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ROK „MG” zaprasza na XI Mazurskie Spotkania
z Folklorem – 15-16 sierpnia 2008r.
Wstêpny program zamieszczamy na s. 3.
Wywiad z Burmistrzem Olecka Wac³awem Olszewskim
przeprowadzi³ Bogus³aw M. Borawski

NIE MO¯NA BYÆ OBOJÊTNYM
BMB:  Panie Burmistrzu, czy nie
wygodniej dla Pana by³oby zrezygnowaæ z podwy¿ki cen wody? Dla bud¿etu PWiK taki zysk jak 200 tysiêcy nie
jest przecie¿ znacz¹cy?
Wac³aw Olszewski:  ¯adna podwy¿ka cen nie cieszy siê popularnoci¹.
Czasami jest nawet bolesna. To, ¿e podwy¿szona zosta³a cena wody, nie zna-

czy wcale, ¿e jestem z tego tytu³u szczêliwy. W skali roku mo¿e wydaæ siê, ¿e
nie jest to du¿a kwota. Proszê jednak
przeliczyæ, ¿e przy obecnej mo¿liwoci
pozyskania rodków unijnych, bior¹c skalê
1:4, daje to kwotê 800 tysiêcy z³otych.
Za za 800 tysiêcy mo¿na zrobiæ naprawdê
du¿o inwestycji.
Dalej czytaj na s. 4.

Cena 1,40 z³
Wolne przejcie

 grodzenie
bezprawne!

Brzegu jezior nie wolno grodziæ ani
sprzedawaæ. Takie pismo przes³a³ Wojewoda Warmiñsko-Mazurski do wszystkich podleg³ych jednostek. Wszelkie transakcje zawarte w tym temacie s¹ nielegalne.
Wojewoda przypomina, ¿e dostêp do
tych wód jest absolutnie w³asnoci¹ Skarbu
Pañstwa i nie mo¿e byæ mowy o ustalaniu w³asnoci. Ka¿dy ma prawo korzystaæ z linii brzegowej. Pas ten stanowi
1,5 metra brzegu.
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46
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PROMOCJA NA BETONIARKI
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CENTRUM HANDLOWE
Olecko, Aleje Lipowe 1B
Tel. (087) 520 36 92

OTWARCIE
SEZONU SZKOLNEGO 2008
Nie szukaj dalej u nas najtaniej.
Zapraszamy!

(V42604)

Festyn budowlany KRAM-u
 s. 6-7.
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KRONIKA
PO¯ARNICZA
 29 lipca o 15.41 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni w Wólce Kijewskiej.
 29 lipca o 21.00 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z jezdni ul. Wojska Polskiego
skutki kolizji drgowej.
 29 lipca o 14.35 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni w Rososchackich.
 29 lipca o 17.29 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z domu przy ul. Tunelowej
gniazdo szerszeni.
 29 lipca o 15.41 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Wólce Kijewskiej.
 29 lipca o 16.29 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z jezdni alei Wojska Polskiego skutki kolizji drogowej.
Informacji udzieli³ sekcyjny
Piotr Gabru

II Festiwal
Nauki i Sztuki

Festiwal Nauki i Sztuki jest bezp³atn¹ imprez¹ edukacyjn¹ o zasiêgu regionalnym, przygotowan¹ przez Wszechnicê Mazursk¹ w Olecku, we wspó³pracy
z ró¿nymi instytucjami i organizacjami.
Mo¿e w nim wzi¹æ udzia³ ka¿dy, niezale¿nie od wieku. Warto powiêciæ trochê swojego czasu dla intelektualnego
rozwoju, dlatego w imieniu honorowych
patronów, sponsorów, organizatorów i
wspó³organizatorów, serdecznie zapraszam
do uczestnictwa w naszym naukowym
maratonie. Do zobaczenia na Festiwalu!
Autor programu  dr Ryszard
Kowalski
Program II Festiwalu Nauki i Sztuki w Olecku, który odbêdzie siê w dniach
5-7 wrzenia 2008 r. zamiecimy w nastêpnym numerze TO

S³one mandaty za
jazdê bez uprawnieñ

10 sierpnia oko³o godz. 13.30 w Zatykach dosz³o do kolizji drogowej. 17-letni
Artur K., kieruj¹cy Oplem, na ³uku drogi
styraci³ panowanie nad kierownic¹, zjecha³
na pobocze, co spowodowa³o dachowanie pojazdu.
Kierowca oraz pasa¿er nie czekaj¹c na
pomoc zbiegli z miejsca wypadku. Szybko
jednak zostali zatrzymani przez oleck¹ policjê i wówczas okaza³o siê, ¿e ¿aden z nich
nie posiada³ uprawnieñ do prowadzenia
pojazdów samochodowych. Obaj byli trzewi.
Po wyjanieniach okaza³o siê, ¿e pasa¿er, Adam ¯., wzi¹³ samochód bez pozwolenia rodziców.
Policja obu siedemnastolatków ukara³a mandatami w wysokoci po 800 z³. Artur K. otrzyma³ mandat za jazdê bez uprawneiñ
i spowodowanie kolizji drogowej, natomiast
Adam ¯. za dopuszczenie do prowadzenia pojazdu osoby bez uprawnieñ.
Super Taxi - tel. (087) 520 20 00
Taxi Mixtel. - (087) 520 22 55
Taxi osobowa - tel. (087) 520 17 17
Taxi Plus - tel. (087) 520 14 14
Taxi Z - tel. (087) 520 12 12

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:

 Aneta Ciep³o
 Mariusz Koszycki
 Kamil £apszys
 Teresa £ukaszewicz
 Marta Makowska
 Micha³ Zdanio
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Zak³ad Górniczy Jaki
tel. 0-509-776-769
oferuje

piasek, ¿wir ze z³o¿a i sortowany
do 32 mm, kamienie otoczaki,
brukowce oraz g³azy ozdobne

Transport, tel. 0-501-266-713

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA
od 730 do 1800

OLEJ
OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V34010)

MORENA

(V23908)

KOPALNIA KRUSZYWA

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

Upominki ufundowali:
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja
PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna
1A
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ Regionalny Orodek Kultury w
Olecku Mazury Garbate, plac
Wolnoci 22
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.

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

Program

15 sierpnia 2008 r. (pi¹tek)
18.00  zabawy dla najm³odszych i trochê starszych, konkurs
piosenki ludowej
19.00  koncert Zespo³u Pieni i Tañca Przodkowianie (Kaszuby)
Zespó³ sk³ada siê z 10 ch³opaków i 11 dziewcz¹t. Najwiêkszym
jak dot¹d sukcesem tego m³odego zespo³u by³o zdobycie wyró¿nienia w Ogólnopolskim Przegl¹dzie Zespo³ów Folklorystycznych w £owiczu.

20.00  wystêp Zespo³u Pieni i Tañca (Malbork)

Zespó³ Pieni i Tañca Malbork powsta³ w styczniu 2001 roku
przy Klubie Garnizonowym w Malborka W zespole tañczy, piewa oraz muzykuje ponad 80 osób. S¹ to dzieci i m³odzie¿ w
wieku od 7 do 20 lat. W swoim repertuarze zespó³ posiada tañce
narodowe regionalne oraz pieni ludowe, które na scenie tworz¹
¿ywe i barwne widowisko.

16 sierpnia 2008 r. (sobota)
18.00  zabawy dla najm³odszych trochê starszych, konkurs
piosenki ludowej
19.00  wystêp Dzieciêcej Grupy Folklorystycznej TARKUTIS pod kierunkiem Rimy i Leonidasa Moisenjenkos (Alitus
- Litwa)
Zespó³ powsta³ w 1987 r. Cz³onkowie sami tworz¹ muzykê,
choreografiê i utwory wokalne. Graj¹ na wielu instrumentach
muzycznych. Zespó³ sk³ada siê z 40 osób. S¹ laureatami wielu
festiwali folklorystycznych. Dali ju¿ ponad 500 koncertów na
Litwie i w krajach europejskich.

