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Szczêcie w ¿yciu nie polega na tym,
¿eby byæ kochanym. Najwiêkszym szczêciem jest kochaæ.

Sigrid Undset
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Zaczynaj od rzeczy ma³ych,
je¿eli chcesz byæ wielki.
w. Augustyn

22 sierpnia 2006 r .

Dwie umowy partnerskie...

podpisali przedstawiciele naszych w³adz z rejonem Vilkavikis.

Pierwsz¹ podpisali pomiêdzy sob¹ burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski i reprezentant samorz¹du Vilkavikis Algimantas Mackevicius. Umowa oparta o dwustronne umowy pañstwowe przewiduje zacienianie przyjacielskich kontaktów, wymianê
transgraniczn¹, wymianê dowiadczeñ w dziedzinie wspó³pracy gospodarczej i kulturalnej, opracowywanie wspólnych projektów do programów pomocowych dotycz¹cych rodków z Unii.
O porozumieniu czytaj na s. 5.

O Puchar Prezesa
Zak³adów Prawda

Piêkna, s³oneczna pogoda powita³a w niedzielê, 20 sierpnia uczestników regat
¿eglarskich o Puchar Prezesa Zak³adów Prawda w Olecku.
Szczegó³y i fotoreporta¿ na s. 4.

Warto przeczytaæ
 Co ma piernik do wiatraka?  s. 6-7.
 IX Mazurskie Spotkania
z Folklorem  s. 10-11.
 Spe³ni³am marzenie ¿ycia  s. 18.
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Cena 1,40 z³
Wystawa olecczanki
w Nowym Jorku
Z ogromn¹ przyjemnoci¹ informujê
olecczan w kraju, tak¿e tych za granic¹,
w szczególnoci mieszkaj¹cych w USA,
¿e b. mieszkanka Olecka  Danuta Golak (z domu Maciejewska) jest autork¹
du¿ej, indywidualnej wystawy malarstwa
(kolejnej w USA) w SHTOOKA GALLERY na Manhattanie w Nowym Jorku!
Ekspozycja bêdzie czynna do koñca sierpnia br. Wiem, ¿e wielu olecczan mieszka
w Nowym Jorku, dlatego podajê i tê informacjê.
Wiêcej o Dance i jej wystawach jest
w mediach polonijnych i amerykañskich.
Zajrzyjcie proszê choæby na: www.expatol.com (zak³adka Nowy Jork); tak¿e amerykañski periodyk powiêcony sztuce 
MAGAZINE.ART, (www.nydai.org).
Po zakoñczeniu wystawy Dany w Nowym Jorku, mo¿e ona powêdrowaæ do
Krakowa.
Roman Maciejewski
Wiêcej o autorce wystawy na s. 18.

 10 lipca o 9.17 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszalnego w Jakach.
 10 lipca o 13.03 jeden zastêp JRG PSP
w Gi¿ach bra³ udzia³ w ratowaniu osoby pora¿onej piorunem.
 10 lipca o 13.27 jeden zastêp OSP Kleszczewo gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Jelitek.
 10 lipca o 14.11 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z budynku przy ul.
Park.
 10 lipca o 14.19 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszalnego w Dybowie.
 10 lipca o 17.59 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w okolicach Rosochackich skutki
kolizji drogowej.
 10 lipca o 18.07 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Produkcyjnej po¿ar suchej trawy.
 11 lipca o 20.12 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z domu mieszalnego przy ul. Kociuszki.
 12 lipca o 12.41 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ konar drzewa zagra¿aj¹cy przechodniom na placu Wolnoci.
 12 lipca o 18.48 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ przy ul. 11 Listopada gniazdo
os z altanki ogrodowej.
 13 lipca o 12.49 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y zadymienie z mieszkania na
osiedlu Siejnik.
 13 lipca o 13.20 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ powalone drzewo z chodnika
ul. Batorego.
 13 lipca o 14.20 jeden zastêp OSP wiêtajno
usuwa³ gniazdo os z domu mieszalnego w Rogajnach.
 13 lipca o 14.55 jeden zastêp OSP wiêtajno
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

STACJA PALIW
Rarytas

ul. E³cka 4
zaprasza do zakupu paliw
najwy¿szej jakoci oraz
do korzystania z myjni,
sklepu, hotelu i baru.
Wydajemy Karty Sta³ego
Klienta upowa¿niaj¹ce
do zakupu z rabatem.
(V51603)

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:
 Krzysztof Daszyñski
 Piotr Klejment
 Zbigniew Krzy¿ek
 Jerzy Makal
 Andrzej Mikucki
 Maria W¹sowska
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia
 przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac
Wolnoci 3
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Drogeria Natura, plac Wolnoci 11
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ Wypo¿yczalnia kaset video, ul. Armii
Krajowej 8.
√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada
√ Centrum Mechaniki, Motoryzacji
i Budownictwa Agromasz, ul.
Zamostowa 10
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Las i Ogród, ul. Wojska Polskiego
16 (rampa PKP)
√ KLUGAS, ul. E³cka 1

Ca³odobowe
dy¿ury aptek

 22-27.08.2006r.- pl. Wolnoci 7B
 28.08-03.09.2006r.  ul. Sk³adowa
6
HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

(V43807)

 7 lipca o 15.43 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z gara¿u przy
ul. Go³dapskiej.
 7 lipca o 16.22 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z altanki.
 7 lipca o 17.00 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ konar drzewa tarasuj¹cy ul.
Go³dapsk¹.
 7 lipca o 20.20 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ na osiedlu Lesk gniazdo os z
altanki ogrodowej.
 8 lipca o 9.55 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z altanki przy ul.
11 Listopada.
 8 lipca o 22.58 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie gasi³ w okolicach Zawad
Oleckich po¿ar suchej trawy.
Informacji udzieli³
m³odszy aspirant Andrzej Zajkowski

usuwa³ gniazdo os z domu mieszalnego w Borkach.
 13 lipca o 15.37 jeden zastêp OSP wiêtajno
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszalnego w wiêtajnie.
 13 lipca o 16.18 jeden zastêp OSP Wieliczki usuwa³ gniazdo os z domu mieszalnego w Kleszczewie.
 13 lipca o 17.25 jeden zastêp OSP Wieliczki usuwa³ gniazdo os z domu mieszalnego w Wieliczkach.
 13 lipca o 18.45 jeden zastêp OSP wiêtajno
usuwa³ gniazdo szerszeni z gara¿u w
wiêtajnie.
 14 lipca o 14.20 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z budynku przy ul.
Park.
 14 lipca o 17.44 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ skutki kolizji drogowej z jezdni ul. Go³dapskiej.
 14 lipca o 20.32 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z domu mieszalnego przy ul. Paderewskiego.
 16 lipca o 14.25 jeden zastêp OSP wiêtajno
gasi³ po¿ar suchej trawy na poboczu
drogi w okolicach Dunajku.
 16 lipca o 14.56 jeden zastêp JRG PSP
ewakuowa³ na jeziorze Olecko Wielkie
¿eglarzy z przewróconego jachtu.
 16 lipca o 15.40 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w Imionkach.
 16 lipca o 20.00 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z domu mieszalnego w Golubkach.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Andrzej Retel

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V43907)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

(V38010)
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)

Kopn¹³ policjanta

20 sierpnia oko³o 5 rano policjanci
zostali wezwani do jednej z oleckich restauracji, gdzie pijany klient awanturowa³ siê z ochron¹.
Policjanci podczas interwencji zostali
zniewa¿eni s³ownie przez owego mê¿czyznê. Zosta³ on przewieziony do komendy
powiatowej, gdzie podczas wprowadzania
do pomieszczenia dla osób zatrzymanych
kopn¹³ policjanta w twarz. Nastêpnie usi³owa³ wrêczyæ ³apówkê w zamian za odst¹pienie od czynnoci s³u¿bowych.
Policja 21 sierpnia zg³osi³a do prokuratury wniosek o tymczasowe aresztowanie. Prokurator zastosowa³ wobec
zatrzymanego rodek zapobiegawczy w
postaci porêczenia maj¹tkowego.

Wy³udzenie

Pan X. ma ogrodzon¹ posesjê, na
której biega swobodnie pies. Pies nie
by³ nigdy agresywny, wiêc gdy do X
zg³osi³ siê m³ody cz³owiek z obwi¹zan¹
banda¿em nog¹ i poskar¿y³ siê, ¿e zosta³ pogryziony przez tego psa, X bardzo siê zdziwi³.
M³ody cz³owiek za¿¹da³ odszkodowania, a gdy X odmówi³, zaproponowa³,
¿e wezwie policjê.
Policja zawioz³a m³odzieñca do pogotowia. Tam lekarz stwierdzi³, ¿e rana
oczywicie jest, ale bardzo stara i do tego
na nowo rozdrapana. Ponadto lekarz
stwierdzi³ definitywnie, ¿e nie powsta³a
ona od zêbów psa ani jakiegokolwiek
zwierzêcia.
Po przes³uchaniu m³odzian przyzna³
siê do tego, ¿e chcia³ wy³udziæ od X pieni¹dze, a rana powsta³a du¿o wczeniej.
Teraz grozi mu sprawa s¹dowa za niezasadne wezwanie policji. Nie wiadomo te¿
co zrobi pan X.
(OAI)

Narkotyki

16 sierpnia oko³o 18.45 policjanci zatrzymali dwudziestoszecioletni¹ mieszkankê E³ku Iwonê K., która posiada³a przy
sobie dwie tabletki leku psychotropowego, którego posiadanie jest zabronione
bez specjalnego pozwolenia.
Natomiast 19 sierpnia oko³o 17.55
policjanci zatrzymali w Doliwach samochód kierowany przez dziewiêtnastoletniego Rafa³a G. (mieszkañca gm. wiêtajno). Posiada³ on przy sobie 0,48 g
amfetaminy. Okaza³o siê, ¿e równie¿ pasa¿er, dwudziestoletni Maciej . mia³ 8,27g
marihuany.
Za posiadanie narkotyków wszystkim zatrzymanym grozi do 3 lat pozbawienia wolnoci.

Za próbê wrêczenia ³apówki policjantom grozi mê¿czynie do 8 lat pozbawienia wolnoci. Za pobicie policjanta kara
jest znacznie mniejsza.
A¿ prosi siê tutaj zapytaæ naszych
prawodawców: czy z takim prawem, które nie chroni ludzi, którzy maj¹ nas chroniæ,
daleko zajdziemy w zwalczaniu przestêpczoci?

Grony wypadek

Do gronego w skutkach wypadku
dosz³o 13 sierpnia oko³o 5.20. Kieruj¹cy
Fiatem CC dwudziestotrzyletni Dariusz
D. straci³ panowanie nad kierownic¹, zjecha³
na lewe pobocze i nastêpnie uderzy³ w
drzewo.
Kierowcê z po³amanymi nogami oraz
pasa¿erkê z urazem g³owy przewieziono
do szpitala. Oboje ponadto odnieli ogólne
pot³uczenia.

Pijani kierowcy
 1 sierpnia oko³o 15.30 zatrzymano na
ul. Winiowej Pegueta. Kieruj¹cy nim
czterdziestoczteroletni Jerzy M. mia³ we
krwi 2,36 promila alkoholu.
 1 sierpnia patrol policji zatrzyma³ na ul.
Zielonej rowerzystê. Dwudziestosiedmioletni Marcin F. mia³ we krwi 2,64
promila alkoholu.
 2 sierpnia oko³o 16.10 patrol policji zatrzyma³ jad¹c¹ rowerem piêædziesiêciopiêcioletni¹ Jadwigê G. Rowerzystka mia³a
we krwi 1,4 promila alkoholu.
 4 sierpnia oko³o 17.35 zatrzymano w Kowalach Oleckich Pegueta, którym kierowa³ trzydziestosiedmioletni Sylwester O.
Mia³ on we krwi 0,6 promila alkoholu.
 13 sierpnia oko³o 3.00 patrol policji zatrzyma³ w Wieliczkach Opla Vectra kierowanego przez Karola S. (mieszkañca gm. Raczki). Spowodowa³ on kolizjê drogow¹, a nie mia³ uprawnieñ do
prowadzenia pojazdów mechanicznych.
(Nie z³o¿y³ egzaminu na prawo jazdy).
Ponadto okaza³o siê, ¿e we krwi zatrzymanego jest 1,3 promila alkoholu.
 14 sierpnia oko³o 12.50 policjanci zatrzymali na placu Wolnoci innego
kierowcê. Dwudziestoletni Tomasz
P. (mieszkaniec gm. wiêtajno) bez
uprawnieñ kierowa³ Mercedesem maj¹c we krwi 0,7 promila alkoholu.
 19 sierpnia oko³o 23.45 w Kowalach
Oleckich zosta³ zatrzymany nastêpny
pijany kierowca. Dwudziestosiedmioletni mieszkaniec Kowal Oleckich Hubert R. kierowa³ motorowerem maj¹c
we krwi 2 promile alkoholu.
C.d. na pewno nast¹pi

