBIEKTYWU nego wyboru nowej
przewodnicz¹cej. Dla
wiêkszoci swoich
rodaków  Polaków
jest po prostu zwyk³ym idiot¹ i gociem
bez rozumu. Wygl¹da na zwyk³ego agenta bia³oruskiego KGB.
I tak stalimy siê
wrogiem idioty z Bia³orusi, jakim jest g³owa tego pañstwa.
Miejmy nadziejê, ¿e
ludzi na Bia³orusi
coraz wiêcej widz¹,

warto zaryzykowaæ. Zaryzykowali mieszkañcy Ukrainy, bo ju¿ mieli doæ, by za
nich decydowano. I chyba wygrali. My,
Polacy, ¿yczymy tego samego Bia³orusinom. Nie jestemy waszymi wrogami,
ale s¹siadami i przyjació³mi.
Do wyborów ju¿ niedaleko. Cieszê
siê, ¿e mój kandydat jest znowu na pierwszym miejscu. Pan C. okazuje siê byæ
zwyk³¹ kukie³k¹ w rêkach pewnych ludzi. Niestety, okazuje siê, ¿e ta wie¿a
spokoju i rozwagi tak na prawdê nie
ma nic naszemu krajowi do zaoferowania prócz dawnych uk³adów, które tak
siê skompromitowa³y przez ostatnie kilka lat. A co siê odezwie ten kandydat,
to traci punkty. Byæ mo¿e swoje has³a
wyborcze zmieni na mowa jest srebrem,
a milczenie z³otem. Ale to biedny cz³owiek. Na ostatniej komisji specjalno-sejmowej okaza³o siê, ¿e goæ ani nie orientuje siê w polskiej gospodarce (nie wiedzia³ sk¹d Polska bierze najwiêcej ropy i
gazu) czy nawet w prawie i finansach.
Jak na osobê tak wysoko postawion¹ i
posiadaj¹c¹ dostêp do najwiêkszych
autorytetów prawnych i ekonomicznych
nie wiedzia³, ¿e istnieje co takiego jak
przestêpstwa karno-skarbowe... Oszuka³
w swoich deklaracjach maj¹tkowych...
Fajny prezydent! Nie ma co!
PAC

I skoñczy³ siê Przystanek Olecko...
Skoñczy³o siê te¿ kolejne siedem dni. Nie
skoñczy³y siê upa³y. A te¿ podobno mia³y
do³¹czyæ do rzeczy koñcz¹cych siê. Co
do Przystanku Olecko... to znowu musia³em sam siebie nagrodziæ. 12 lat wspó³pracy z wyj¹tkiem jednego buntu to sporo.
Moje rysunki towarzyszy³y Przystankowi od samego pocz¹tku... A tu nawet
medalu z kartofla nie dali! Za ofiarnoæ!
No có¿, muszê wierzyæ w nagrodê w drugim ¿yciu. W koñcu Van Gogha dopiero
docenili po mierci. Tak by³o najwygodniej. Jakby goæ namalowa³ o sto obrazów
wiêcej zosta³by po prostu nie zauwa¿ony.
Dobra, a co z ostatnimi 7 dniami?
LUDZIE! Prawdziwe jaja! Im bli¿ej wyborów tym bardziej okazuje siê, ¿e wielu
dzia³aczy SLD po prostu przez ostatnie
cztery lata bardzo siê myli³o i jednak bli¿szy
by³ im program Samoobrony. Bli¿szy, bo
u³atwiaj¹cy lepsze, powtórne wejcie do
sejmu i senatu. Okazuje siê, ¿e bardzo
siê pomylili stawiaj¹c na swoich kolegów z lewicy. Prawdziwa lewica to SAMOOBRONA! Gratulujê takiego zrozumienia rzeczywistoci. A ci sami dzia³acze SLD miali siê np. z twórców Platformy Obywatelskiej, ¿e uciekaj¹ na tratwê z ton¹cego okrêtu. W wykonaniu
dzia³aczy SLD ich skok do Samoobrony
przypomina raczej chwytanie siê za brzytwê. Ale szczêæ im Panie Przewodnicz¹cy
Samoobrony. Pewnie maj¹ nadziejê, ¿e
w wyniku demokracji uda im siê, jako
tym dobrym i wspania³ym, przej¹æ w³adzê Samoobrony z r¹k Opalonego Jêdrusia.
Ale zgrywusy! Ju¿ tam Jêdru  Ondraszek da im demokracjê w partii i wybieranie nowych przywódców.
Ostatnio najzabawniejsz¹ postaci¹
w naszych mediach jest prezydent Bia³orusi  £ukasznka. Bardzo ciekawy goæ.

KOSYM OKIEM