20.00  wystêp Teatru Tañca WPS Okno na wiat  wspó³czesne impresje taneczne inspirowane kultur¹ ró¿nych narodów
Studencki Teatr Tañca WPS pracuje pod patronatem Szko³y Wy¿szej
im. Bogdana Jañskiego w Warszawie. Kierownikiem i choreografem od pocz¹tku dzia³alnoci zespo³u (1992) jest Jaros³aw
Wojciechowski. Teatr jest laureatem wielu przegl¹dów i festiwali. Grupa przedstawi obraz taneczny do portugalskiej muzyki
fado, elementy barathanatian  sztuki tañca klasycznego Indii
oraz mini spektakl oparty na polskim folklorze do muzyki Fryderyka Chopina w transkrypcji na insutrumenty ludowe.

20.30  wystêp rodzinnej kapeli Racisów z Jasionowa

Kapela powsta³a w 1990 r. Od 1997 r. wystêpuje w sk³adzie
(stopniowo powiêkszanym  dziadka i wnuków): Franciszek
Racis  I skrzypce, piew (ur. 1923); Szymon Racis  II skrzypce,
piew (ur. 1984); Andrzej Racis  harmonia trzyrzêdowa, piew
(ur. 1986); Wioletta Racis  basetla, piew (ur. 1988); Agnieszka
Racis  bêbenek obrêczowy, piew (ur. 1991).

(V35010)

OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STA£E

 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac Wolnoci 24
 Wystawa Urz¹d Bezpieczeñstwa w walce z podziemiem niepodleg³ociowym  siedziba OSA Zamek, plac Zamkowy
 Wystawa plakatu Przystanku Olecko  Galeria Prawdziwej
Sztuki im. Andrzeja Legusa, plac Wolnoci 22
 Wystawa rysunku satyrycznego Witolda Mysyrowicza 
Galeria Pracownia Wies³awa Bo³tryka, ul. Armii Krajowej
14 sierpnia (czwartek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC
15 sierpnia (pi¹tek)
11.00  Grand Prix Olecka w pi³ce no¿nej pla¿owej  korty
17.00  Opowieci z Narnii. Ksi¹¿ê Kaspian, film  kino Mazur
18.00  zabawy dla wszystkich, konkurs piosenki ludowej,
Mazurskie Spotkania z Folklorem
19.00  koncert Przodkowianie, Mazurskie Spotkania z Folklorem
20.00  koncert zespo³u z Malborka, Mazurskie Spotkania z
Folklorem
20.00  Królowie ulicy, film  kino Mazur
21.00  koncert Gordon Massive, Mazurskie Spotkania z Folklorem
16 sierpnia (sobota)
Regaty Delphia 24 Cup  Ostróda
17.00  Opowieci z Narnii. Ksi¹¿ê Kaspian, film  kino Mazur
18.00  zabawy dla wszystkich, konkurs piosenki ludowej,
Mazurskie Spotkania z Folklorem
19.00  koncert zespo³u z Alitusa, Mazurskie Spotkania z
Folklorem
20.00  Królowie ulicy, film  kino Mazur
17 sierpnia (niedziela)
Regaty Delphia 24 Cup  Ostróda
10.00  Turniej Tenisa Ziemnego o puchar Dyrektora MOSiR
 korty MOSiR
11.00  Grand Prix Olecka w siatkówce pla¿owej  korty MOSiR
15.00  Smocze wzgórze, film  kino Mazur
17.00  Opowieci z Narnii. Ksi¹¿ê Kaspian, film  kino Mazur
20.00  Teatr Tañca WPS Okno na wiat, Mazurskie Spotkania z Folklorem
20.00  Królowie ulicy, film  kino Mazur
20.30  koncert kapeli ludowej, wspólna zabawa, Mazurskie
Spotkania z Folklorem
19 sierpnia (wtorek)
10.00  Turniej Pi¹tek Pi³karskich dla dzieci  stadion

OG£OSZENIE

Centrum Medyczne Zak³ad Opieki Zdrowotnej
Olmedica w Olecku sp. Z o.o. informuje o godzinach pracy szpitalnej pracowni RTG:
* poniedzia³ek-pi¹tek: 800-1800, dy¿ur stacjonarny 
realizacja zleceñ planowych (ze skierowaniem)
* poniedzia³ek-pi¹tek: 18 00-800 oraz wiêta i dni wolne
od pracy  dy¿ur pod telefonem  realizacja zleceñ
lekarskich pilnych (urazy, wypadki)
(L5411)

SALON OWIETLENIA
ul. Grunwaldzka 15

Zapraszamy:
poniedzia³ek-pi¹tek w godz. 10-18
sobota w godz. 10-14

(V37118)

XI Mazurskie Spotkania z Folklorem
Olecko, 15-16 sierpnia 2008r.
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Wywiad z Burmistrzem Olecka Wac³awem Olszewskim przeprowadzi³ Bogus³aw M. Borawski
C. d. ze str. 1.
BMB:  W takim razie co jeszcze zosta³o do zrobienia
w gminie jeli chodzi o inwestycje wodno-ciekowe?
WO:  Praktycznie w miecie zrobilimy ju¿ wszystko. W
gminie jeszcze czeka nas sporo pracy. Jeli za chodzi o miasto  najbardziej newralgicznym punktem kanalizacji jest jej
czêæ pamiêtaj¹ca czasy sprzed drugiej wojny wiatowej. Instalacje te wymagaj¹ ci¹g³ych remontów i napraw. Tego na
zewn¹trz nie widaæ. Instalacja przecie¿ biegnie pod ziemi¹. Remonty
przeprowadza siê metodami bezwykopowymi. To jednak sporo kosztuje, by instalacja ta dzia³a³a sprawnie. Dziêki temu, ¿e
inwestujemy w rozwój kanalizacji wodoci¹gowej i sanitarnej,
jestemy jednym z nielicznych miast, które w 100% jest skanalizowanie i wszystkie mieszkania maj¹ bie¿¹c¹ wodê. Wodoci¹gowanie jest w zasadzie normalne, ale kanalizacjê w 100%
ma bardzo ma³o miast.
BMB:  Planowana jest równie¿ rozbudowa stacji uzdatniania wody. Dlaczego, przecie¿ to ca³kiem nowa inwestycja?
WO:  Rozbudowa tej bardzo nowoczesnej stacji bêdzie
potrzebna z tego powodu, ¿e chcemy aby woda wydobywana
w Olecku zasila³a wszystkie tereny wiejskie. Chcemy po prostu zwiêkszyæ jej moc przerobow¹. Woda w ujêciach w G¹skach i Szczecinkach nie jest najlepszej jakoci. Musimy natomiast utrzymaæ wysokie parametry jakociowe wody ze wzglêdu
na wysokie wymagania stawiane rolnikom produkuj¹cym mleko. Aby parametry te utrzymaæ, woda musi byæ dostarczana z
Olecka. Mamy ju¿ przygotowane wnioski. Czekamy tylko na
og³oszenie konkursów. Je¿eli chcemy te sprawy uporz¹dkowaæ, to musimy mieæ swoje pieni¹dze. Jeli chcemy mieæ pieni¹dze z Unii, to nie mo¿emy zrezygnowaæ z podatków. Teraz
ka¿da z³otówka siê liczy. Za ka¿d¹ nasz¹ z³otówkê mo¿emy
jeszcze trzy inne dostaæ z Unii.
BMB:  Jak zatem dzia³a PWiK, która zajmuje siê t¹
dziedzin¹ infrastruktury miejskiej?
WO:  PWiK nie mo¿e przynosiæ strat. Nie mówiê tutaj o
zysku. Uwa¿am, ¿e spó³ki komunalne nie mog¹ przynosiæ zysku, bo s³u¿¹ mieszkañcom. Chodzi o to, aby dzia³a³y one na
zasadzie pokrycia kosztów.
Podwy¿ka wody by³a niezbêdna. Firma tego typu, gdy
stara siê o rodki unijne i ma stratê, takich pieniêdzy mo¿e nie
otrzymaæ. Nie jest wtedy wiarygodna w oczach oceniaj¹cych
j¹ urzêdników. Sama za podwy¿ka nie jest bolesna. Jeli
chodzi o nasz¹ okolicê, to jestemy gdzie w rodku tabeli.
BMB:  Wiem, ¿e oczyszczalnia cieków wymaga modernizacji.
WO:  Nasza oczyszczalnia funkcjonuje ponad 12 lat. Niektóre
z urz¹dzeñ wymagaj¹ wymiany. Musimy natomiast uporz¹dkowaæ gospodarkê osadami. Oczyszczalnia, kiedy by³a uruchamiana, by³a w miarê nowoczesna. W chwili obecnej gospodarka osadowa nie jest zgodna z prawem unijnym. Osad
powinien byæ zagospodarowany. Gdy nie zrobimy modernizacji, bêdziemy musieli p³aciæ doæ du¿e kary.
BMB:  Na czym bêdzie polega³o dostosowanie oczyszczalni do wymogów unijnych?
WO:  Technologia jest nastêpuj¹ca: wytr¹cony osad sk³aduje siê w specjalnych zamkniêtych pomieszczeniach zabezpieczaj¹cych go przed wyciekiem. Po pewnym czasie, je¿eli
jest odpowiednio wysuszony i oczyszczony, mo¿e byæ stosowany jako nawóz.
C. d. na str. 5.