!
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OLECKI TERMINARZ
23 sierpnia
17.00  Warmia Olsztyn  Czarni Olecko  wyjazdowy mecz pi³ki no¿nej (seniorzy)
25 sierpnia
16.00  Otwarty Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej, boisko MOSiR
17.00  Piraci z Karaibów  skrzynia
umarlaka, film  kino ROK
26 sierpnia
10.00  Rominta Go³dap  Czarni Olecko
 mecz pi³ki no¿nej (juniorzy m³odsi)
12.00  Rominta Go³dap  Czarni Olecko  mecz pi³ki no¿nej (juniorzy)
16.00  Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
17.00  Piraci z Karaibów  skrzynia
umarlaka, film  kino ROK
19.00  Mini koncert na placu Wolnoci
27 sierpnia
10.00 Turniej Tenisa Ziemnego ¯egnajcie
Wakacje korty MOSiR
11.00  Turniej Siatkówki Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
15.00  Mazur Pisz  Czarni Olecko 
mecz pi³ki no¿nej (seniorzy)
17.00  Piraci z Karaibów  skrzynia
umarlaka, film  kino ROK
28 sierpnia
17.00  Piraci z Karaibów  skrzynia
umarlaka, film  kino ROK
29 sierpnia
17.00  Piraci z Karaibów  skrzynia
umarlaka, film  kino ROK
30 sierpnia
up³ywa termin sk³adania prac w konkursie na koncepcjê pomnika Jana Paw³a
II (szczegó³y TO 11/429 z 14 marca b.r.)
31 sierpnia
mija termin dostarczenia prac literackich
w konkursie Przyjaciele Kubusia Puchatka (informacja TO 23/441 z 6 czerwca 2006, s. 16
2 wrzenia
Turniej koszykówki ulicznej  plac Wolnoci
10.00  Mamry Gi¿ycko  Czarni Olecko
 mecz pi³ki no¿nej (juniorzy) WYJAZD
12.00  Mamry Gi¿ycko  Czarni Olecko
 mecz pi³ki no¿nej (juniorzy) WYJAZD
17.00  £yna Sêpopol  Czarni Olecko
 mecz pi³ki no¿nej (seniorzy) WYJAZD
3 wrzenia
10.00 - Mistrzostwa Olecka w Tenisie
Ziemnym  korty MOSiR
6 wrzenia
17.00  Olimpia Mi³ki  Czarni Olecko 
mecz pi³ki no¿nej (seniorzy)
9 wrzenia
10.00  Pogoñ Ryn  Czarni Olecko 
mecz pi³ki no¿nej (Juniorzy m³odsi)
11.00  Rominta Go³dap  Czarni Olecko 
mecz pi³ki no¿nej (trampkarze) WYJAZD

"
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O Puchar Prezesa Zak³adów Prawda

Piêkna, s³oneczna pogoda powita³a
w niedzielê, 20 sierpnia uczestników regat ¿eglarskich o Puchar Prezesa Zak³adów Prawda w Olecku.
Regaty odbywaj¹ siê po raz kolejny
i s¹ po³¹czeniem aktywnej rekreacji pracowników z pewn¹ doz¹ rywalizacji pod
okiem dowiadczonych sterników z Oleckiego Klubu Wodnego, który jest jednoczenie wspó³organizatorem imprezy.
Po uroczystym otwarciu na start
wyp³ynê³o 7 za³óg na omegach i przyst¹pi³o do regat. Niewielki wiatr  1 do
2 0B nie stwarza³ problemów z opanowaniem sprzêtu i dawa³ radoæ ¿eglowania.
Rozegrano 4 wycigi, z których najgorszy odrzucono. Rywalizacja do ostatniego biegu by³a bardzo wyrównana.
1.iejsce zaj¹³ Leszek Stankiewicz z za³og¹, 2. Czary Pojawa z za³og¹, a 3. Jan
Okiñczyc z za³og¹.

Dziêki uprzejmoci sponsora Romana Prawdy zwyciêzcy otrzymali puchary
i nagrody, a pozostali uczestnicy upominki. Wszyscy uczestnicy otrzymali jednakowe koszulki, co jeszcze bardziej integrowa³o uczestników.
Corocznie na regatach pojawia siê
wiêcej uczestników, co jest dobrym sygna³em wiadcz¹cym o tym, ¿e takie imprezy pobudzaj¹ do aktywnego wypoczynku pracowników i ¿eglarzy.
Na zakoñczenie odby³o siê tradycyjne
ognisko po³¹czone z wymian¹ wra¿eñ i
pieczeniem kie³basek.
Do spotkania za rok
BOS
Fot. Boles³aw Somkowski

#
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Dwie umowy partnerskie...

mocowych dotycz¹cych rodków z Unii.
Aby osi¹gn¹æ zamierzone cele w³adze Olecka oraz Vilkavikis bêd¹ kontaktowaæ siê osobicie w celu planowania wspólnych przedsiêwziêæ. Porozumienie przewiduje równie¿ rozszerzanie wspó³pracy poprzez reklamê poczynañ dwustronnych wród innych partnerów obydwu miast.
Druga umowa zosta³a podpisana pomiêdzy przedstawicielem Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej Andrzejem Wojczu-

Tel. (087) 520-22-33

SUWA£KI
Hurtownia:

Sklep:

16-400 Suwa³ki

Suwa³ki

ul. Kociuszki 101C

ul. Ga³aja 24

tel./fax (087) 567-45-99

tel./fax (087) 566-70-82

PUB TARGOWA

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

LAS I OGRÓD

Fot. Archiwum PSP w Olecku

* pilarki ju¿ od 260 z³
* kosiarki i wykaszarki
* ³añcuchy, prowadnice, oleje

Olecko, Wojska Polskiego 16; tel. (087) 520-48-78
E³k, Stary Rynek 12, tel. (087) 610-19-65
Suwa³ki, Baka³arzewska 21, tel. (087) 566-28-09

(V18007)

Ceny najni¿sze
w regionie!
Fachowe porady
Mo¿liwoæ zakupu
na raty!

mI£OÆ-MUZYKA
-ROCK&ROLL

(V238910)

(V46505)

Wystawa prac uczestników projektu Piêkne ogrody Ziemi
Oleckiej, otwarta w holu Regionalnego Orodka Kultury
w Olecku Mazury Garbate.
Fot. Józef Kunicki
KEY Zak³ad
Hurtownia w Olecku
Us³ugowo-Remontowy
ul. Wojska Polskiego 16
TECHNOLOGIE
Tel. (087) 520-22-33
GRZEWCZO-SANITARNE

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V78531)

podpisali przedstawiciele naszych
w³adz z rejonem Vilkavikis.
Pierwsz¹ podpisali pomiêdzy sob¹ burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski i reprezentant samorz¹du Vilkavikis Algimantas Mackevicius. Umowa oparta o
dwustronne umowy pañstwowe przewiduje zacienianie przyjacielskich kontaktów, wymianê transgraniczn¹, wymianê
dowiadczeñ w dziedzinie wspó³pracy gospodarczej i kulturalnej, opracowywanie
wspólnych projektów do programów po-

lewiczem, a Laima Stelmokaitiene z
Centrum Przedsiêbiorczoci i Informacji
w Vilkavikis. Umowa zosta³a zawarta z
inicjatywy burmistrza Olecka oraz mera
regionu Vilkavikis.
Przewiduje ona wymianê informacji
o inwestycjach i mo¿liwociach gospodarczych, pomoc ewentualnym inwestorom w za³atwianiu spraw formalno-urzêdowych, pomoc w nawi¹zywaniu kooperacji.
Umowa przewiduje równie¿ organizowanie spotkañ w celu wymiany dowiadczeñ, w których bêd¹ baræ udzia³
przedsiêbiorcy, przedstawiciele samorz¹dów oraz organizacji wspieraj¹cych rozwój gospodarczy.
Strony bêd¹ organizowaæ wspólne
przedsiêwziêcia w celu wspierania przedsiêbiorczoci oraz wspólnie staraæ siê o
dotacje finansowe dla tych dzia³añ.
Trzeba podkreliæ, ¿e umowa przewiduje rozszerzenie jej o nowych partnerów.
Podpisane porozumienie faktycznie
uprawomocnia istniej¹ce ju¿ pomiêdzy
partnerami s³owne porozumienia. Wa¿nym czynnikiem, który doprowadzi³ do
podpisania dokumentów by³ ukoñczony w sierpniu projekt Piêkne ogrody
Ziemi Oleckiej.
Opracowa³
Bogus³aw M. Borawski

(V37911)

C.d. z 1 strony

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

$
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Co ma piernik do wiatraka?

To piernik....

Po sromotnej pora¿ce, jakiej na niedawnych Mistrzostwach wiata doznalimy My, jako Polacy, z g³ow¹ spuszczon¹, jak pies myliwski, z selekcj¹ dru¿yny narodowej, na szczêcie po¿egna³
siê Pawe³ Janas. Swoj¹ but¹ i arogancj¹
wepchn¹³ dru¿ynê w ciemny zau³ek, z
którego bêdzie próbowa³ wydostaæ nasz¹ kadrê s³ynny LEO. Oby mu siê powiod³o.

To wiatrak.....

Od kilku lat z ró¿nym skutkiem p³ywam po Ba³tyku w poszukiwaniu wra¿eñ wêdkarskich, czasem choroby morskiej, a czasem dorszy. By³em ju¿ w £ebie, Dar³owie, Ustce, W³adys³awowie. Raz
jest lepiej, raz gorzej.
17 Lipca, razem z przyjació³mi, wybra³em siê na ekskursjê do K³ajpedy.
Ba³tyk ten sam, tylko jêzyk inny, no i
statek nazywa³ siê LEO!!
Jak nowy selekcjoner? Podobnie jak
On i wszyscy kibice z wielkimi nadziejami wkroczy³em na pok³ad......

Podró¿ za jeden umiech

W godzinach po³udniowych, 17 lipca, pod mój dom podjecha³ Bus. Kilku
kolegów ju¿ tam by³o. Sk³adam klamoty
do czêci ³adunkowej auta. Ohoho, dobrze ¿e by³a doæ du¿a, bo wszyscy nabralimy masê rzeczy, niekoniecznie niezbêdnych. Pierwsza wyprawa nad Ba³tyk,
ale nie ten Nasz, tylko litewski. Nocujemy na statku, wiêc chyba wszystko siê
przyda?! piworek  koniecznie, materacyk  koniecznie, krzese³ko  koniecznie. Podobnie myleli wszyscy, wiêc
baga¿u od omiu dorszowych zapaleñ-

ców nazbiera³o siê sporo. VW jest jednak pojemny i mocny, w koñcu niemiecki! Wszyscy w aucie, jedziemy. Nasz kierowca, jednoczenie organizator wyprawy Pan Krzysztof, jedzie szybko, ale bezpiecznie. Marian, jedyny cz³onek wycieczki, który ju¿ w K³ajpedzie ³owi³, podczas
podró¿y by³ zasypywany gradem pytañ.
Jak g³êboko, jaki dryf, jaki statek, jak
obs³uga, jakie dorsze??? Maniek cierpliwie
wszystkim odpowiada³:  Kurna, zobaczycie, dorsze ok., ludzie ok., statek ok.
Podró¿ mija³a bardzo szybko. Na granicy palacze ledwie zd¹¿yli wyæmiæ po
pó³ sztuki tytoniu i ju¿ bylimy na Litwie. Na obiad zatrzymalimy w zajedzie. Czyciutko i przytulnie. Trochê k³opotów z zamówieniem obiadku  jednak
nasz rosyjski, po latach bez treningu,
nie jest zbyt mocny, a i m³odziutkich dziewczyn, pracuj¹cych w barze, tak¿e. Z³a wiadomoæ to taka, ¿e nie ma cepelinai, a
dobra, ¿e jest ch³odnik. Wszystkim, którzy odwiedzaj¹ Litwê, gor¹co polecam
te dwa dania. Cepelinai, to kartacze, takie prawdziwe, z miêsem, skwareczkami
i... mietan¹!! Pychota!!
Obiad by³ bardzo smaczny i niedrogi, 10-15 litów. Posileni ruszamy w dalsz¹ drogê. Po piêciu godzinach od wyjazdu z Olecka meldujemy siê w porcie.
K³ajpeda jest prawie 400km od Olecka,
ale Litewskie drogi, przynajmniej te, którymi
jechalimy, s¹ po prostu super!!!

Zaokrêtowanie

Wchodzimy na statek. Ju¿ pierwsze
wra¿enie jest bardzo pozytywne. Statek
jest po prostu du¿y i wygodny. Sk³adamy nasze klamoty, a zebra³a siê tego wielka
gromada!! Za³oga czteroosobowa. Przyby³ równie¿ w³aciciel statku, przywita³
siê z nami, porozmawia³. Sympatyczny

goæ. No i p³yniemy. Port w K³ajpedzie
robi wra¿enie. Dziesi¹tki cumuj¹cych przy
nadbrze¿u statków. Kutry rybackie, wszystkie du¿e, statki do przewozu ró¿nych
towarów, nawet okrêty wojenne i du¿e
liniowce.
Ponad czterdzieci minut p³ynêlimy
przez port do miejsca odprawy paszportowej. Sympatyczny pogranicznik sprawdzi³
nasze dowody i... zabra³ ze sob¹. Wychodzimy w morze. Trochê wieje, wiêc
aviomarin wskazany. Nasz LEO doskonale sobie radzi na falach. Prêdkoæ ponad
10 wêz³ów. Obs³uga przygotowa³a kolacjê. Litewskie sery, trochê kie³basy, pasztety
i prawdziwa ucha. Smaczne. Siedzimy w
kajucie, trochê buja, za oknem ju¿ ciemno. Nawi¹zujemy kontakt z za³og¹. Nawet popiewalimy trochê rosyjskich
piosenek. Jest fajnie. Nasza zgrana grupa radzi sobie doskonale z jêzykiem rosyjskim.
Jeszcze tylko za³oga pyta, czy po
dop³yniêciu stajemy na kotwicy, czy w
dryfie umo¿liwiaj¹cym ³owienie. Ustalamy, ¿e dopiero rano zaczniemy ³owienie.
Kotwica wiêc zostaje rzucona i dopiero
wtedy pokiwa³o nami porz¹dnie.