PROMOCJA

 panele pod³ogowe I gatunek
 15,50 z³ za 1 m 2

(V37108)

NIE MO¯NA BYÆ OBOJÊTNYM

 du¿y wybór owietlenia
Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Przytorowa 19, tel. (087) 566 72 98

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT

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

(V35509)

Spo³eczne Liceum
Ogólnokszta³c¹ce STO w Olecku
og³asza nabór do klasy I
Podstaw¹ zakwalifikowania kandydata jest ukoñczenie gimnazjum oraz wynik egzaminu gimnazjalnego. Przyjêcie kandydatów do Spo³ecznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego STO w Olecku nastêpuje na podstawie
postêpowania kwalifikacyjnego, którego sk³adnikiem jest
konkurs wyników z egzaminów gimnazjalnych i wyników na wiadectwie ukoñczenia gimnazjum.
Przyjêcia kandydatów odbywaj¹ siê wed³ug liczby punktów a¿ do wyczerpania limitu miejsc (16 osób w klasie).
Zapraszamy do Sekretariatu Szko³y po odbiór druków podañ. Zespó³ Szkó³ STO w Olecku, ul. M³ynowa 8.
Tel. 0 87 520 24 18, w godz. 8.00 - 15.00
(L8701)

(V22710)

#

Zespó³ Szkó³ STO

w Olecku og³asza
nabór do Spo³ecznej
Szko³y Podstawowej STO
do klas 0 oraz I

Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO w Olecku jest
szko³¹ niepubliczn¹ o uprawnieniach szko³y publicznej. Nasza szko³a ma na celu wszechstronny rozwój
uczniów i zapewnienie dzieciom bezpieczeñstwa. Dzia³ania dydaktyczno-wychowawcze stawiaj¹ uczniom
etapowe, kierunkowe cele wychowawcze, a tak¿e rozwijaj¹ dociekliwoæ poznawcz¹ ucznia oraz wspieraj¹
jego indywidualne zdolnoci i rozwijaj¹ pasje.
· Klasy licz¹ do 16 osób
· Jêzyk angielski
· Opieka pozalekcyjna
· Zajêcia informatyczne
· Zajêcia ruchowe
· Zajêcia plastyczno-techniczne
· Opieka logopedyczna
· System wspierania ucznia zdolnego
· cis³a wspó³praca z rodzicami
Jednoczenie informujemy, ¿e posiadamy wolne
miejsca w klasach III oraz VI Spo³ecznej Szko³y Podstawowej STO.
Podania mo¿na odbieraæ w siedzibie szko³y:
ul. M³ynowa 8, w godz. 8.00-15.00.
Informacji udziela Sekretariat Szko³y
tel. 0 87 520 24 18.
L8801
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(V43803)

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

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

WYPRZEDA¯ KABIN
PRYSZNICOOWYCH
Kolektory s³oneczne,

przydomowe oczyszczalnie cieków

(V47601)

Hurtownia w Olecku, ul. Wojska Polskiego 16
Tel. (087) 520-22-33
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Wywiad z Burmistrzem Olecka Wac³awem Olszewskim przeprowadzi³ Bogus³aw M. Borawski

NIE MO¯NA BYÆ OBOJÊTNYM
C. d. ze str. 4.

Mo¿na ten osad stosowaæ jako opa³. Jest to jednak bardzo
zaawansowana technologia i jednoczenie kosztowna. My takiej
mo¿liwoci wykorzystania nie przewidujemy.
BMB:  Jakie inwestycje zwi¹zane z ekologi¹ zostan¹
wprowadzone w ¿ycie?
WO:  Najwiêkszy problem z dziedziny ekologii, z jakim
siê obecnie borykamy, to gospodarka odpadami sta³ymi. Czyli w skrócie  wysypisko mieci. Aby to trudne zadanie rozwi¹zaæ, weszlimy do zwi¹zku komunalnego gmin EGO (E³k,
Go³dap i Olecko). Wspólnie z³o¿ylimy wniosek o rodki unijne na budowê sk³adowiska odpadów w Siedliskach pod E³kiem.
Aby wniosek z³o¿yæ, trzeba by³o posiadaæ minimum 150 tysiêcy mieszkañców. Nasz zwi¹zek gmin liczy 158 tysiêcy, czyli
pierwszy warunek spe³nilimy.
BMB:  Na czym taka inwestycja polega?
WO:  To jest bardzo du¿a inwestycja, warta ponad 100
milionów z³otych. Na czym to bêdzie polega³o? W miastach
typu Olecko bêdzie miejsce prze³adunku mieci zbieranych
na przyk³ad: z Kowal Oleckich, ze wiêtajna czy Wieliczek.
U nas bêdzie mieci³a siê sortownia mieci i odpady, które
mo¿na zagospodarowaæ, takie jak: makulatura, szmaty, plastik
i szk³o bêd¹ odzyskiwane na miejscu. Bêdzie to sprzedawane
jako surowce wtórne. Natomiast to co nie nadaje siê do wstêpnego
przetworzenia, bêdzie specjalnymi samochodami wywo¿one
na sk³adowisko do Siedlisk. Stacje prze³adunkowe, sortownie
oraz samochody bêd¹ zrobione czy zakupione za pieni¹dze
unijne. Czyli w Olecku nie bêdziemy mieli sk³adowiska, a tylko sortownie. Uwa¿am, ¿e jest to doskona³e rozwi¹zanie. W
ci¹gu trzech lat powinien znikn¹æ u nas problem sk³adowania
odpadów.
BMB:  A koszty Olecka?
WO:  Jestemy wspó³udzia³owcem i musimy ponosiæ koszty
przedsiêwziêcia. Nasz udzia³ jednak jest proporcjonalnie liczony i uzale¿niony od liczby mieszkañców gminy. W tym
roku do powo³anej w E³ku spó³ki przekazujemy na realizacjê
inwestycji kwotê 680 tysiêcy z³otych.
BMB:  A co z naszym wysypiskiem?
WO:  PGK z³o¿y³o wniosek do Funduszy Norweskich o
sfinansowanie budowy linii do segregacji odpadów. Inwestycja ma rozpocz¹æ siê najprawdopodobniej w przeci¹gu 2009
roku. Czekamy teraz na decyzjê z Brukseli. U nas wniosek
zosta³ zweryfikowany pozytywnie.
Zak³ad segreguj¹cy bêdzie zatrudnia³ 14 do 18 osób. Inwestycja ta jest potrzebna, aby nasze wysypisko wytrzyma³o
jeszcze te dwa, trzy lata, dopóki nie ruszy zak³ad w Siedliskach. Z chwil¹ kiedy Siedliska zaczn¹ funkcjonowaæ, rozpoczniemy rekultywacjê naszego wysypiska. Na dzieñ dzisiejszy nie zosta³o jeszcze ustalone jak bêdzie to przebiegaæ.
Czêciowo zaczêlimy ju¿ ten proces. Wysypisko zosta³o
odgazowane. Mo¿emy równie¿ wybieraæ stare mieci i po segregacji wywoziæ, a surowce wtórne sprzedawaæ. Mo¿na równie¿
po uprzednim przygotowaniu posadziæ na wysypisku las.
Póki jednak co, nasze wysypisko jest jednym z lepszych
w województwie. Mo¿e to dziwiæ wielu mieszkañców, ale taka
jest prawda. Ma jednak jedn¹ wadê  wystarczy nam jeszcze
na trzy, cztery lata.
C. d. za tydzieñ.
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Festyn budowlany KRAM-u