No to do roboty!!

Nad ranem wiatr trochê os³ab³. Pierwsi
³owi¹cy wstaj¹ o 3.30. S³aby dryf  orzek³
Maniek i mimo tego z³owi³ dorsza. Poora³ jeszcze trochê dna i nagle... Maszyna ruszy³a i zaczê³a wyci¹gaæ kotwicê!!!
Ha ha ha, jasne, ¿e nie by³o dryfu na
kotwicy!
Wkrótce wszyscy ustawiaj¹ siê przy
burtach i do roboty!! Kiwa coraz s³abiej i coraz czêciej trafiaj¹ siê dorsze.
Jest dobrze. LEO nie zmienia zbyt czêsto pozycji, poniewa¿ nie jest to potrzebne.
Dryfujemy i ³owimy. Za³oga wo³a na
niadanie. Po niadaniu dryfujemy i ³owimy. Obiad  pyszna grochówka (tutaj
podaj¹ j¹ ze mietan¹ i miêso z kasz¹).
Mo¿e byæ. Po obiedzie dryfujemy i ³owimy.
Kolacja, po kolacji dryfujemy i ³owimy... Nudy, prawda? Chcielibycie tak
siê nudziæ!!!
- W nocy bêdziecie ³owiæ, czy stajemy na kotwicy?  pyta kapitan. - Nie,
odpoczniemy, mo¿e byæ kotwica  odpowiadamy zgodnie.
Noc ponownie w malutkich kajutkach,
ale wyspaæ siê mo¿na, cudnie delikatnie buja³o, jak w dzieciêcym wózeczku,
do którego dopad³ starszy brat sadysta...
Pobudka, przed czwart¹, ³owienie, niadanie, ³owienie, obiad, ³owienie, znowu
same nudy....? Jest fantastycznie, mo¿na
siê wy³owiæ do woli.
Królem polowania Zostaje Miecio Ko-
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godzina. Wszystkie zjedzone. To nic, mo¿e
nastêpnym razem? Za to schabowy taki
domowy, z kosteczk¹, przepyszny!!
Niestety, na granicy przypomnienie
dawnych dobrych czasów, kolejeczka
ok. 1,50 godziny, ale có¿ to w porównaniu z wiecznoci¹? Zadowoleni, naprawdê
zadowoleni, trochê po 23. jestemy w
Olecku.

Remanencik  podsumowanie

Mieszkaj¹c na kresach wszêdzie nam
daleko. Do £eby w sprzyjaj¹cych warunkach jedzie siê 7 godzin. Do K³ajpedy 4. Statki w Polskich portach s¹ w
wiêkszoci du¿o mniejsze, co przy niepiczko (Farciarz? Czy mo¿e co jest na rzeczy? Sprawdzimy Go nastêpnym razem,
przywi¹¿emy pilkera bez kotwicy, zobaczymy czy siê pom¹drzy!!!), który ³owi dwa
najwiêksze dorsze 7,50 kg i 6,40 kg.
Za najwiêksz¹ rybê otrzyma³ wspania³y puchar, o który zadba³ niezawodny Tomek Gawroñski!! Poza tym wszyscy maj¹
dorsze 3-4 kg i sporo mniejszych. Piêkna
robota!!! Piêkna.
Niestety, nawet tak d³ugi rejs kiedy
musi siê skoñczyæ. O trzynastej sygna³ oznajmiaj¹cy koniec ³owienia i powrót do portu.
Mamy ponad cztery godziny na sk³adanie sprzêtu i inne czynnoci. Prawie
30 mil, to kawa³ek drogi. Odpoczywamy.
Pierwsze komentarze i wnioski. Wrócimy tu z pewnoci¹. A ³owienie? Ja móg³bym znowu stawaæ przy relingu!! Natychmiast!!

I tak siê trudno rozstaæ...

Mimo kilkudziesiêciu godzin z wêdk¹ w rêku, zmêczenie nie jest du¿e. Z
namaszczeniem pakujemy fileciki do lodówek, przek³adaj¹c je zamarzniêtymi
butelkami z lodem, przygotowanymi przez
nasz¹ litewsk¹ obs³ugê. Rybki sprawialimy i filetowalimy sami, co równie¿
jest wielk¹ przyjemnoci¹, a tak¿e dope³nieniem ³owienia. Szczególnie, ¿e czasu
by³o du¿o. W³asny filecik jest jeszcze
smaczniejszy!!

Dop³ywamy do portu. Nie wiem jakim cudem uda³o nam siê zapakowaæ
wszystko do auta. Biedne resory, szczêcie, ¿e drogi równiutkie, bo inaczej zawieszenie z pewnoci¹ by nie wytrzyma³o. Za du¿o mielimy z sob¹ ró¿nych
bambetli. Ka¿dy wylicza³ co wzi¹³ niepotrzebnego i czego nastêpnym razem
nie wemie, czyli nastêpny raz nast¹pi i
to wkrótce!
W drodze powrotnej zatrzymalimy
siê w gustownym zajedzie. Niestety,
cepelinai u¿e nie imiejem, zbyt póna

co gorszej pogodzie wi¹¿e siê z szalonym dryfem, a to z kilowymi pilkerami, co dla nikogo nie jest przyjemnoci¹. G³êbokoæ w K³ajpedzie jest umiarkowana 35-50 m. Dorsze s¹ i to ca³kiem,
ca³kiem. Du¿o godzin ³owienia pozwala
na ³owienie bezstresowe. W polskich
portach czasami z ca³ego rejsu ³owi siê
godzinkê, albo dwie. A gdzie czas na
testowanie przynêt i sposobów prowadzenia pilkera? W K³ajpedzie na to czasu
nigdy nie zabraknie. Obs³uga przyzwoita, wy¿ywienie do przyjêcia. Wygoda
na statku pierwszorzêdna. D³ugi na 30m,
szeroki na ponad 5 i tylko 9 ³owi¹cych!!!!
Warunki sanitarne mo¿na poprawiæ, miejsca sypialne, a szczególnie ³azienka, jest
tylko z nazwy, ale có¿ to dla zaprawionych w dorszowaniu zapaleñców, którzy niejednokrotnie ³owili na statkach w
ogóle nie posiadaj¹cych nawet WC. Cena
za imprezê równie¿ jest do przyjêcia.
RAZEM: Ju¿ nie mogê doczekaæ siê
kolejnego wyjazdu!!!
PS. Je¿eli LEO, ten od pi³karzy, równie przyjemnie mnie zaskoczy jak ten od
wêdkarzy, to... jedziemy na Mistrzostwa
Europy!!!
Arnold Hoci³³o

&
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Listy do redakcji

MELUZYNA

Jestem by³ym cz³onkiem legendarnego
teatru Meluzyna, który w latach 70tych, by³ najlepsz¹, amatorsk¹ grup¹ teatraln¹ w Polsce! Jaki czas przebywa³em w Chicago i Nowym Jorku. Teraz
mieszkam w Szczytnie. Mam serdeczny
kontakt ze Staszkiem Miedziewskim. Po
wieloletnich perypetiach  w moim domu
posiadam unikaln¹ kronikê Meluzyny,
a w niej fotografie, artyku³y i recenzje
dotycz¹ce kilkudziesiêciu dawnych cz³onków zespo³u. Bardzo pragnê, by owe
fotografie i ca³a kronika wreszcie trafi³a
do Olecka...
Postaram siê napisaæ o Meluzynie.
Tym bardziej, ¿e widzê pewne przeinaczenie faktów.
Meluzyny nie rozwi¹zano, tylko Staszek Miedziewski otrzyma³ od w³adz S³upska lepsz¹ propozycjê pracy w Wojewódzkim Domu Kultury i wiêksze mieszkanie, a razem z Jadwig¹ (Dziuni¹) i dwojgiem ma³ych dzieci pomieszkiwali w cia-

snocie w bloku przy Placu Wolnoci...
Faktem jest, ¿e Staszka i Meluzyny
raczej nie ho³ubi³y ówczesne w³adze miasta... Ca³y czas Meluzyna dzia³a³a w klubie
PSS (Powszechnej Spó³dzielni Spo¿ywców), a (wieczny Jej pokój)  Leokadii
Nideraus, dyrektor domu kultury by³o
to nie w smak. Teatr sta³ siê przebojowy i g³ony w kraju i za granic¹, prasa,
radio, telewizja, wygrane ogólnopolskie
i zagraniczne festiwale. A teatr NIE CHCE
byæ na garnuszku pañstwowego domu
kultury, tylko w jakim peessowskim,
lokalnym klubiku... Mylê, ¿e chodzi³o
tak¿e o mo¿liwoæ kontroli repertuaru,
tym bardziej, ¿e ówczesnym partnerem
¿yciowym pani Loli by³ wiceszef oleckiej S³u¿by Bezpieczeñstwa... A w repertuarze Meluzyny: S³owo o Jakubie Szeli, Pugaczow, Jesienin  s³owem, sami
buntownicy i etc. Nawet Kopernik i Giordano Bruno pokazani jako niezgadzaj¹cy siê z zastan¹ im w³adz¹...
Czy TO mog³o byæ tolerowane w takim zadupiu? Po wyjedzie Staszka Miedziewskiego do S³upska jeszcze przez rok
Leszek Dudanowicz i ja prowadzilimy
Meluzynê i odbywalimy regularne próby z zespo³em. Obaj zrobilimy adapta-

KOSYM OKIEM OBIEKTYWU

Korek ko³o poczty. Fot. Józef Kunicki

cjê Pugaczowa prezentuj¹c go na Studenckim Festiwalu Teatralnym w Bydgoszczy.
Kiedy w 1978 roku na sta³e wyjecha³em
z Olecka, Meluzyna na dobre przesta³a
istnieæ. Z PGR Grabowo k. Go³dapi przyjecha³ w poszukiwaniu lepszej pracy Marek
Ga³¹zka, który dowiedzia³ siê, ¿e zwalniam etat w MDK. Natychmiast siê zaprzyjanilimy, co trwa do dzi, a kultura Olecka w Jego osobie  mia³a niebywa³ego farta!
Nasze ma³e ojczyzny maj¹ wiêc tak¿e nieznane, a ciekawe historie wspó³czesne... Tak¿e i dlatego przed czterema
laty sfilmowa³em ok. 45 minut relacji (prawie
monologu) Franka Rukcia, który opowiada o historii Olecka, ciekawych postaciach miasta, sobie samym (arcyciekawym) ¿yciu! Mam ten materia³ nagrany i tak¿e chcia³bym pokazaæ go w Olecku.
Staram siê o to od 2 lat, ale potrzebujê wsparcia... Serdecznie pozdrawiam!
Roman Maciejewski
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w
Olsztynie i Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku og³aszaj¹

Konkurs literacki

w 50. rocznicê mierci A.A. Milne i w 80.
rocznicê pierwszego wydania Kubusia Puchatka pt. Przyjaciele Kubusia Puchatka
1. W konkursie udzia³ bior¹ dzieci w wieku 6-13 lat (zespo³owo).
2. Prace maj¹ byæ w formie wydruku komputerowego na formacie A4, nie wiêcej
ni¿ 2 strony (1800 znaków bez spacji na
stronie) i zawieraæ opowiadania tematyczne
zwi¹zane z bohaterami Stumilowego Lasu.
3. Do ka¿dej pracy nale¿y do³¹czyæ formularz zg³oszeniowy.
4. Prace dostarczyæ do Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej do dnia
31.08.2006r.
5. Dwanacie najlepszych prac przejdzie do
etapu wojewódzkiego konkursu.
6. Fina³ wojewódzki odbêdzie siê w listopadzie 2006 r.

Od poniedzia³ku do pi¹tku mo¿na kupowaæ atrakcyjne wyroby wykonane przez uczestników WTZ. Zapraszamy do Warsztatu, przy ul.
Kopernika 6 w Olecku, od 8.00 do 15.00.

Gor¹ce skrzyd³a

Ochraniacz termiczny na dzbanek na pewno przyda siê podczas
przyjêcia w ogrodzie czy zwyk³ego rodzinnego grillowania. Doskonale utrzyma temperaturê herbaty lub kawy w dzbanku, a tak¿e bêdzie przyjemn¹ ozdob¹ sto³u.
W rodku ochraniacza znajduje siê warstwa anilany, co gwarantuje utrzymanie temperatury p³ynu przez d³u¿szy czas. Jeli kto ma
fantazjê i poczucie humoru za³o¿y zim¹ na g³owê i bêdzie mia³ ciekawy i ciep³y model czapki:-)

'
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KOLEJNE DZIESIÊCIOLECIE
PRACY SZKO£Y
SPO£ECZNEJ W OLECKU!