Trzymaj sztamê z KRAM-em

W sobotê od godziny 15.00 rozpoczê³a siê druga ju¿ wielka impreza zorganizowana przez oleck¹ firmê KRAM. Przypominamy, ¿e poprzednia charytatywna impreza o charakterze sportowym pozwoli³a na sfinansowanie grupce
dzieci z najubo¿szych rodzin wyjazdu na kolonie do Zakopanego.
Tym razem g³ównym celem imprezy by³a reklama firmy, co nie znaczy, ¿e
olecczanie nie bawili siê na niej dobrze. Pod has³em Trzymaj sztamê z KRAMem zabawa trwa³a od 15.00 do 22.00. Koncerty, pokaz sztucznych ogni oraz
losowanie samochodu osobowego KIA Picanto obserwowa³o oko³o pó³tora
tysi¹ca ludzi. Mo¿e wiêcej? Wszyscy bawili siê wietnie. Nagrodê g³ówn¹
wylosowa³ Pan Ryszard Zalewski z Olecka. Wylosowany wczeniej mieszkaniec Przebrodu nie zg³osi³ siê w regulaminowym czasie.
Ponadto ró¿nego rodzaju cenne nagrody wylosowali: Miros³aw D¹browski, Walery Jan Kamiñski, Wies³aw Omilian, Grzegorz Sitko, Szymon
Racis, Marek Zach, Leszek Oleksy, Grzegorz Makarewicz, Józef Walicki
i Szymon Suchocki. A nagrody, to miêdzy innymi: kuchenki mikrofalowe,
laptopy, rower, DVD, kominek elektryczny, panel prysznicowy, kolumna prysznicowa, robot kuchenny.

Fot. Archiwum KRAM-u
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Fotoreporta¿ na s. 7.  Marta Je¿ewska
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(16)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

16. Mandalgovi - Dalandzadgad, Mongolia, 14.07.2007 r.
Ozdob¹ mongolskiego posi³ku jest ca³y zad barana
Wstalimy o godzinie 6. Erka oczywicie zrobi³a niadanie. Pojechalimy do centrum osady, poniewa¿ upiera³em siê,
¿eby zrobiæ zdjêcie Leninowi, dumnie spogl¹daj¹cemu z coko³u. W Mandalgovi nie ma asfaltu, nawet kawa³ka, tylko
p³yty betonowe zapewniaj¹ce stabilny grunt. Godzinê póniej bylimy ju¿ w drodze do Dalandzadgad. Jechalimy przez
Pustyniê Gobi, która raz by³a kamienista, raz ¿wirowa, innym
razem poroniêta kêpkami ostrych krzewinek.

Pomnik Lenina w mongolskim miasteczku
Napotykalimy wielb³¹dy  dwugarbne baktriany. To jeden z symboli Mongolii. Szczególnie kojarzony z bezkresnymi terenami pustynnymi Gobi w po³udniowych regionach tego
rozleg³ego obszarowo kraju, gdzie ¿y³y przez wieki w stanie
dzikim. Od kilkudziesiêciu ju¿ lat pog³owie tych zwierz¹t sys-

mek i ja fotografowalimy je i podchodzilimy do nich coraz
bli¿ej. Niestety, ba³y siê nas i odchodzi³y na bezpieczn¹ sobie
odleg³oæ. Erka przygotowywa³a lunch  kanapki z sokiem.
Kierowca oddali³ siê nieznacznie, chcia³ za¿yæ trochê samotnoci
Oprócz baktrianów by³y tu i inne zwierzêta, chocia¿ zdeDroga przez Gobi

cydowanie ma³e  doæ szybkie jaszczurki i chrab¹szcze (niczym kameleony, które tak bardzo upodobniaj¹ siê do pod³o¿a).
O godz. 16. bylimy u celu dzisiejszej podró¿y  w Dalandzadgad, stolicy ajmaku po³udniowogobijskiego. Typowe
pustynne miasteczko. Ale jak siê okazuje najwiêksze na Pu-

Gobijskie wielb³¹dy

Pustynna jaszczurka

tematycznie spada. W 1954 roku by³o ich prawie 900 tysiêcy,
a ju¿ w 2006 zaledwie 252 tysi¹ce. Jest to tym bardziej dla
Mongo³ów niepokoj¹ce, ¿e ogólnie pog³owie zwierz¹t hodowlanych systematycznie wzrasta i wed³ug tych samych danych
w minionym roku w Mongolii ¿y³o w sumie 34 484 000 sztuk
owiec, kóz, koni, krów i w³anie wielb³¹dów. Ponad 34 miliony zwierz¹t wobec tylko 2,6 miliona mieszkañców tego kraju!
Zatrzymalimy siê przy stadzie wielb³¹dów. Soren, To-

styni Gobi. Domy, jurty, trochê ludzi, trochê asfaltu  a na
nich pasy (mieszne!). Py³. Mieszka tu 15 tys. ludzi, na wysokoci 1470 m n.p.m., w kotlinie A³taju Gobijskiego.
Zatrzymalimy siê w centrum i Erka kupi³a kilka produktów spo¿ywczych. Chcielimy nocowaæ w hotelu, ale nie by³o
miejsca. Obok sta³y trzy jurty. Zamieszkalimy w jednej z nich.
W rodku sta³y tylko trzy ³ó¿ka. Wkrótce pojawi³ siê stó³ i
jaki chodnik. Z samochodu przynielimy ca³y nasz dobytek. Do jurty by³ podci¹gniêty przewód, dziêki czemu mielimy wiat³o. Erka zajê³a siê kolacj¹. Dzisiaj uraczy³a nas potraw¹ wegetariañsk¹  ry¿, gotowane warzywa, sa³atka z owoców.
Jedzenie by³o bardzo pikantne. Kuchnia mongolska jest sezonowa i chyba dlatego Erka nie dopuszcza nas do miêsa.
Obcokrajowcy odnosz¹ wra¿enie, ¿e w mongolskiej kuchni
dominuje miêso. W rzeczywistoci tak nie jest, zarówno daw-

'
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UAZ - nasz rodek transportu

niej jak i teraz jedzenie ludów koczowniczych jest sezonowe.
Mongolskie jedzenie jest dobrze przystosowane do warunków klimatycznych i bazuje w znacznej czêci na w³asnych
produktach, g³ównie mlecznych. Najbardziej popularne s¹ kumys,
kefir, urum (gruby ko¿uch z gotowanego sch³adzanego mleka), suszony twaróg (aaruul), bia³y ser. Dawniej Mongo³owie
miêso jedli g³ównie zim¹, gotuj¹c je krótko na bardzo silnym
ogniu prawie bez soli, a tak¿e suszyli je na powietrzu pokrojone na d³ugie kawa³ki, które nazywa siê borc. W ten sposób
przygotowane miêso mo¿e le¿eæ w suchym miejscu przez dosyæ d³ugi okres czasu. Jedli go latem kiedy raczej byd³a nie
zabijali.
Do dzisiejszych czasów Mongo³owie praktycznie nie jedli
ryb, nawet i teraz przygotowuj¹ z nich dania g³ównie mieszkañcy miast. Spo¿ywaj¹ oni tak¿e du¿o wiêcej warzyw, wie¿ych i konserwowanych owoców, jajek, kasz, s³odyczy i wêdlin ni¿ mieszkañcy wsi.
Ulubion¹ potraw¹ Mongo³ów jest bulion na miêsie z koci¹ z kluskami, makaronem lub ³azankami oraz buudz (pierogi
z miêsem gotowane na parze) i chuuszur (rodzaj piero¿ka z
miêsem sma¿ony na t³uszczu).
Ozdob¹ mongolskiego posi³ku jest ca³y zad barana wraz
z boczkiem gotowany w ca³oci. Podaje siê go te¿ w ca³oci
na wielkiej tacy podczas uroczystoci Cagaan Sar (uroczy-