1. ORGANIZATOR:
Centrum Kultury i Turystyki, 11-700 Mr¹gowo, ul. Warszawska 26, tel. 089-743 34 50, fax. 089  743 34 60
2. CELE:
 Integracja i promocja amatorskiego rodowiska plastycznego,
 Wymiana dowiadczeñ i form twórczej pracy plastycznej,
 Kontynuowanie sprawdzonych form dzia³alnoci artystycznej,
 Wychwycenie nowych, ciekawych zjawisk i osobowoci twórczych.
3. ZASADY UCZESTNICTWA:
 W konkursie mog¹ braæ udzia³ pe³noletni twórcy nieprofesjonalni;
 Do konkursu dopuszczane bêd¹ prace z dziedziny malarstwa,
grafiki, rysunku;
 Technika, temat i wielkoæ prac: dowolne;
 Jeden autor mo¿e nades³aæ do 3 prac nienagrodzonych na
innych konkursach, wykonanych w ci¹gu roku poprzedzaj¹cym przegl¹d;
 Prace musz¹ byæ przygotowane do ekspozycji (oprawione)
oraz opisane: (imiê, nazwisko, rok powstania, tytu³, technika
wykonania, wartoæ);
 Prace nale¿y dostarczyæ na w³asny koszt na adres organizatora;
 Do nades³anych prac prosimy do³¹czyæ wype³niony kartê
zg³oszenia.
 w konkursie nie mog¹ braæ udzia³u studenci i absolwenci
wszystkich typów szkó³ artystycznych.
4. TERMINY i MIEJSCE PRZEGL¥DU:
 Prace nale¿y dostarczyæ do dnia 2 padziernika 2006 r. na
adres CKiT;
 Og³oszenie wyników konkursu i wrêczenie nagród nast¹pi
na otwarciu wystawy pokonkursowej w CKiT w Mr¹gowie
w dniu 14 padziernika br o godz. 17.00.
 W przypadku bardzo du¿ej iloci prac zg³oszonych do konkursu, organizator zastrzega sobie prawo do wyboru eksponowanych prac!
5. OCENA l NAGRODY:
 Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powo³ana przez
organizatora.
 Autorzy najlepszych prac otrzymaj¹ nagrody ufundowane
m.in. przez: Zwi¹zek Gmin Warmiñsko-Mazurskich, Starostê
Powiatu Mr¹gowskiego oraz Burmistrza Miasta Mr¹gowa.
 Wszyscy autorzy prac otrzymaj¹ pami¹tkowe dyplomy.

UWAGA
KARTA ZG£OSZENIA MUSI ZAWIERAÆ:

Imiê i nazwisko
Adres
Nr dowodu osobistego
Pesel
NIP:
Nota Biograficzna:
Wykaz prac:
Data
Podpis autora

NABÓR
NA ROK SZKOLNY 2006/2007

Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO oraz Spo³eczne Gimnazjum STO w Olecku to szko³y wyj¹tkowe. Nasza dzia³alnoæ skierowana jest na kszta³cenie i wychowanie uczniów
w warunkach sprzyjaj¹cych wszechstronnemu rozwojowi
m³odych ludzi. Klasy naszych Szkó³ to niewielkie grupy
uczniów (do 16 osób), z którymi pracuj¹ nauczyciele wybrani z wielk¹ pieczo³owitoci¹, zapewniaj¹cy jak najlepsze
przygotowanie dzieci i m³odzie¿y do kolejnych etapów kszta³cenia. Poczucie bezpieczeñstwa, szereg zajêæ dodatkowych,
rozszerzona oferta edukacyjna, wyjazdy edukacyjne i rekreacyjne  to atuty naszych Szkó³.
Obie szko³y s¹ szko³ami niepublicznymi o uprawnieniach
szkó³ publicznych.
Kszta³cenie w pocz¹tkowych klasach Szko³y Podstawowej
STO obejmuje:
1) program kszta³cenia zintegrowanego;
2) naukê jêzyka angielskiego (2 godz. tygodniowo);
3) ko³a zainteresowañ: zajêcia muzyczne, kulinarne, plastyczne,
modelarskie, naukê tañca;
4) zajêcia w wietlicy w godzinach 13-15.30 (dzieci mog¹
pod opiek¹ wychowawcy odrobiæ lekcje, uczestniczyæ w
zajêciach kó³ zainteresowañ, itp.).
Uczniowie klas IV-VI maj¹ do wyboru szereg zajêæ dodatkowych oraz uzupe³niaj¹cych wiedzê kó³ (przedmiotowych i zainteresowañ). Ka¿dy znajdzie co dla siebie! Zajêcia pozalekcyjne przygotowuj¹ uczniów do pierwszego w
ich ¿yciu wa¿nego sprawdzianu w VI klasie.
Dla uczniów klas gimnazjum przedstawiamy szerok¹ ofertê
zajêæ edukacyjnych:
1) dwa obowi¹zkowe jêzyki obce (angielski, niemiecki);
2) ko³a przygotowuj¹ce do konkursów przedmiotowych;
3) ko³a zainteresowañ;
4) wiosenna interdyscyplinarna konferencja naukowa dla
gimnazjalistów;
5) comiesiêczne spotkania z ludmi sztuki i nauki dla uczniów
i rodziców;
6) publikacja referatów uczniów w Fundacji Badañ Literackich;
7) Klub Europejski.
CZESNE:
 kl. I-III  200 z³otych
 kl. IV-VI  300 z³otych
 gimnazjum  280 z³otych
Jednoczenie informujemy, i¿ uczniowie klas IV-VI oraz
klas gimnazjum, którzy zapisz¹ siê do naszych Szkó³ w roku
szkolnym 2006/2007, a posiadaj¹ na wiadectwie redni¹
ocen równ¹ 4,75 i powy¿ej, s¹ zwolnieni z op³at w bie¿¹cym
roku szkolnym, a w kolejnych latach nauki bêd¹ uprawnieni do obni¿enia wysokoci czesnego pod warunkiem utrzymania redniej ocen.
Zapraszamy!
Zapisy do Spo³ecznej Szko³y Podstawowej STO i Spo³ecznego Gimnazjum STO w Olecku: ul. M³ynowa 8 w godzinach 8.00 - 15.00. Decyduje kolejnoæ zg³oszeñ (maksymalna iloæ uczniów w klasie: 16). Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ w sekretariacie Zespo³u Szkó³ STO: tel. 0 87 520
24 18.
(L4110)
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IX Mazurskie Spotkania z Folklorem
W dniach 11-17 sierpnia odby³a siê IX edycja miêdzynarodowego festiwalu Mazurskie Spotkania z Folklorem, którego organizatorem jest Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate. Spotkania realizowane by³y w ramach projektu Akademia Kultury Tradycji i Wspó³czesnoci Olecko 
AKTIWO przy pomocy rodków Unii Europejskiej pod patronatem Euroregionu Niemen.

Fot. Józef Kunicki

Pomimo deszczu i niepogody fani folkloru na tegorocznych IX Mazurskich Spotkaniach mieli czym nacieszyæ oko
i ucho. Fantastyczni S³owacy (nie tylko na scenie), przesympatyczni Litwini i £otysze, wspania³e Estonki, m³odzie¿ i starszeñstwo z Lipiec Reymontowskich oraz mali górale z Trybszy stworzyli niepowtarzalny klimat tegorocznej imprezy.

Studenci z Teatru Tañca WPS z Warszawy pokazali na
scenie niezwyk³y kunszt po³¹czenia tradycji i wspó³czesnoci. Punktem kulminacyjnym  najpiêkniejszym i najbardziej
wzruszaj¹cym  sta³ siê polonez w wykonaniu wszystkich
tancerzy Spotkañ.

Tancerze ognia Exodus z Ostródy ¿ongluj¹c ogniem zakoñczyli wtorkowy, a zarazem ostatni wieczór folkloru w Olecku.

Przy okazji chcia³abym z³o¿yæ szczególne podziêkowania
wszystkich wolontariuszom, którzy nie szczêdz¹c swego czasu i umiejêtnoci pracowicie uwijali siê podczas Fiesty Borealis i Mazurskich Spotkañ z Folklorem. W wiêkszoci by³a to
m³odzie¿ z Liceum Ogólnokszta³c¹cego, Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych oraz Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku.
To wszystko ju¿ historia Za rok jubileusz  okr¹g³e
10 lat Spotkañ, na które ju¿ dzi zapraszam
dyrektor artystyczny Bo¿ena Ga³¹zka
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Listy do redakcji
Bardzo serdecznie gratulujê wszystkim realizatorom, uczestnikom i Dyrektor Artystycznej Bo¿enie Ga³¹zce IX-tych Mazurskich Spotkañ z Folklorem. Nawet deszcz przestawa³ pa-

daæ, gdy na scenê wchodzi³y zespo³y z muzyk¹, tañcem i piewem.
Jestem przekonana, ¿e tegoroczne Spotkania, to bardzo dobre
wydarzenie w kalendarzu imprez ROK, jeli nie najlepsze.
Olecczanka

Fot. Zbigniew Darda
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Z³e pomys³y, jak z³a ¿ona  odchodz¹, by po pewnym czasie wróciæ!

Tadeusz Szyfer

Materia³y zamieszczone w dodatku wyra¿¹j¹ opinie cz³onków i sympatyków Unii Polityki Realnej.
Za treæ nades³anych materia³ów odpowiedzialnoæ ponosi Dariusz Zaniewski. Kontakt: tel. 523-94-90.
Nullum crimen sine lege, czyli nie
ma przestêpstwa bez ustawy. Tak g³osi
staro¿ytna sentencja, któr¹ poznaj¹ studenci ju¿ na pierwszym roku studiów prawniczych. Oznacza ona, ¿e za przestêpstwo
mo¿e byæ uznany wy³¹cznie czyn zabroniony pod grob¹ kary przez ustawê obowi¹zuj¹c¹ w momencie jego pope³nienia.
W tym sensie wród czynników kryminogennych, czyli rodz¹cych przestêpstwo,
ustawy karne znajduj¹ siê na pierwszym
miejscu. Bez nich o ¿adnych przestêpstwach
nie by³oby mowy.
Jednak mo¿emy mówiæ o ustawach jako
czynniku kryminogennym równie¿ w innym sensie. W pewnych sytuacjach kryminalizuj¹ one bowiem czyny, które z punktu
widzenia praw naturalnych nie s¹ nawet
naganne, nie mówi¹c ju¿ o tym, by by³y
przestêpstwami.
W s³u¿bie wyzysku
i chciwoci
G³ówny Urz¹d Statystyczny szacuje, ¿e oko³o 30 procent produktu
Krajowego Brutto, a wiêc tego, co
w Polsce zosta³o wytworzone i sprzedane, powstaje w tzw. szarej strefie, czyli
w konspiracji przed pañstwem. Nie dlatego, by ludzie mieli szczególne zami³owanie do konspirrowania, tylko dlatego, ¿e
tak im podpowiada zdrowy rozs¹dek, poczucie odpowiedzialnoci i instynkt samozachowawczy. Konspiracja ta jest bowiem
form¹ samoobrony przed z³ym prawem, bêd¹cym w³aciwie tylko pozorami legalnoci, maj¹cymi os³oniæ chciwoæ pañstwa
uprawiaj¹cego bezlitosny wyzysk. Dowodu, ¿e tak w³anie jest, dostarcza nam tzw.
strajk w³oski. Nawiasem mówi¹c, strajki
w³oskie urz¹dzane s¹ w zasadzie w sektorze publicznym i polegaj¹ na drobiazgowym przestrzeganiu wszystkich przepisów,
teoretycznie ustanowionych dla sprawnego
funkcjonowania firmy czy instytucji. Jednak efekt strajku w³oskiego jest taki sam,
jak strajku zwyczajnego, kiedy pracownicy przerywaj¹ pracê; firma lub instytucja
zamiera. Jeli zatem drobiazgowe przestrzeganie przepisów przynosi taki rezultat, to
jest to dowód, ¿e przepisy te wcale nie
s³u¿¹ sprawnemu funkcjonowaniu, tylko
czemu zupe³nie innemu. S³u¿¹ one umocnieniu w³adzy rz¹dz¹cej biurokracji i zapewnieniu jej sta³ego dop³ywu dochodów,
pochodz¹cych z rabunku podw³adnych.
Nic zatem dziwnego, ¿e w tej sytuacji pod-

w³adni zaczynaj¹ konspirowaæ.
Nielegalne zatrudnienie
Jednym z drastycznych przyk³adów
niegodziwego ustawodawstwa s¹ przepisy o nielegalnym zatrudnieniu. Nie chodzi
tu bynajmniej o zbrodnie na zlecenie, tylko o czynnoci jak najbardziej pod ka¿dym wzglêdem po¿yteczne. Dlatego zatem
te czynnoci s¹ delegalizowane? Poniewa¿ nielegalnie zatrudniony pracownik
nie odprowadza haraczu dla rz¹dz¹cej biurokracji. Jak niedawno poinformowa³ pan
Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Pracodawców, od ka¿dej setki z³otych wyp³aconej pracownikowi, pracodawca musi
oddaæ rz¹dz¹cej biurokracji a¿ 85 z³otych!
Widaæ wyranie, ¿e w Polsce praca jest
traktowana jako jeden z najbardziej luksusowych, zbytkownych towarów, przynaj-

rokracji (chocia¿, powiedzmy sobie szczerze, s¹ to uzasadnienia ba³amutne), o tyle
przypadek samochodów z silnikami diesla
mo¿na uzasadniæ ju¿ tylko nag¹ przemoc¹. Chodzi o to, ¿e do zbiorników samochodów z silnikami diesla mo¿na wlewaæ
spo¿ywczy olej rzepakowy w cenie po 2,50
z³ za litr, zamiast oleju napêdowego w cenie 4 z³ za litr. Wystarczy w tym celu dokonaæ w silniku drobnych i ca³kowicie legalnych przeróbek. W³aciciele warsztatów dokonuj¹cych tych przeróbek boj¹ siê
jednak wystêpowaæ w telewizji w obawie
przed zemst¹ biurokracji. Chodzi bowiem
o to, ¿e biurokracja dosz³a do wniosku, i¿
pañstwo wskutek tego traci 1,50 z³ na
ka¿dym litrze. Skoro za tak, to wykombinowa³a sobie, i¿ spo¿ywczy olej rzepakowy po wlaniu go do zbiornika samochodu, staje siê olejem napêdowym,
od którego w³aciciel samochodu
powinien zap³aciæ podatek akcyzowy, czyli  krótko mówi¹c 
haracz. W przeciwnym razie oszczêdnoci, jakie z tego tytu³u uzyska,
bêd¹ brudnymi pieniêdzmi. W ten
sposób ustawodawstwo mno¿y przestêpców
w postêpie geometrycznym, bo przecie¿
ka¿dy sklepikarz, który od w³aciciela samochodu przyjmie zap³atê w brudnych
pieni¹dzach, uczestniczy tym samym w
ich praniu, zw³aszcza, gdyby tamten mu
siê swoj¹ pomys³owoci¹ pochwali³.
Prokuratorska choroba zawodowa
Przy ca³ej sympatii do niektórych inicjatyw rz¹du premiera Kaczyñskiego trudno
nie zauwa¿yæ niepokoj¹cej tendencji. Zamiast likwidowaæ okazje do prawdziwych
przestêpstw, pomys³owoæ rz¹du zmierza
w kierunku mno¿enia policji szpieguj¹cych
obywateli na ka¿dym kroku, ¿eby wydusiæ z nich haracz, jaki rz¹dz¹ca biurokracja
sobie przyzna³a. Mo¿e to byæ efektem
sposobu mylenia, który nazwa³bym prokuratorsk¹ chorob¹ zawodow¹. Jak bowiem
chory na tê chorobê prokurator mo¿e postrzegaæ wiat? Ano, mo¿e go postrzegaæ
jako obszar zaludniony przez 6 miliardów
podejrzanych. Wszystkich, ma siê rozumieæ, przes³uchaæ siê nie da, ale skoro tak,
to tym bardziej trzeba siê staraæ, by przewietliæ, a potem przes³uchaæ i ewentualnie zaci¹gn¹æ przed s¹d tych, których siê
uda. Wygl¹da na to, ¿e do znanej ju¿ chciwoci i wyzysku mo¿e jeszcze do³¹czyæ
paranoja.

Pranie pieniêdzy
Andrzej Stanis³awski

mniej pod wzglêdem wysokoci fiskalnego haraczu, jakim jest ob³o¿ona. Dlatego
te¿ zdrowy rozs¹dek, poczucie odpowiedzialnoci pracodawcy za firmê i pracownika za rodzinê oraz instynkt samozachowawczy nakazuje podjêcie ryzyka i omijanie praw ustanowionych dla umo¿liwienia rabunku i wyzysku. Tym samym jednak i pracodawca i pracownik staj¹ siê
przestêpcami, a dochód pracownika, jako
uzyskany w nastêpstwie nielegalnego
zatrudnienia, staje siê tzw. brudnymi pieniêdzmi. Gdyby biurokracji i kolaboruj¹cym z ni¹ bankom uda³o siê ca³kowicie
wyeliminowaæ obrót gotówkowy, los nielegalnie zatrudnionych sta³by siê podobny
do losu tzw. liszeñców w Zwi¹zku Sowieckim. Jak wiadomo, byli to ludzie pozbawieni kartek ¿ywnociowych, co teoretycznie skazywa³o ich na mieræ g³odow¹, przed któr¹ ratowa³ ich jedynie czarny wolny rynek. Powinni to zapamiêtaæ
sobie zw³aszcza ci, którzy pochopnie rzucaj¹ na wolny rynek anatemy w imiê mi³oci bliniego.
Oliwa na wierzch wyp³ywa
O ile haracze na³o¿one na wynagrodzenia mo¿na jeszcze czêciowo uzasadniæ jakimi ekwiwalentnymi wiadczeniami dla pracownika ze strony rz¹dz¹cej biu-
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Sprawa dla reportera

Lista ¿¹dañ Inicjatywy Uczniowskiej wci¹¿ siê wyd³u¿a.
Najnowsze pomys³y to obowi¹zkowe kapcie na zmianê dla
nauczycieli i reforma szkó³ na wzór rozwi¹zañ wprowadzonych przez Zapatystów w meksykañskim Chiapas.
Dzieciakom z Inicjatywy uda³a siê rzecz trudna. Wszyscy
przewidywali, ¿e antygiertychowe demonstracje w koñcu strac¹
na popularnoci, z powodu typowego w takich sytuacjach
znudzenia. Nikt jednak nie spodziewa³ siê, ¿e po pewnym
czasie za sam fakt uczestniczenia w niej bêdzie mo¿na bardzo
³atwo staæ siê obiektem ¿artów. Jak tak dalej pójdzie, z Inicjatywy nabijaæ siê bêdzie wiêcej osób ni¿ z Romana.
Jednak to, co odstraszy³o nieprzebrane przecie¿ t³umy niechêtne Giertychowi, nie zniechêca mediów. Po ka¿dej z kilkuosobowych demonstracji mo¿emy liczyæ na wywiad z nastolatkami, wreszcie spe³niaj¹cymi swoje marzenia o wystêpie w
telewizji. Najwiêksze dzienniki powiêcaj¹ im prawie tyle miejsca,
ile Wyborcza szecioosobowym pikietom m³odzie¿ówki PD.
Jak zwykle okazuje siê, ¿e najlepsz¹ recept¹ na zaistnienie w

mediach jest wygadywanie bzdur  byle robiæ to z fantazj¹.
Jeli Joanna Senyszyn odmawia publiczn¹ modlitwê o przemianê Warszawy w Sodomê i Gomorê, to wiemy ju¿, z kim
bêdzie rozmowa o godzinie 21 w TVN. Jeli Wierzejski postanawia przy³o¿yæ pederastom pa³k¹ po g³owie, mo¿e liczyæ na
rekordow¹ frekwencjê na kolejnym ze swych b³yskotliwych
bryfyngów.
Mog³oby siê wydawaæ siê, ¿e Senyszyn, Wierzejskiego i
Inicjatywê Uczniowsk¹ dzieli praktycznie wszystko, ale nie ma
to znaczenia wobec rzeczy zasadniczej  ca³a trójka jest dla
wiêkszoci spo³eczeñstwa pomiewiskiem. Okazuje siê, ¿e skutkiem
tego jest wzmo¿one zainteresowanie, ocieraj¹ce siê wrêcz o
fascynacjê. To trochê jak z Dod¹  miej¹ siê z niej prawie
wszyscy, wiêc jest prawie wszêdzie.
Tak wiêc o rewolucjonistach z Inicjatywy z pewnoci¹ jeszcze
us³yszymy. Ciekawe, ilu jest wród nich przysz³ych bossów
partyjnych m³odzie¿ówek, pos³ów? W ka¿dym razie dziennikarze wci¹¿ bêd¹ mieli z kim robiæ wywiady, a ja o czym pisaæ
felietony.
Leszek Zaborowski

Komisja wczesnego ostrzegania
Mamy ju¿ w Europie system szybkiego ostrzegania. Jego matecznik to Komisja Europejska. Ostrzega przed czym tylko siê da i co rusz wyrusza na jakie wojny...
Niedawno Komisja ostrzeg³a przed nadmiernym opalaniem siê w solarium. Zwiêksza ono ponoæ ryzyko zachorowania na
z³oliwego raka skóry. Komisja apeluje,
by z solarium nie korzysta³y zw³aszcza
osoby o jasnej karnacji, piegowate, z
wieloma pieprzykami. KE wydaæ ma na
tê okolicznoæ nawet ulotkê oraz nak³oniæ w³acicieli firm, by informowali u¿ytkowników o ryzyku oraz by zastosowali

siê do norm, jakie ju¿ wkrótce maj¹ byæ
wprowadzone, tak by ograniczyæ stopieñ
promieniowania ultrafioletowego.
Komisja Europejska wziê³a te¿ na tapetê olejki do opalania oraz... farby do
w³osów. W tych ostatnich ma byæ zakazane stosowanie 22 substancji chemicznych, które szkodliwie wp³ywaj¹ na zdrowie,
a zw³aszcza mog¹ wywo³aæ... raka pêcherza. Niewa¿ne, ¿e, jak dot¹d, nie uda³o
siê ustaliæ czy ktokolwiek w ogóle stosuje te substancje w produkcji farb do
w³osów, ale có¿ szkodzi ostrzec zawczasu... Urzêdnicy bêd¹ mieli robotê, powstan¹

Konfidentów bój ostatni

7 sierpnia up³yn¹³ termin sk³adania owiadczeñ przez funkcjonariuszy Wojskowych S³u¿b Informacyjnych, którzy zamierzaj¹ przejæ do wywiadu lub kontrwywiadu wojskowego.
Wbrew pogró¿kom niektórych starych ubeków, owiadczenia weryfikacyjne z³o¿yli nie tylko funkcjonariusze przechodz¹cy do nowych s³u¿b, ale i ci, którzy takiego zamiaru nie
maj¹.
Dlaczego? Ano, ka¿dy z nich ma swoje powody, ale zagro¿enie kar¹ do 8 lat wiêzienia te¿ swoje robi. Tak czy owak,
z³o¿ono prawie 3 tysi¹ce owiadczeñ o przypadkach tajnej
wspó³pracy z przedsiêbiorcami, nadawcami telewizyjnymi
i radiowymi, redaktorami naczelnymi, dziennikarzami i wydawcami prasy.
Min. Macierewicz, stoj¹cy na czele 24-osobowej Komisji
Weryfikacyjnej, która teraz te owiadczenia sprawdza owiadczy³,
¿e s¹ one zadziwiaj¹co szczegó³owe i dok³adne. Najwyraniej
funkcjonariusze sypi¹ na potêgê. W takiej sytuacji tylko patrzeæ, jak objawi¹ siê ró¿ne rewelacje.
Uprzedzaj¹c ten moment osobistoci i rodowiska obawiaj¹ce siê kompromitacji próbuj¹ zawczasu odpowiednio nastroiæ
opiniê publiczn¹ do lustracji. Po pierwsze  zmêczyæ. St¹d
te¿ w ostatnich tygodniach pojawi³o siê mnóstwo doniesieñ,
a to o Delegacie, a to o Historyku, a to ostatnio  o
Herbercie.

nowe dokumenty, stworzone zostan¹ dodatkowe
normy
itd.,
itp.
I niech kto powie, ¿e w Unii Europejskiej nikt nie przejmuje siê losem konsumentów... Fakt, jest to doæ szczególna
troska. Bo, co prawda, realizowana jest z
pieniêdzy tych¿e konsumentów, zabieranych im w postaci coraz to wy¿szych podatków, ale konsument wie przynajmniej
za co p³aci. Skoro w dzisiejszych czasach
trudno ju¿ liczyæ na ochronê ze strony
policji przed pospolitymi bandytami, to
niech¿e chocia¿ komisarz Verheugen ochroni nas przed kremem do opalania i farb¹
do w³osów! Nie mówi¹c ju¿ o solarium!
Pawe³ Szt¹berek

Re¿yser tej kampanii liczy na to, ¿e opinia publiczna przestanie siê w ogóle tym interesowaæ, a wtedy i rewelacje ujawnione wskutek weryfikacji WSI przejd¹ niezauwa¿one. Po drugie  chce wpoiæ przekonanie, ¿e z t¹ lustracj¹ to nic pewnego, ¿e nigdy nie uda siê oddzieliæ prawdy od fa³szu, wiêc trzeba sobie daæ z tym spokój.
Po trzecie wreszcie  wpoiæ przekonanie, ¿e wszyscy siê
umoczyli, a w takim razie nie mo¿na robiæ komu wyrzutów
tylko dlatego, ¿e zosta³ zdemaskowany. W ten sposób wstydliwy kamyczek chcieliby ukryæ na pla¿y, wstydliwy listek  w
lesie. Wiêc pracowicie sadz¹ las.
Andrzej Stanis³awski

"
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US£UGI

RATY!