Spotkanie z Pañstwem
Walentyn¹ i Antonim Lios

W dniu 6 sierpnia 2008 r. Wicestarosta Olecki  Maria
Wanda Dzienisiewicz, Sekretarz Powiatu  Edward Adamczyk i Naczelnik Wydzia³u Edukacji  Krystyna Wiszniewska spotkali siê z Pañstwem Walentyn¹ i Antonim Lios z
Kazachstanu. Przedstawiciele powiatu przywitali bardzo serdecznie Pañstwa Lios, ¿ycz¹c im wiele radoci i prze¿ywania
tylko przyjemnych chwil w Olecku. Wicestarosta przekaza³a
te¿ informacjê o przyznanych przez Wojewodê WarmiñskoMazurskiego rodkach finansowych na zagospodarowanie siê.
Pañstwo Lios s¹ bardzo mi³ymi i otwartymi ludmi; s¹ za-

stoæ Nowego Roku wed³ug starego kalendarza ksiê¿ycowego) oraz na innych du¿ych uroczystociach. Mongo³owie jedz¹ najczêciej miêso gotowane, przewa¿nie wo³owinê lub
baraninê. Gotuj¹ je bardzo krótko i podaj¹ na stó³ wraz z koci¹. Tak przyrz¹dzone miêso nie traci witamin i zachowuje
soczystoæ.
Po kolacji opowiadalimy sobie dowcipy. Tomek zgodzi³
siê pozmywaæ naczynia, a by³o tego trochê. Posi³ki spo¿ywamy zawsze wspólnie, ale praktycznie nigdy przy stole. Ka¿dy
je gdzie mu wygodnie. Najlepszy jest kierowca. On prawie
zawsze kuca.
Prawdopodobnie Erka mia³a dzisiaj urodziny i oczekiwa³a
mo¿e prezentu, mo¿e ¿yczeñ, bo da³a nam odczuæ, ¿e dzisiejszy dzieñ jest dla niej szczególny. Udalimy, ¿e nie wiemy o
co chodzi.
Przez najbli¿szych 5 dni bêdziemy odciêci od cywilizacji,
nie bêdzie nawet gdzie siê umyæ. A tak naprawdê, je¿eli bêdziemy dokonywaæ porównañ, to ca³a Mongolia odciêta jest
od cywilizacji. I w³anie to czyni ten kraj atrakcyjnym, chocia¿by dla mnie.
C.d.n.

Jurta(mongolski dom) na pustyni
dowoleni, ¿e od marca 2008 r. zamieszkali w³anie w Olecku,
na ziemi Ich Ojców. Powiedzieli, ¿e ju¿ siê zaaklimatyzowali i
¿e spotkali w Olecku samych dobrych ludzi. Pañstwo Lios
mieszkali blisko Syberii i ok. 100 km od Astan  stolicy Kazachstanu. Do Polski jechali poci¹giem 4 doby. Maj¹ dwóch
synów w wieku 12 i 15 lat.
Opowiadali, jak mieszkali w wiosce, która liczy 900 mieszkañców i po³o¿ona jest na ogromnej powierzchni. To czysty
step, ma³e zaludnienie. Prababcia Pani Walentyny  polski
osadnik, do koñca swoich dni mówi³a tylko po polsku. Do¿y³a 105 lat. Deportacje, bêd¹ce tragedi¹ dla samych wysiedlanych, mia³y powa¿ne nastêpstwa tak¿e dla ludnoci pozostaj¹cej w dotychczasowych miejscach zamieszkania. Rozbite zosta³y
rodziny  w wielu wypadkach nieodwracalnie. Pañstwo Lios
zostawili w Kazachstanie swoich bliskich  Pani Walentyna
têskni za rodzicami, Pan Antoni za bratem.
Dzisiaj Kazachstan prowadzi otwart¹ politykê w odniesieniu do mniejszoci narodowych, która uwzglêdnia interesy
wszystkich grup narodowociowych z pe³nym poszanowaniem ich praw, zgodnie z miêdzynarodowymi standardami. Te
zasady zawarte s¹ w dwustronnych dokumentach bazowych,
podpisanych miêdzy Kazachstanem i Polsk¹. Jak wiadomo,
Polska og³osi³a repatriacjê Polaków w styczniu 2001 roku. Jednak
nie ma miejsca masowy wyjazd Polaków z Kazachstanu, nie
jest to ³atwe. W Kazachstanie mieszka wiele narodowoci, w
tym oko³o 100 tys. Polaków.
K. Wiszniewska
www.powiat.olecko.pl
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Staroobrzêdowcy z Wojnowa
Historia staroobrzêdowców na Mazurach rozpoczyna siê w XIX wieku. W
wyniku zawirowañ historii król pruski Fryderyk Wilhelm III wydaje w 1825 roku
zgodê na ich osadnictwo. Jako pierwszy przybywa Onufry Jakowlew, który
w 1830 roku zak³ada wie Onufryjewo, a
w sumie powstaje 11 wsi, m.in.: Ga³kowo, Mociszki, Kadzid³owo, Piaski, Zameczek, Iwanow, wignajno, Onufryjewo, Piotrowo i Osiniak. Wie Wojnowo
zostaje za³o¿ona w 1832 roku na zakupionych 1504 morgach pruskich lasu.
Wojnowo (tak¿e Eckertsdorf) nazwê swoj¹
zaczerpuje od wsi znajduj¹cej siê w gu-

berni witebskiej, sk¹d pochodzi³ Sidor
Borysow, pierwszy so³tys i nabywca ziemi.
Wraz z osadnikami staroobrzêdowymi na Mazurach zaczynaj¹ osiedlaæ siê
równie¿ zakonnicy. W 1847 roku powstaje
nad jeziorem Du klasztor mêski. Najwiêkszy rozkwit tego klasztoru przypada na
lata 1852-67, kiedy igumenem jest Pawe³
nazwany póniej Pruskim. Klasztor oddzia³uje bardzo silnie na rodowisko staroobrzêdowców. Ugruntowuj¹ siê ortodoksyjne obyczaje, niemniej Pawe³ Pruski nagle zmienia ca³kowicie swoje pogl¹dy na bardziej liberalne i ta zmiana
jest przyczyn¹ przejcia czêci mieszkañców
Wojnowa na jedinowierstwo. Pawe³ Pruski
wyje¿d¿a nagle do Rosji, opuszczaj¹c
mieszkañców Wojnowa, którzy poddaj¹
siê kolejnym podzia³om i przemianom.
Mieszkañcy Wojnowa, którzy pod
wp³ywem Paw³a Pruskiego przeszli na jedinowierstwo, d³ugo czekaj¹ na w³asnego duchownego. W 1922 roku przyby-

wa Aleksander Awajew i zaczyna budowaæ cerkiew. Dzia³kê pod budowê przekazuje mu jedinowierca Makiedoñski.
Postêpuj¹ dalsze przemiany: staroobrzêdowcy i prawos³awni przejmuj¹ cechy
kulturowe od Mazurów, zanika mowa
rosyjska, sposób ubierania siê i budowania domów. Nawet molenna podobna jest do kocio³a ewangelickiego. Dzieje
siê tak w wyniku naturalnie postêpuj¹cych procesów, ale te¿ i pod wp³ywem dzia³añ germanizacyjnych: lata miêdzywojenne nasili³y proces germanizacji g³ównie za porednictwem niemieckiej szko³y, jêzykiem rosyjskim staroobrzêdowcy mogli pos³ugiwaæ siê tylko
w domu oraz w molennie i cerkwi.
Czas Wojny dla mieszkañców
Wojnowa by³ czasem pe³nym niepokoju. Pod koniec wojny, w styczniu 1945 roku, nastêpuje ewakuacja
przez Niemców okolicznych mieszkañców, a 27 stycznia 1945 roku okolice
te zostaj¹ zdobyte przez Armiê Czerwon¹. To dla Wojnowa tak¿e bardzo
trudne czasy. le przeprowadzona
ewakuacja ludnoci cywilnej poch³ania wiele ofiar, za Armia Czerwona
obchodzi siê bestialsko ze staroobrzêdowcami uwa¿aj¹c wszystkich za zdrajców.
Po 1945 roku do Wojnowa przybywaj¹ osadnicy z ró¿nych regionów
Polski oraz repatrianci z by³ego ZSRR.
Staroobrzêdowcy i Mazurzy, którzy nie
opucili Prus Wschodnich, zostaj¹ poddani weryfikacji. Nastêpuje repolonizacja i historia znów siê zmienia: zastêpuje siê w szkole jêzyk niemiecki
jêzykiem polskim, wojnowski wiat znów
zostaje wci¹gniêty w trybiki historii i
polityki. Jêzyk rosyjski jest teraz jêzykiem preferowanym. Nastêpnie mijaj¹ kolejne lata i kolejne przemiany. Dzi w szkole
w Wojnowie mo¿na uczyæ siê takiego
jêzyka, na jaki jest zapotrzebowanie.
Zdawa³oby siê, i¿ obecnie wreszcie sytuacja oszczêdza mieszkañcom wsi przymusu, niestety, paradoksem naszych
czasów jest fakt, i¿ szko³a wojnowska,
która odgrywa³a znacz¹c¹ rolê na prze³omie dziejów ³¹cz¹c wiele narodowoci
i wbrew oficjalnym nakazom przymusowej asymilacji ucz¹c poszanowania dla
innoci, ta szko³a dzi jest zamkniêta w
wyniku przeprowadzonych reform.
Aktualnie so³ectwo Wojnowo obejmuje swoim obszarem Wojnowo, Majdan i Zameczek, za we wsi mieszka na
sta³e zaledwie kilka osób wyznania staroobrzêdowego, m.in.: Fojezenger, Krasowscy, Kumierz, Jeffimow i Linowicz.