GLAZURA, terakota, drzwi, tel. (087) 520-13-87)

armatura sanitarna, kominki, prace wykoñczeniowe
Rampa PKP
grzewcze i tradycyjne, projektowanie i wykonawstwo, us³ugi remontowo-budowlane
(K18406)
Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995
* GUSIEW  codzienna linia regularna, tel. 0-504-065-770 V45006
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V51103
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V50703
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V45206
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V50804
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
K18706
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V45706
* kredyt tani, tel. 0-87-520-01-89
V45306
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55

V42008

* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47
K432
* ksiêgowe us³ugi, tel. 0-87-520-31-70
L4011
* LONDYN  dostarczê paczki, tel. 0-501-720-701
L4806
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V47005
* Meble, sklep, rampa PKP. Tel. (087) 520-19-44.

V46805

* myjnia samochodowa, Wojska Polskiego 18A, mycie od 8
z³otych
V44207
* NOBILES farby, aleje Lipowe, tel. 0-87-520-22-84
V47105

(V45106)

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

k2okna@vp.pl

(V44007)

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

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93 V52501
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, (wjazd od
Zyndrama), tel. 0-606-756-380
K17008
PROJEKTOWANIE, URZ¥DZANIE OGRODÓW OD A DO Z

Sprzeda¿ rolin wodnych i kolekcjonerskich, rododendronów
Tel. 0-693-239-934
(V16708)
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K19005
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V39110)
* rowery, naprawa, skutery, tel. 0-87-520-29-75
V51003
* RTV - naprawa, tel. 0-509-489-447
L4905
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L5303
* serwis pilarek, koszarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa PKP, tel. 0-87-520-48-78
L3813
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V46905
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K19305
* SOLARIUM, modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V52104
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V46006
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2532
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K332
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2232
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3214
* transport, tel. 0-508-192-094
V46016
* transport wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel. 0-604514-845
V40009
US£UGI POGRZEBOWE BARKA
Konkurencyjne ceny!

Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B (wejcie od
ul. S³owiañskiej), Tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
* wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski, Targowa 20, tel. 0-87520-21-13
V73437a
Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39

* wypo¿yczalnia rowerów Impuls, tel. 0-87-520-36-92 K21602

WYWÓZ MIECI
(V48502)

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

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

(V50903)

(K21202)

* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K14412
* AUTOGAZ  monta¿, tel. 0-87-523-94-31
K19105
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
V16950
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L3114
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V52003
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 V51203
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18823
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V39909
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-12-88 V41708
* DEMBUS przewozy turystyczne, kraj, zagranica, tel. 0-504065-770
V44906
* Dewocjonalia, ulica Winiowa,
V45506
* ELEKTRO-MOTO-DOM - sklep, naprawa sprzêtu RTV.
Kolejowa 6. Tel. 0-509-489-447
V47305

KOMINKI

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

(V39210)

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

(V50104)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V34213)

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury tel. (087) 520-04-80
V16409

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

* zak³ad krawiecki, Irena £apiñska, tel. 0-87-520-24-82 V47205
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2335
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OG£OSZENIA DROBNE
INNE
* oddam kamieñ i gruz, tel. 0-511-712-551

Jerzy Miliszewskip

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

L3308

Poszukujê pilnie wiadków kolizji na skrzy¿owaniu ko³o szpitala w Olecku w dniu
15 grudnia 2005 r. oko³o 1:00 w nocy 
samochód KIA Pikanto NOEL 683.
(K21301)
Tel. 0-600-377-469.
* zlecê wykonanie i prowadzenie strony internetowej, tel.
0-87-523-90-09
L4508
* zamieniê mieszkanie dwupokojowe na wiêksze, tel. 0-87523-70-48
K21402
* Znaleziono klucz elektroniczny do samochodu, czarny z
niebieskimi przyciskami, do odebrania w redakcji
L2519
KUPIÊ
* domek, tel. 0-606-756-380

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

L4408

PRACA
* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
V17024
* przyjmiemy uczniów do nauki zawodu sprzedawcy, od 1
wrzenia 2006 roku, tel. 0-87-520-15-30
K17508
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L4706
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www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

tel. 520-23-36

Codziennie w godz. 8 -18
00

00

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V39809)

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

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V44107)

* artyku³y wêdkarskie, WYPRZEDA¯, rabat 30%, sklep zoologiczny, ul. Kolejowa
L5106
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka,
tel. 0-87-520-01-21
L4007
* Autosan H921, po przebudowie, tel. 0-606-141-884
L5501
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-12-88 V41708
* dzia³kê letniskow¹, 15 arów, domek letniskowy, Kotowina
nad Rospud¹, tel. 0-602-192-452
K20303
* dzia³ki budowlane, tel. 0-601-210-819
K20104
* lilie wodne, tel. 0-693-239-934
K16808
* rower górski, dzieciêcy, stan bardzo dobry, tel. 0-601-152454
K15705
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57 L3013

(V48404)

SPRZEDAM

WYNAJEM

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V38710)

* czteropokojowe mieszkanie umeblowane do wynajêcia w
centrum, tel. 0-602-192-452
K21102
* do wynajêcia mieszkania, tel. 0-502-264-902
K19704
* kawalerka do wynajêcia, Kociuszki, 450 z³otych + liczniki,
tel. 0-87-521-51-97
K21501
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3615
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L5204
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L5303
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3513
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Kalendarz imion

Nasz przepis
Ziemniaki z dymk¹
40 dkg ziemniaków
2 ³y¿ki mas³a
½ ³y¿eczki soli zio³owej
¼ ³y¿eczki bia³ego pieprzu
20 dkg dymki
2 ¿ó³tka
2 ³y¿ki mleka
Ziemniaki obieramy, p³uczemy i
kroimy w 1,5 cm kostkê. Na patelni
rozgrzewamy mas³o. Ziemniaki przyprawiamy sol¹ zio³ow¹ i pieprzem. Pieczemy je na patelni pod przykryciem
do chwili a¿ nabior¹ jasnoz³otego koloru
i wtedy zdejmujemy przykrycie i pieczemy dalej.
Cebulkê oczyciæ i pokroiæ ukonie na kawa³ki o szerokoci 1,5 cm.
Do ziemniaków dodajemy j¹ po 15
minutach i pieczemy 5 minut bez przykrycia.
Patelniê odstawiamy z ognia i dodajemy dwa ¿ó³tka wymieszane z mlekiem. Ca³oæ dok³adnie mieszamy.

Teodor

Imiê pochodzi z jêzyka greckiego i
sk³ada siê z dwu cz³onów. Pierwszy element to theos  Bóg, za drugi doron  dar. Ca³oæ mo¿na wiêc t³umaczyæ jako dar Boga. Polskim i s³owiañskim odpowiednikiem imienia bywa Bo¿ydar. Teodor bywa dobrym organizatorem i przywódc¹. Ma du¿¹ intuicjê.
Potrafi byæ wspania³omylny. Odnosi sukcesy jako dzia³acz spo³eczny. Zazwyczaj
uroczy, mi³y sympatyczny. Rodzinê z
regu³y stawia na drugim planie. Imieniny: 2 lutego, 26 marca, 19 wrzenia, 9
listopada.

zefa, Ludwika, Micha³a, Namys³awa, Siecies³awa, Zbigniewa
26 sierpnia
Adriany, Adrianny, Joanny, Marii, Natalii, Sandry, Teresy, Zefiryny
Adriana, Dawida, Dobroniegi, Ireneusza,
Konstantego, Maksyma, Wiktora, W³astymira, Zefiryna
27 sierpnia
Gos³awy, Ma³gorzaty, Moniki, Oty
Angela, Cezarego, Dominika, Gos³awa,
Józefa, Kakasantego, Przedzis³awa, Przybymira, Rufusa, Teodora
28 sierpnia
Adeliny, Fredy, Gusty, Patrycji, Wiwiany
Aleksandra, Aleksego, Augustyna, Erazma, Freda, Sobies³awa, Stronis³awa,
Wyszomira

Panna

23 sierpnia
 22 wrzenia
Ludzie spod tego
znaku bior¹ ¿ycie bardzo powa¿nie. Nie
lubi¹ ryzyka i eksperymentów. S¹ realistami trzewo patrz¹cymi na ¿ycie.
Panny s¹ obowi¹zkowe, praktyczne
i rozs¹dne, lecz jednoczenie bardzo
wra¿liwe, wobec czego ³atwo je uraziæ.

 Gospodarz dobry rok zaczyna od
w. Bart³omieja (24 sierpnia)
 Jeli na Bart³omieja (24 sierpnia) ziemia
twarda, to bêdzie zima harda, a jak
miêkka to lekka.
 w. Bartek (24 sierpnia) kaniku³ê koñczy i do jesieni ju¿ sposobi.
 Na w. Ludwika (25 sierpnia) zbo¿e
z pola umyka.
 Boæki odlecia³y - podwieczorki zabra³y.
 Od g³odowych cierpieñ najlepsze
lekarstwo  sierpieñ.
 Na w. Augustyna (28 sierpnia) orka
dobrze siê poczyna.
Maj¹ doskona³¹ pamiêæ. Panny rozwinê³y zmys³ obserwacji i analizy. Maj¹ nie
najgorsze zdrowie, chocia¿ s¹ na tym tle
bardzo przewra¿liwione. Lubi¹ przejmowaæ siê sprawami innych, czêsto siê
denerwuj¹, co odbija siê na ich samopoczuciu. Na szczêcie bardzo intensywnie
siê kuruj¹. Zawsze posiadaj¹ spory zapas leków i zió³. Wra¿liwym organem u
Panny jest ¿o³¹dek, a najlepiej wykszta³conym zmys³em  s³uch.

Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Bia³ymstoku
Orodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku
organizuje nabór na rok szkolny 2006/2007
SZKO£Y DZIENNE na podbudowie gimnazjum
 4-letnie Technikum kszta³c¹ce w zawodach:
- technik ekonomista
- technik informatyk
- technik handlowiec
 3-letnie Liceum Ogólnokszta³c¹ce -profil ogólny
 2-letnia Zasadnicza Szko³a Zawodowa kszta³c¹ca w zawodach:
- stolarz
- sprzedawca
- kelner
SZKO£Y ZAOCZNE na podbudowie gimnazjum lub szko³y podstawowej
 3-letnie Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych  profil ogólny
na podbudowie szko³y zawodowej
 2-letnie Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych  profil
ogólny
SZKO£A POLICEALNA DLA DOROS£YCH
1,5-roczna lub 2- letnia na podbudowie szko³y redniej
OFERUJE KSZTA£CENIE W ZAWODACH:
- technik informatyk
- technik handlowiec
- technik administracji
- technik rachunkowoci
Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Bia³ymstoku
Orodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku
19-400 Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel. (087) 520-26-35
www.zdz.bialystok.pl, e-mail: olecko@zdz.bialystok.pl

(K21601)

22 sierpnia
Grzemis³awy, Hipolity, Marii, Zygfrydy
Cezarego, Dalegora, Fabrycego, Hipolita, Jana, Mariusza, Radomi³a, Tymoteusza, Zygfryda
23 sierpnia
Alerii, Mi³y, Poli, Ró¿y, Walerii
Apolinarego, Apoloniusza, Cichomira,
Filipa, Kalinika, Laurentego, Sulidara,
Waleriana, Wiktora, Zacheusza
24 sierpnia
Christy, Emilii, Joanny, Maliny, Malwiny, Michaliny
Bart³omieja, Bartosza, Cieszymierza, Cieszymira, Donata, Jerzego
25 sierpnia
Beli, Izabeli, Lucyli, Lucylii, Ludwiki, Luizy,
Patrycji
Gaudentego, Gregorego, Grzegorza, Jó-

Przys³owia
i powiedzenia

%
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
Dokoñczenie ze s. 20.