Rolê nastawnika w molennie pe³ni Nowikow mieszkaj¹cy w Ukcie. Pozosta³ych
staroobrzêdowców nale¿y szukaæ w s¹siednich wioskach i, przede wszystkim,
poza granicami kraju, gdy¿ dziêki mo¿liwociom zaistnia³ym po 1970 roku pierwsza
fala mieszkañców opuci³a Wojnowo i
wyjecha³a za granicê, a w kolejnych latach emigracja nasila³a siê coraz bardziej.
We wsi wci¹¿ obserwuje siê nieustannie znikanie i nap³ywanie ludów, grup
narodowych, religii i kultur. I chyba to
w³anie czyni tê wioskê tak ciekaw¹ na
tle pozosta³ych.
Dzi Mazury s¹ tak, jak przez wieki,
wielonarodowe i wielokulturowe, a Wojnowo to miejsce wyj¹tkowe pod wzglêdem historycznym, kulturowym i narodowociowym.
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Wród przewijaj¹cych siê nazwisk s¹
ludzie mieszkaj¹cy w Wojnowie od dziada
pradziada, jak te¿ ci, którzy przybyli tu
po 1945 roku z Kurpi, ich potomkowie,
jak równie¿ ludzie, którzy osiedlili siê we
wsi bardzo niedawno. Porównuj¹c te nazwiska z nazwiskami nadanymi staroobrzêdowcom przez administracjê w XIX
wieku (zastêpuj¹cymi patronimiki) wci¹¿
mo¿emy odnaleæ te pierwotnie im nadane,
chocia¿ dzi, tak jak i w przesz³oci, nikt
ju¿ nie potrafi wyt³umaczyæ niektórych
zawi³oci (b³êdów lub nowej formy pisowni) nazwisk. Widoczne jest to podczas spacerów po cmentarzu staroobrzêdowców i w konfrontacji posiadanej wiedzy

z rozmów z ludmi o osobach, które
wydaje siê wci¹¿ bardziej istniej¹
w s³owie mówionym, ni¿ na papierze. Tworzy to barwn¹ opowieæ
o losach ludzkich, a zas³yszane
opowieci dotycz¹ce osób zmar³ych
nabieraj¹ formê przekazu aktualnego.
Sytuacja taka spowodowana jest
wieloma sprawami z przesz³oci i
zawi³¹ histori¹. Dzi, mimo, ¿e obecnoæ staroobrzêdowców nie jest
ju¿ tak znaczna w Wojnowie, ich
wp³ywy wci¹¿ s¹ odczuwalne w zachowaniach i obyczajach mieszkañców, chocia¿by poprzez banie obecne w niemal ka¿dym domu w Wojnowie.
Portretuj¹c mieszkañców
Wojnowa stara³am siê najpierw dok³adnie zrozumieæ zawi³oæ ich historii: ró¿ne losy
ludzkie, wojenne zawieruchy,
akcje przesiedleñcze i procesy
asymilacyjne. Wiêkszoæ z
portretowanych migrowa³o do
Wojnowa z jaki powodów, wielu
mia³o trudne pocz¹tki. Wszyscy
s¹ czêci¹ zawi³oci tego wiata.
Spotykaj¹c siê z nimi zda³am sobie sprawê, ¿e upad³ych krzy¿y nie
podnosi siê jedynie w tradycji staroobrzêdowej, mimo usilnych prób,
dlatego te¿ utrwali³am napotkane
osoby na fotografiach, co pozwoli³o
mi zachowaæ mieszkañców Wojnowa w pamiêci takimi, jakimi byli
w 2008 roku, maj¹c wiadomoæ,
i¿ jest to fragmentaryczny zapis
ci¹g³ych przemian, które w tej wiosce
bezustannie zachodz¹.
Ewa Koz³owska

ZAPROSZENIE

Szanowni Pañstwo,
Centrum Informacji o rodowisku ma zaszczyt zaprosiæ na seminarium w ramach kampanii informacyjnej nt. GENETYCZNIE
ZMODYFIKOWANE ORGANIZMY A RODOWISKO PRZYRODNICZE, które odbêdzie siê dnia 5 wrzenia br. o godz.
10.00 we Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, Plac Zamkowy 5.
Celem ogólnopolskiej kampanii jest edukacja spo³eczeñstwa, w szczególnoci rolników, przedsiêbiorców, organizacji
konsumenckich, administracji publicznej oraz instytucji naukowych i przekazanie wiedzy o przyrodniczych, zdrowotnych i
spo³ecznych skutkach wprowadzania GMO do rodowiska i
relacjach pomiêdzy uprawami GMO a obszarami przyrody chronionej.
W trakcie seminarium przedstawione zostan¹ kwestie etyczne,
ekonomiczne, spo³eczne oraz regulacje prawne dotycz¹ce
wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych do
rodowiska naturalnego.
Zagadnienia referowane bêd¹ przez specjalistów w dziedzinie ochrony rodowiska i biotechnologii. Podczas spotkañ
przewidujemy dyskusjê, a poprzez ankiety aktywny udzia³ uczest-

Wernisa¿ fotografii przedstawiaj¹cych
mieszkañców Wojnowa odbêdzie siê
16.08.2008 podczas wiêta Konika Polskiego. Tego dnia odbêdzie siê równie¿
premiera albumu fotograficznego powiêconego staroobrzêdowcom. Materia³y archiwalne wykorzystane w albumie zosta³y
udostêpnione do druku dziêki uprzejmoci
mieszkañców Wojnowa oraz Stowarzyszenia Przyjació³ Wojnowa. Projekt, na
który sk³adaj¹ siê wystawa portretów oraz
album Starowiercy z Wojnowa, móg³
powstaæ dziêki Stypendium Artystycznemu Marsza³ka Województwa WarmiñskoMazurskiego. Wiêcej informacji na stronie: www.ewakozlowska.com

ników i mo¿liwoæ wspó³tworzenia programów kolejnych spotkañ.
Zapraszam do wspó³pracy i udzia³u w konferencji
Dyrektor Centrum Informacji o rodowisku
Cezary Starczewski
Udzia³ i materia³y seminaryjne s¹ bezp³atne.
Prosimy o potwierdzenie udzia³u do dnia 2 wrzenia br.
tel. 022 579 22 15, fax 022 579 26 88 lub e-mail: joanna.stepniewska@cios.gov.pl
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Wszechnica Mazurska
 parê liczb (3)
Stypendia. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
przyzna³o dotacjê na pomoc materialn¹ dla studentów Wszechnicy
Mazurskiej w Olecku na 2007 rok w wysokoci l 469,2 tys. z³.
W roku akademickim 2007/2008 a¿ 305 studentów otrzyma³o
stypendia socjalne, w tym 39 osób otrzymuje dodatkowo stypendium na wy¿ywienie. Stypendia specjalne dla osób niepe³nosprawnych otrzymuje 18 studentów. Natomiast za wyniki
w nauce otrzymuje 466 studentów i jeden student za wyniki w
sporcie.
Socrates Erasmus. Wszechnica Mazurska w listopadzie
2006 roku z³o¿y³a do Komisji Europejskiej wniosek o nadanie
Rozszerzonej Karty Uczelni Erasmusa. W lipcu br. uzyska³a
informacje o pozytywnym wyniku z³o¿onej aplikacji. Dziêki temu
uczelnia bêdzie mog³a dzia³aæ w oparciu o program w latach
2007-2013.
Wszechnica Mazurska w Olecku ma podpisane umowy z:
- Uniwersytetem w Preszowie (S³owacja)
- Uniwersytetem Castiiia de La Mancha (Hiszpania)
- Uczelni¹ w Kopenhadze (Dania).
Z wymiany skorzysta³o 6 studentów oraz 2 nauczycieli
Wszechnicy Mazurskiej. Natomiast w naszej uczelni studiowa³o 2 studentów z Uniwersytetu Castilla de La Mancha w
Hiszpanii. Obecnie przebywa we Wszechnicy jeden student z
Uniwersytetu w Preszowie oraz dwóch z Uniwersytetu Castilla de La Mancha (Hiszpania). Przygotowywany jest równie¿
wyjazd nauczyciela akademickiego do Hiszpanii. W trakcie prac
jest równie¿ wniosek o dofinansowanie na dzia³ania zdecentralizowane w Programie Socrates Erazmus na rok akademicki
2008/2009.
Plany i programy studiów. Wszystkie plany studiów zosta³y przystosowane do nowych standardów
Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej A eta Universitatis
Masuriensis liczy ponad 130 pozycji ksi¹¿kowych w tym serii
Episteme - 74 numerów. W ostatnim czasie ukaza³y siê:
- S³owiañsko-nies³owiañskie kontakty jêzykowe, pod red.
A. K¹tnego, Olecko 2007;
- Diagnostyka wytrenowania zawodników ró¿nych dyscyplin sportowych, Episteme 62(2007),
- To¿samoæ i odrêbnoæ w Zjednoczonej Europie. Motyw podró¿y w literaturze anglo- i niemieckojêzycznej, Episteme 66(2007);
- Badania naukowe Wszechnicy Mazurskiej w Olecku (l)
(wybrane zagadnienia z lat 2005-2007), pod red. I. Chrz¹cika, Episteme 70(2007);
- Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu na
ró¿nych etapach przygotowañ, pod red Z. Jastrzêbskiego,
Episteme 71(2007);
- Pozycja z cyklu Badania naukowe Wszechnicy Mazurskiej w Olecku (4) The Outcast Twisting the Plot in Six English Novels, pod red. J. Veisland, Episteme 74(2008);
- W druku jest równie¿ Episteme 73(2008), Pi³ka no¿na.
Gra jeden przeciwko jednemu Andrzeja Szwarca. W przygotowaniu s¹ kolejne pozycje dotycz¹ce badañ naukowych wyk³adowców WM.
Parlament Studentów WM: W uczelni istnieje zorganizowany i coraz lepiej funkcjonuj¹cy Parlament Studentów oraz
samorz¹dy wydzia³owe.

Projekt Wirtualny przewodnik po krainie EGO zaprasza na

WESELE WIEJSKIE

w oparciu o tradycje z lat 50  tych.
Dnia 30.08. 2008 r.(sobota) od godz. 16:00 do 19:00 na
Placu Wolnosci w Olecku
Prowadz¹cy wesele:
Janina Anuszkiewicz  dyrektor Gminnego Orodka Kultury i Sportu w wiêtajnie;
Janusz Hendzel  radny Powiatu Oleckiego.
PROGRAM:
16.00  Wystêp zespo³u Korowód;
16.10  Powitanie goci i zagajenie;
16.15  Tradycje i obrzêdy w domu Panny M³odej;
17.00  Objazd orszaku weselnego w ko³o Placu Wolnoci;
17.30  Powitanie M³odej Pary;
17.35  Poczêstunek korowajem;
17.45  Wystêp zespo³u Korowód;
18.00  Tañce integracyjne orszaku weselnego z uczestnikami;
18.55  Zespó³ Korowód zaprasza do wspólnego piewania;
19.00  Przejazd orszaku i zaproszonych goci do Gi¿ na Biesiadê Weseln¹.

OG£OSZENIE

(K28101)

Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Olecku og³asza III przetarg
nieograniczony  ofertowy na wynajem lokalu u¿ytkowego
po³o¿onego w budynku nr 8, Osiedle Siejnik I w Olecku o
³¹cznej powierzchni u¿ytkowej 63,60 m2 z przeznaczeniem na
dzia³alnoæ gospodarcz¹.
Przetarg odbêdzie siê dnia 20 sierpnia 2008r w siedzibie
SM w Olecku przy ul. Zyndrama 4 o godz. 1000.
Oferty na przetarg sk³adaæ nale¿y do dnia 20.08.2008r do
godz. 900 w zamkniêtych kopertach z napisem Przetarg na
lokal u¿ytkowy w sekretariacie Spó³dzielni lub przesy³aæ listem poleconym za porednictwem poczty.
Wartoci¹ przetargow¹ bêdzie miesiêczna op³ata
eksploatacyjna, której cena wywo³awcza wynosi: 8,00z³ +Vat
za 1m2 pow. u¿ytkowej lokalu. Ponadto wynajmuj¹cy bêdzie
wnosiæ op³atê za centralne ogrzewanie w wysokoci wynikaj¹cej z kosztów. Szczegó³owe warunki najmu lokalu okrelone
zostan¹ umow¹.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest okazanie dowodu wp³aty wadium w kwocie 500,00z³ na konto SM Olecko
lub w kasie Spó³dzielni najpóniej na godzinê przed przetargiem. Istnieje mo¿liwoæ obejrzenia lokalu po uprzednim uzgodnieniu terminu z administracj¹ Spó³dzielni.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w biurze SM Olecko
przy ul. Zyndrama 4, tel. 520 32 98, 520 09 95.
SM Olecko zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyn.
ZARZ¥D SM OLECKO
K28002

!
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Kalendarz imion

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

12 sierpnia
Androniki, Anicety, Cecylii, Euzebii, Hilarii,
Klary, Leonidy, Letycji
Badzis³awa, Euzebiusza, Hilarego, Innocentego, Juliana, Lecha, Leszka, Makara, Makarego, Makariusza, Piotra
13 sierpnia
Belindy, Diany, Elwiry, Gertrudy, Heleny, Innocenty, Ma³gorzaty, Rados³awy
Ernesta, Hipolita, Jana, Kasjana, Kasjusza, Maksyma, Poncjana, Radomi³a, Rados³awa, Wojbora
14 sierpnia
Alany, Alfredy, Anastazji, Aty, Gerdy, Ireny, Salomei, Selmy, Stanis³awy,
Sylwii
Alana, Alfreda, Dobrowoja, Euzebiusza,
Kaliksta, Machabeusza, Maksymiliana,
Marcelego, Stanis³awa
15 sierpnia (Wniebozwiecie NMP, Matki
Boskiej Zielnej, wiêto Wojska Polskiego)

Bilihildy, Diany, Eulalii, Marii, Rozanetty, Stali, Stelli
Daniela, Napoleona, Stefana, Tarsucjusza, Tarsycjusza, Tarzycjusza, Trzebierza, Trzebimira
16 sierpnia
Domarady, Eleonory, Marii, Normy, Nory
Abrahama, Alfonsa, Ambro¿ego, Domarada, Eleutrrego, Joachima, Roberta,
Rocha, Stefana, Tytusa, Wiktora
17 sierpnia
Anastazji, Angeliki, Anity, Elizy, Joanny, Juliany, Julianny, Juliany, Liberaty,
Marii Magdaleny, ¯anny
Anastazego, Euzebiusza, Jacka, Juliana,
Mirona, Zawiszy
18 sierpnia
Agapity, Arletty, Arlety, Bogus³awy,
Bronis³awy, Heleny, Ilony, Iwony, Klary, leny, Neli
Agapita, Bogus³awa, Boles³awa, Bronis³awa, Bronisza, Ludwika, W³odzimierza

Jak unikn¹æ
letnich zatruæ?

Nasz przepis

Trwa konkurs pt.

Ogórkowa sa³atka
z pomidorami po mazursku

pó³ kg ogórków, pó³ kg pomidorów,
1 cebula, pó³ cytryny, 3 ³y¿ki oliwy
Ogórki, pomidory i cebulê obieramy.
Wszystko kroimy w cienkie plastry i
solimy. Odstawiamy na 15 minut, po
czym odcedzamy sok. Polewamy oliw¹ i skrapiamy cytryn¹.