Tak... to jest prawdziwy terroryzm z
zastosowaniem najbrutalniejszego szanta¿u
i regu³ walki, które zawsze s¹ korzystne
dla jednej strony, a jak nie to w ka¿dej
chwili mo¿na je zmieniæ i dostosowaæ do
sytuacji. Dziwna to walka z tak pojmowanym dobrem, tolerancj¹ czy s³usznoci¹ pogl¹dów. Przyk³ad? Proszê bardzo
 pierwszy z brzegu. Tolerancja odmiennoci seksualnej. ¯eby byæ TOLERANCYJNYM trzeba przyj¹æ wszelkie zasady
i normy narzucone przez pewn¹ grupê ludzi.
Nale¿y popieraæ i zgadzaæ siê na najbardziej absurdalne wypowiedzi, stwierdzenia i pomys³y. Jeli nie... od razu mo¿na
zapisaæ siê do jakiej faszystowsko-nacjonalistycznej grupy o silnym pod³o¿u
klerykalno-ciemnogrodzkim. Niestety, w
dobie tolerancji, demokracji i wolnoci s³owa
nie mo¿na reprezentowaæ innego wiatopogl¹du i mieæ innej wizji otaczaj¹cego
nas wiata. Czyli TOLERANCJA INNOCI nie toleruje innego mylenia i bycia
innym. I jestem ciekaw, z której strony
mamy do czynienia z wiêksz¹ nietolerancj¹ odmiennoci?
Podobnie jest w polityce. Jak nie zgadzasz siê z otoczeniem na temat pogl¹dów politycznych, to jeste nietolerancyjnym zacofañcem. Wiadomo... ka¿dy
inny pogl¹d ni¿ nasz jest z³y.
Niestety, polityka jest taka, jaka jest

i ju¿. I trzeba szanowaæ pogl¹dy innych.
Rozumiem, ¿e komu siê podoba PO czy
SLD. Mo¿na i tak. Mo¿na nawet udawaæ,
¿e nie widzi siê tego co dzieje siê z³ego w
tych partiach. Mo¿na pisaæ i mówiæ, ¿e
na przyk³ad PiS ci¹gle robi kampaniê wyborcz¹, ale ze wzruszeniem ramion przyjmowaæ tak¹ sam¹ informacjê, ¿e nasze
ulubione robi¹ ca³y czas to samo. Mo¿na
ekscytowaæ siê, ¿e jaki cz³onek PiS pope³ni³ przestêpstwo. Ale czemu tak umylnie
nazywaæ przestêpstwa i to nawet udowodnione w³asnych sympatii nagonk¹
prowadzon¹ przez zwyciêsk¹ partiê. Dziwi mnie, ¿e tak minimalizuje siê osi¹gniêcia
kryminalne sympatii: afera Rywina, afera mostowa, machlojki bankowe itd., a z
drugiej strony nazywa siê polowaniem
na czarownice zaostrzanie prawa i d¹¿enie do tego, by prawo by³o przestrzegane. Chcemy by ulice by³y bezpieczne i
oburzamy siê na to, ¿e karze siê prokuratorów i sêdziów, ¿e z prawa robi¹ pomiewisko. I czego tu nie rozumiem. Bo wielu zaczyna nazywaæ to pañstwem policyjnym. Jeli w tym czasie policjant odbiera pijanemu kierowcy prawo jazdy
i samochód, a sêdzia i prokurator doprowadzaj¹ do surowego ukarania takiego
gocia  to chcê takiego pañstwa policyjnego.
Inna gor¹ca sprawa: Grass i jego Waffen
SS. Kiedy kilka lat temu pojawi³a siê in-

Komentarze i refleksje
Dokoñczenie ze s. 20.

czony wojn¹ kraj. Nie wszyscy mogli udaæ
siê na emigracjê i mieæ czyste r¹czki. Mo¿e
w³anie dziêki nim Polska by³a najweselszym barakiem dawnego systemu,
przynajmniej w czasach postalinowskich.
Potrafi³ to zrozumieæ Michnik, Modzelewski lub .p. Kuroñ, ks. Tischner
czy Jan Nowak Jeziorañski oraz ca³a plejada zacnych ludzi. Jedynie bezkompromisowi antykomunici, antykomunici dnia dzisiejszego, gdy odwaga jest
tania a komunizm tylko historycznym
wspomnieniem, s¹ nieprzejednani.
St¹d bierze siê dzisiaj pewien styl
uprawiania polityki, polityki historycznej, rozliczeniowej i odwetowej, gdzie
walka z tzw. postkomun¹ i liberalizmem
bagatelizuje sprawy gospodarcze i szanse
rozwoju Polski w Unii Europejskiej. Jest
to polityka krótkowzroczna, obliczona na
zaspokajanie niskich instynktów ludzi
(zazdroæ, zawiæ, brak wiedzy i inicjatywy w³asnej), polityka populistyczna

formacja, ¿e Grass w czasie wojny by³
¿o³nierzem Waffen SS  to inteligencja
grzmia³a przez wszelkie media, ¿e to kompletna bzdura i ca³a sprawa posz³a w zapomnienie. A by³o to w czasie, gdy noblicie Grassowi nadawano tytu³ Honorowego Gdañszczanina. Osoby, które
mówi³y i pisa³y o cz³onkostwie Grassa w
Waffen SS uznane zosta³y za wariatów i
oszo³omów. Dzi Grass sam przyzna³ siê,
¿e by³ cz³onkiem tej formacji. Mêtnie t³umaczy, ¿e dosta³ siê tam z poboru. Kolejne oszustwo! Oczywicie inteligencja
przyjê³a to t³umaczenie z wyrozumia³oci¹...
Powo³ano  to poszed³ do wojska! Na
nieszczêcie dla tej grupy Waffen SS by³a
formacj¹, do której przyjmowano tylko
ochotników i choæ kilku fachowców
próbowa³o zawile t³umaczyæ, ¿e jaki tam
pobór by³, ale wiarygodne jest to tylko
dla ludzi ³atwo ulegaj¹cych wyjanieniom
sieczki informacyjnej, która dziêki kilku
mediom staje siê ideologi¹ dominuj¹c¹:
mylisz i mówisz tak jak my to jeste kim
i cool. Nie dziwiê siê Panu Prezydentowi Lechowi Wa³êsie, ¿e nie chce byæ na
jednej licie honorowych obywateli Gdañska z kim takim. Jestem ciekaw czy gdyby przed wrêczeniem Nobla Szwedzi dowiedzieliby siê o przesz³oci Grassa, to
czy ta nagroda znalaz³aby siê w jego rêkach?
PAC
Ale to ju¿ inna historia.

 nie tylko polityczne

 vox populi, któr¹ zainicjowa³ Lepper, a rozwinêli wodzowie PiS-u. Szerzej
na ten temat pisa³ Janusz Majcherek, Gazeta
Wyborcza z 16 sierpnia 2006 r.
Obecni aktywici polityczni z krêgów
rz¹dz¹cych lub popieraj¹cych ich styl
rz¹dzenia niszcz¹ dawne autorytety Solidarnoci. Czêsto wystarczy jaki wistek papieru odnaleziony w mietnikach
IPN aby przekreliæ kilkadziesi¹t lat sumiennej pracy dla kraju. Przy tym ta euforia, niemaskowana Schadenfreude,
pokazywanie swojej wy¿szoci moralnej,
niesplamionej niczym jak czysta kartka
papieru  bo w czasach próby nie mia³o
siê odwagi nawet pisn¹æ. Niekontrolowane przecieki z IPN dotycz¹ przewa¿nie osób nieprzychylnych obecnej w³adzy. A ju¿ chichotem historii jest, ¿e
wiadectwa moralnoci wystawiaj¹ byli
oficerowie SB (patrz proces lustracyjny
Zyty Gilowskiej).
Standardy moralne w mediach i Wojskowych S³u¿bach Informacyjnych ma

Grzegorz Kudrzycki

za wprowadzaæ Jacek Kurski i Antoni
Maciarewicz! Dosyæ! Bez komentarza! Ci,
co znaj¹ tych panów, wiedz¹ o co mi chodzi.
Tylko ludzie politycznie lepi, pozbawieni krytycyzmu, licz¹cy na protekcjê obecnie
rz¹dz¹cych mog¹ wypiewywaæ peany dla
w³adzy, dla ka¿dej w³adzy.
I sk¹d ta zoologiczna nienawiæ do
czasów minionych m³odego cz³owieka,
który mrocznych lat powojennych nie
dowiadczy³, ¿e w stanie wojennym zabrali mu Dobranocki...
A wemy Michnika  ten naprawdê
dosta³ wycisk od tamtego systemu, a mimo
to potrafi rozmawiaæ ze swoimi dawnymi przeladowcami i stara siê zrozumieæ
ich racje. Podobnie czyni³ Jacek Kuroñ.
Nie bêdê wo³a³, ¿eby nie pisa³ Pan o
historii, ale zachowaj Pan umiar i proporcje. Poza tym nie jest Pan narratorem naocznym opisywanych zdarzeñ,
wypada³oby wiêc na koñcu artyku³u zamieciæ wykaz materia³ów ród³owych,
na których opiera Pan swoje sensacje.
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Danuta Golak w Shtooka Gallery

Fot. Expatpol

Spe³ni³am marzenie ¿ycia

Danuta Golak przy swoim obrazie.
Ponad czterdzieci prac olejnych, gwaszy, temper i obrazów wykonywanych technik¹ mieszan¹ zgromadzi³a w galerii
nowojorskiego Nowego Dziennika Sthooka Danuta Golak.
Chocia¿ nie reprezentuje ona sztuki przedstawiaj¹cej, chêtnie
odwo³uje siê do cz³owieka i natury.
Malarstwo Golak nie daje siê automatycznie zakwalifikowaæ do ¿adnej szko³y. Sama pó³ ¿artem, pó³ serio nazywa je
adrealizmem. Jak wyjania, jest to niezupe³nie abstrakcja i niezupe³nie realizm. Uderza przy tym ró¿norodnoci¹ prezentowanej tematyki. Od osobliwych, zredukowanych niekiedy jakby
do plamy pejza¿y, poprzez p³ótna o charakterze dekoracyjnym, do przepuszczonych przez wyobraniê, celowo zdeformowanych aktów, scen zbiorowych i portretów.
Poniewa¿ Golak nigdy nie podjê³a formalnych studiów
artystycznych, jej malarskim kursem, powiada, by³o analizowanie twórczoci wielkich malarzy poczynaj¹c od Rembrandta, a na Beksiñskim koñcz¹c. Próbuje szukaæ w³asnej drogi,
daæ malarski ekwiwalent swoich prze¿yæ. Przelewaæ na p³ótno
to, co podpowiadaj¹ jej: serce, dusza, obserwacja ¿ycia, nostalgia czy te¿ ironizowanie z samej siebie. Pos³uguje siê nieraz zaczerpniêt¹ z literatury przenoni¹. Z jej obrazów przebija poszukiwanie nieskoñczonoci, epatuj¹ cisz¹. Rezygnuje z
krzykliwego koloru, aby wywo³aæ skupienie.
Jak zapewnia Golak nie liczy siê pierwsze spostrze¿enie,
ale sens, rodek, g³êbia. Jest to istotniejsze ni¿ pierwszy plan.
Skupiam siê, t³umaczy, raczej nad treci¹ ni¿ kolorem, form¹,
b¹d rozmiarem obrazu. Polonijna artystka ma ambicje przedstawiæ
po swojemu z³o¿onoæ wspó³czesnego wiata z jego komplikacjami i lêkami. O zakresie jej poszukiwañ mówi¹ ju¿ same
tytu³y obrazów: Water Symphony, Eternity. Nostalgia,
Synthesis czy te¿ Ego.
Autorka prac w Shtooka Gallery chêtnie opowiada o sobie. Ca³e moje ¿ycie kojarzy³am ze sztuk¹. Od wczesnych lat
ciekawi³y mnie muzea, dekorowanie wnêtrz, by³o to moj¹ pasj¹ ju¿ od dziecka. Ukoñczy³am studium medyczne, ale dosz³am do wniosku, ¿e szkoda ¿ycia i od piêtnastu lat zaczê³am
rozwijaæ swoje artystyczne zainteresowania, które tkwi³y gdzie
we mnie i drzema³y g³êboko  mówi polonijna artystka.
Do publicznego prezentowania obrazów namówi³a Golak
przed trzema laty promotor sztuki, Zofia Ryngwalski. By³o to
w Wallington w New Jersey podczas wieczoru poetyckiego.
Malarka sama pisze te¿ wiersze, które by³y drukowane w ró¿nych periodykach w Polsce, jak te¿ w prasie polonijnej. Ma
nadziejê na wydanie wkrótce pierwszego tomiku poezji.
Zaskoczy³o mnie i zdopingowa³o to, ¿e moje prace na

pierwszej wystawie spotka³y siê z bardzo ciep³ym przyjêciem.
Doda³o mi to skrzyde³, zw³aszcza ¿e zauwa¿y³a mnie prasa,
która omawia³a moj¹ twórczoæ  podkrela Golak. W lad
za tym przysz³y kolejne ekspozycje w Nowym Jorku i New
Jersey. Czujê siê zaakceptowana przez rodowisko. Czujê te¿,
¿e spe³niam marzenie swoje go ¿ycia. Poniewa¿ nie cigaj¹
mnie ¿adne terminy, nikt na mnie nie naciska, tworzê kiedy
mam co do powiedzenia  wyznaje malarka. Jak jednoczenie zapewnia, nie nastawia siê na komercjê, choæ rzecz jasna
chêtnie sprzedaje swoje obrazy.
12 sierpnia prace Danuty Golak ju¿ po raz drugi trafi³y do
Shtooka Gallery, gdzie pozostan¹ przez najbli¿sze trzy tygodnie. Wczeniej by³y tam eksponowane w maju na wystawie
zbiorowej otwieraj¹cej najnowsz¹ placówkê kulturaln¹ Polonii w Nowym Jorku, prezentuj¹c¹ twórczoæ artystów poloniejnych, a w perspektywie tak¿e polskich. Shtooka Gallery
kontynuuje zreszt¹ wczeniejsz¹ dzia³alnoæ pozadziennikarsk¹ Nowego Dziennika. Przedstawiali tam wczeniej swoje
prace tak renomowani artyci, jak Beksiñski, Duda Gracz czy
Dominik.
Andrzej Dobrowolski, ród³o: Expatpol.com

Adam
Siemieñczyk
Rysunki:
Wies³aw B. Bo³tryk

AFORYZMY

Kurduplom to dobrze. Nie musz¹ stawaæ z kobiet¹ twarz¹ w
twarz. Mog¹ od razu: twarz¹ w pier.
Gdy powiedzieæ kobiecie, ¿e jest t³ustym k¹skiem, ona nie
wiedzieæ czemu, obra¿a siê.
O czwartej trudniej jest wstaæ czy zasn¹æ?
Mia³ trzewy umys³  nieuzale¿niony od myli.
Czyta³by, gdyby to do niego przemawia³o.
Echo  co, co zostaje, kiedy nie ma ju¿ nic.
Cesarzowi, co cesarskie  ciêcie.
Ucz¹c siê jêzyków obcych, uczymy siê rozmów, które siê
nie odby³y.

'
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Pi³ka no¿na

Tenis ziemny

Siatkówka pla¿owa

Czarni Olecko - Cresovia Górowo I³aweckie

W dniu 20 sierpnia 2006r. (niedziela)
na kortach MOSiR odby³ siê X Turniej
Tenisa Ziemnego o Wielki Tort Cukierni p. Jana Staniszewskiego.
Do rywalizacji stanê³o 19 zawodników z: Olecka, Augustowa, Warszawy,
Nowego Dworu Mazowieckiego i Grodziska. Pierwsze miejsce w finale zaj¹³ Piotr
Cendrowski (Warszawa), który pokona³
Micha³a Drewnowskiego 6:0, 6:1. Na trzecim miejscu uplasowa³ siê Alex Matuszelañski pokonuj¹c Andrzeja Karnieja
6:0, 6:1.
Sêdzia G³ówny turnieju Andrzej Bomber wyró¿ni³ grê Jasia Ciszewskiego za
walecznoæ, która doprowadzi³a go do
7. miejsca.

20 sierpnia (niedziela) odby³ siê kolejny turniej siatkówki pla¿owej. W turnieju wystartowa³o 6 dru¿yn. Mecze by³y
rozgrywane systemem ka¿dy z ka¿dym.
Po zaciêtych i stoj¹cych na wysokim poziomie meczach 1. miejsce przypad³o parze p. Waszkiewicz-Kondrat,
którzy wygrali 2:1 z par¹ p. Stypu³kowski-Gadomski. Natomiast na 3. miejscu
uplasowa³a siê para Siennicka-Klimaszewski. Zawody sêdziowa³ Kamil Szarnecki.

20 sierpnia o godz. 15:00 Czarni Olecko
podejmowali u siebie Cresoviê Górowo
I³aweckie. Wynik spotkania - 4:0 (do
przerwy 1:0). Bramki srzelili: Kamil Szarnecki - 2, Marcin Jegliñski oraz Mariusz
Jegliñski - po 1.

Tenis ziemny
W dniu 13.08.2006 na kortach MOSiR w Olecku rozpocz¹³ siê Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Dyrektora MOSiR
Olecko Andrzeja Kamiñskiego. Turniej
rozgrywany by³ w dwóch kategoriach:
open i kobiet. Wystartowa³o ogó³em 25
zawodników i zawodniczek z: Olecka, Gliwic,
Pary¿a, Nowego Dworu Mazowieckiego,
Grodziska Mazowieckiego, Warszawy i
Z³otnik.
W kategorii kobiet wygra³a olecczanka
Patrycja Supronowicz, pokonuj¹c w finale Monikê Maksimowicz 6:0, 6:1. Patrycja gra³a te¿ w kategorii open, koñcz¹c swoj¹ rywalizacjê na 7. miejscu.
Przegra³a z Patrykiem Drewnowskim (wg
sêdziego naj³adniejszy mecz turnieju). By³
to ostatni mecz tych zawodów, gdy¿
przerwa³ je deszcz. Fina³ i mecz o trzecie
miejsce w poniedzia³ek.
20.08. o godz. 10:00 turniej O Wielki Tort Cukierni pp. Staniszewskich.
Zapraszamy

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

Uwaga Fotoamatorzy!

Klub Wêdkarski Ukleja og³asza konkurs fotograficzny!!!!!
Temat: Moje wakacje 2006.
Uczestnicy: Wszyscy amatorzy fotografowania.
Zasady konkursu: Warunkiem udzia³u jest dostarczenie zapisanych na CD zdjêæ
 maksymalnie trzy sztuki jednego autora, wraz z krótkim opisem i danymi autora.
Miejsce dostarczenia: Siedziba Klubu  ul.Go³dapska 31, FOTO Centrum przy
ul. Kolejowej lub Sklep Wêdkarski Impuls przy ul. 1-go Maja.
Termin dostarczenia prac: 30 wrzenia 2006r.
Og³oszenie wyników: 30 padziernik 2006r.
Nagrody: Trzy najlepsze prace zostan¹ uhonorowane pucharami, a dziesiêæ
wyró¿nionych zostanie dyplomami. Przewidujemy równie¿ nagrody-niespodzianki.
Zapraszamy serdecznie!!! Info równie¿ www.uklejaolecko.4.pl

5. ZJAZD ABSOLWENTÓW
Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych
w Olecku (dawnego Rolniaka)
w 60. rocznicê powstania szko³y
odbêdzie siê w dniu 23 wrzenia 2006r. (sobota)

- Przewidywany koszt 130 z³ (ma³¿eñstwa absolwenckie - 200
z³ od pary; w tym bal absolwentów w sali gimnastycznej)
- Mo¿liwa jest rezerwacja noclegów w internacie (25 z³)
- Prosimy jednoczenie o dobrowolne wp³aty absolwentów na
nowy sztandar na poni¿sze konto z dopiskiem: wp³ata na sztandar
- Wp³at bêd¹cych równoznacznie zg³oszeniem nale¿y dokonaæ do dnia 31 sierpnia 2006 r. na konto nr 50 1020 4724
0000 3402 0005 8057 z dopiskiem Zjazd Absolwentów oraz
podaniem danych osobowych (nazwiska panieñskiego), roku
zdania matury lub ukoñczenia szko³y, typu szko³y i klasy

(L5401)

4:0

- Informacje szczegó³owe w kancelarii szko³y tel. 087 5202251
i na stronie internetowej www.powiat.olecko.pl/zsliz/
Przewidywany program:
8:00-9:45 rejestracja uczestników, odbiór pami¹tek zjazdowych
10:00-11:30 Msza w. w Kociele NMP Królowej Polski w
Olecku z powiêceniem nowego sztandaru
11:30-12:00 przemarsz absolwentów do szko³y
12:00-14:00 uroczystoci oficjalne 5. Zjazdu Absolwentów
14:00-18:00 spotkania absolwentów, zwiedzanie szko³y
18:00-3:00 bal absolwentów w sali gimnastycznej

Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
(0-87) 520 02 30, tel kom. red. nacz. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski.
Sk³ad komputerowy, promocja: projekt i wykonanie  Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, 19-411 wiêtajno 56/5.
Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-17 00.
Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania
nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 218

Siedem dni, itd... Oczywicie jest ju¿
to za nami. A co ciekawego zdarzy³o siê
na wiecie i w Polsce? W sumie dziej¹
siê same ciekawe rzeczy, bo inaczej nie
pisa³yby o tym gazety czy nie by³oby
to omawiane w radiu czy pokazywane
w telewizji. Tak to ju¿ jest, ¿e iloæ zalewaj¹cej nas informacji jest zale¿na od
iloci ludzi j¹ podaj¹cych. Chodzi tu oczywicie o dziennikarzy. Dzi dziennikarzem mo¿e byæ ka¿dy, kto ma tylko chêæ
i dobr¹ wolê bycia dziennikarzem. Jest
to jedna ze zdobyczy demokracji. W
sumie fajna ta zdobycz, bo pozwala
wy¿ywaæ siê ró¿nym maniakom... na
przyk³ad mnie czy Red. Nacz. Jeszcze
fajniejsza, bo daje ludziom wiêkszy dostêp do informacji czy mo¿liwoæ przekazywania tej informacji do najbli¿szych
gazet. I to jest piêkne w ca³ym tym wariactwie zwanym demokracj¹.
Dzi informacja jest taka, jak¹ przedstawiaj¹ j¹ media. A media s¹ takie, jakie
ich sympatie. Nie polityczne! Przecie¿
wiadomo, ¿e zawsze us³yszymy: nasza
gazeta, radio czy telewizja jest apolityczna... Taka ciekawostka, bo maj¹c do czynienia z mediami i nawet doæ pobie¿nie
orientuj¹c siê w rzeczywistoci od razu
mo¿na oceniæ, kogo to aktualnie i apoli-

tyczne popieraj¹ media i jak¹ opcjê polityczn¹. Dziêki mediom zrodzi³ siê idea³
inteligenta polskiego. Oczywicie inteligencja jest przypisana tylko wybranym opcjom politycznym. Inteligent jak
okazuje siê jest cz³onkiem lub sympatykiem wybranej, a raczej dobrze wybranej, partii lub jej sympatykiem. Inteligent jest równie¿ Europejczykiem! Byæ
mo¿e to jest uproszczenie, ale niestety
tak to jest widoczne. Pozainteligenci
s¹ przedstawicielami zacofania ideologicznego. To te¿ tak ogólnie, bo zazwyczaj

Komentarze i refleksje

Polemika

Mia³em ju¿ zakoñczyæ polemiki z pewnym Panem pisz¹cym w Tygodniku Oleckim, jednak to, co wypisuje ów historyk-amator oburza porz¹dnych ludzi.
Mniej mam zastrze¿eñ do treci przekazu, ale styl i forma, stopieñ nienawici, jêzyk, brak znajomoci realiów historycznych, bezkrytycyzm w stosunku
do jednych i zoologiczna wrêcz wrogoæ
pora¿a.
Ma³o obchodzi³yby mnie pogl¹dy tego
Pana, gdyby zostawi³ je dla siebie lub 
upubliczniaj¹c  u¿ywa³ bardziej wywa¿onego jêzyka i zachowa³ odrobinê krytycyzmu.
Jednak pisz¹c tak¹ historiê i wydaj¹c tak subiektywne s¹dy m¹ci Pan w
g³owach ludzi, którzy wiedzê o tamtych
czasach (powojennych) mog¹ czerpaæ,
miêdzy innymi, z takich artyku³ów.
Nie s¹dzi³em, ¿e przyjdzie mi kiedy
broniæ komunistów, postkomunistów
(przynajmniej niektórych), ale widaæ takie teraz s¹ czasy, ¿e porz¹dni ludzie musz¹

media inteligencko-europejskie obdarzaj¹
innymi okreleniami. I przy ca³ym swoim
g³oszonym humanizmie stosuj¹ wypowiedzi
i stwierdzenia bardzo odleg³e od w³asnych
teorii tolerancji i demokracji. Bo wg nich
tolerancja, demokracja, humanizm to tylko to, co oni sob¹ reprezentuj¹. Dziwne,
ale tak to, niestety, wygl¹da i s³ychaæ:
tylko my mamy racjê w swoich pogl¹dach
i w tym, co mówimy i reprezentujemy. S³owem, mamy do czynienia z TERRORYZMEM POPRAWNOCI!
C.d. na s. 17.

 nie tylko polityczne

daæ odpór obecnym tendencjom. Podobnie czyni Adam Michnik w Gazecie
Wyborczej, zespó³ Tygodnika Powszechnego, zespó³ Polityki i wielu innych
porz¹dnych ludzi o najró¿niejszych pogl¹dach: lewicowych, liberalnych, prawicowych (A. Hall, K. Kutz). Nie bêdê
wymienia³ wszystkich, ale s¹ to znane i
uznane nazwiska.
Chlubi siê Pan znajomoci¹ historii,
bo tak ³atwo zapamiêtuje daty. Bêdê siê
powtarza³, ale przypomnê jeszcze raz 
znajomoæ historii to nie tylko daty, to
równie¿ jako takie rozumienie procesów
historycznych i zdolnoæ krytycznego
parzenia, bo nigdy nic nie jest ca³kiem
czarne albo zupe³nie bia³e. Pewnie zarzuci mi Pan teraz relatywizm moralny,
ale nie dbam o to.
W swoim ostatnim artykule historycznym o Manifecie PKWN i 22 Lipca zarzuca Pan kolaboracjê wszystkim
Polakom, którzy w tamtych czasach
(przypomnê  powojennych) podjêli
wspó³pracê z now¹, powojenn¹ w³adz¹
Polski, w³adz¹ komunistyczn¹, dodatkowo

Grzegorz Kudrzycki

 wybran¹ i namaszczon¹ przez Stalina.
Nie przeczê faktom, ale zastanawia³
siê Pan, czy by³y inne mo¿liwoci w roku
1944 i 1945? Przecie¿ nawet Churchill
zaaprobowa³ Liniê Curzona, o czym
mimochodem Pan wspomnia³, a by³y te¿
spotkania Wielkiej Trójki w Teheranie i
Ja³cie, gdzie los Polski zosta³ przes¹dzony bez naszego udzia³u.
W wietle tych faktów zarzucanie
garstce polskich komunistów zdrady
narodowej jest przesad¹  tak naprawdê
nie mieli nic do powiedzenia. Brutalna
prawda jest taka, ¿e Polskê oddali Stalinowi nasi niedawni sojusznicy wojenni
 Anglicy i Amerykanie. Wrzucanie
wszystkich tzw. kolaborantów do jednego worka jest dowodem i zacietrzewienia
i zwyk³ej ignorancji.
Znaczna czêæ powojennej, polskiej
inteligencji: in¿ynierów, architektów, artystów podjê³a wspó³pracê z ówczesn¹
w³adz¹ nie po to, ¿eby budowaæ komunizm, ale po to, ¿eby odbudowaæ zniszCi¹g dalszy na s. 17.