Ocet obni¿a gor¹czkê

Stosuje siê go jako sk³adnik ok³adów
na ³ydki. Naj³atwiej zrobiæ je z bawe³nianych podkolanówek, zamoczonych w
wodzie z dodatkiem octu. Rozcieñczamy
2 ³y¿ki octu na litr wody w temperaturze
pokojowej. Na mokre podkolanówki za-



Najwa¿niejsza jest ogólna higiena, a
przede wszystkim czyste rêce. Pamiêtajmy o myciu r¹k, zanim dotkniemy ¿ywnoci. Myjemy je za ka¿dym razem kiedy skorzystamy z toalety, pog³aszczemy domowego zwierzaka lub dotkniemy
kosza na mieci.
Czêsto zmieniajmy serwetki i ciereczki
kuchenne. U¿ywajmy osobnych ciereczek do wycierania r¹k i naczyñ.
Powinnimy czêsto cieraæ i myæ sto³y
oraz blaty kuchenne, zw³aszcza po tym,
jak kroimy surowe miêso i drób. Myjmy
wieczko puszki przed otwarciem konserwy.
Domowe zwierzêta nie powinny mieæ
dostêpu do naszej ¿ywnoci, naczyñ
kuchennych, sto³u i blatów.

Pozytywnie o Olecku

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

F kupiê

Charakter  zjawisko
rzadziej spotykane ni¿ bohaterstwo.
Paul Claudel

PRZYS£OWIA
 Od w. Klary (12 sierpnia) s¹ ju¿ ³adne dary.
 Jeli piêkny sierpieñ, gotuj sobie ch³opku kieszeñ.
 Gdy Zielna Matka (15 sierpnia) deszcz
przynosi, to zwykle na Narodzenie
Matki rosi.
 Od Zielny ka¿dy chodzi jak cielny.
(Dawniej by³ to koniec przednówka).
 W Wniebowziêcie pokoñczone ¿êcie.
 Gdy w Wniebowziêcie Panny ciep³o
dopisuje to ciep³y i pogodny koniec
lata obiecuje.
 Gdy w sierpniu dni gor¹ce, w zimie
dni niegiem skrz¹ce.
 Na wiêty Roch (16 sierpnia) sprz¹taj¹ groch.
 Z jak¹ pogod¹ Jacek (17 sierpnia) przybywa taka jesieñ bywa.
 Jeli na Jacka (17 sierpnia) nie panuje plucha, to pewnie zima bêdzie sucha.
 W sierpniu mg³y w górach  pewne
wody, a mg³y w dolinach  pewne
pogody.
k³adamy drugie, suche. Wa¿ne by podczas tej terapii dziecku nie by³o zimno.
Nie stosujemy wiêc ok³adów kiedy ma
dreszcze.

Werwa

Para szczurów uprawia mi³oæ przeciêtnie 20 razy dziennie.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne

Treæ: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

Podpis: .................................................................................................................
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* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. V48001
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
A17508
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna. Plac Wolnoci 14,
tel. (087) 520 15 78
V41805
(V44603)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

D@RKOMP

Przemys³aw Atkielski

KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
SERWIS GSM, KASY FISKALNE

Plac Wolnoci 15A, tel. (087) 520-10-89

* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.

V40806

(V30110)

PUB PIWNICA

* budowlano-remontowe us³ugi, wykoñczenia, stany surowe,
dachy i izolacje, elewacje, tel. 0-502-274-232
K26205
* budowlane us³ugi, tel. 0-606-993-688
V47102
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07V1731
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
V34710
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88
V41106
(V34510)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy na krêgle od 1200 do 2200

US£UGI

ADLER

RA
TY
!

(V22510)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V38807

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

Meble stylowe, antyki,
d¹b, orzech, sKÓRA i inne

Olecko, ul. Kopernika 10, tel. 0-604-571-902
Transport na terenie powiatu oleckiego  GRATIS!
* AGD  ch³odnictwo, naprawa, ul. Zielona 29, tel. 0-87-52033-66, 0-508-723-894
K26005
ul. Kolejowa 31
Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,
chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

(V34210)

Agencja Kredytowa KORZYCIK

tel. (087) 520-01-89
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L7905
Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891

(V42904)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
V216010
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L5610
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V43903
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L8402
* budowlane (rabaty dla wspólnot), tel. 0-666-913-713, 0-87520-40-49
V39007
* budowlano-remontowe us³ugi, wnêtrza-kompleks, tel.
0-509-910-090
K24207

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V35909
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel.
(087) 520-05-15.
V36409
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V44003
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50
V40506
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L9001
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V42804
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47

K17818
V41006

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V36209
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L6707
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.
V38707
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V41905
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11

V38507
V47701

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V34020
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V48301
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
A18304
* ryby, tel. 0-504-060-955
V42205

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V38407)

* zespó³ muzyczny HYBRYDY, wesela, studniówki, imprezy okolicznociowe, tel. 0-512-948-641, 0-508-732-894 K26105

(V28713)

(V29810)

Wynajem samochodów na ró¿nego rodzaju uroczystoci:
luby, chrzyty, studniówki, rocznice, zjazdy; BMW-7, Hamer H-2.
Tel. 0-608-33-59-60.

(V22715)

* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
A17408

US£UGI

#
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Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4430)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V43104
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V41705
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L7406
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.
V2131
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5223
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K931
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1031
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27203
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1531
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L8901
* transport ciê¿arowy do 30 ton, wywrotki plandeki, tel.
0-604-514-845
K23009
* transport, przewozy regionalne, przeprowadzki, tel. 0-601159-718
V44303

(V22210)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
CZYNNE CA£¥ DOBÊ
Za³atwiamy wszelkie formalnoci.

Firma rekomendowana przez Polsk¹ Izbê
Przedsiêbiorców Bran¿y Pogrzebowej (PIPBP)

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t dotel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

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

(V43603)

(V34310)

(K27303)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

INNE
* poszukujê zadbanej kobiety w wieku 45-50 lat, cel towarzysko-matrymonialny, tel. 0-721-587-468
K26603
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
PRACA

A18603
L7506

* 2 hektary, Kijewo, uzbrojona, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
K28401
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
A17110
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
A28501
* AUTO-MAX  czêci zamienne do wszystkich aut, monta¿
na miejscu, Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264
V48401
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-52001-11
A18901
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
A18006
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
A18204
* dzia³kê budowlan¹ Babki Oleckie, 30 arów, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-25-12
K28601
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
K28701
* dzia³kê budowlan¹ w Jakach, 0,76 ha, tel. 0-600-942-569V37128
* dzia³kê us³ugowo-gara¿ow¹ w Szczecinkach, 7 arów, tel.
0-512-492-957, 0-605-545-324
K27503
* dzia³ki budowlane nad jeziorem Jaki, od 35 z³ za m.kw.,
WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
K28801
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K27403
* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem, Zabielno, tel. 0-87-52026-12
K28901
*Ford Eskort kombi; 1,3B, 1994, tel. 0-605-999-807
K29501
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
A18701
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
A18801
* mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, mo¿liwe pe³ne wykoñczenie.
Oddanie  lipiec 2008.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500), 0-604-456-732
* mieszkanie 17 m.kw., Lesk, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
K29001
* mieszkanie 38 m.kw., wiêtajno, tel. 0-87-521-55-30 K26703
* mieszkanie 38,5 m.kw., tel. 0-504-288-818
K27702
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
K29101
* mieszkanie 46,5 m.kw., tel. 0-503-011-169
K27902
* mieszkanie 60 m.kw. Nory, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
K29201
* mieszkanie, Bia³ystok, 63 m.kw. IV piêtro, tel. 0-87-520-4040, 0-721-734-856
L8601
* mieszkanie dwupokojowe, 41 m.kw., 2 piêtro, centrum, 120.000
z³otych, do negocjacji, tel. 0-664-964-250
K28301
* mieszkanie M4, 73 m.kw., ul. Parkowa, II piêtro, 204.400
z³otych, do negocjacji, tel. 0-661-033-918
K28201
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V34030
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
V37038
* ryby, tel. 0-504-060-955
V42215
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333A17010
* ziemia rolna, 3,79 hektara, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
K29301
* ziemia rolna, 8,5 hektara, 2 z³ za m.kw., WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
K29401
* zió³ka na raka, tel. 0-667-269-708
K27802
* ¿wir, piasek, ziemia  transport, tel. 0-604-514-845 K23109
(K42005)

 przewóz krajowy i zagraniczny
 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe

PRACA c.d.
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
* zatrudniê krawcowe, tel. 0-662-112-100
SPRZEDAM

A18403
V34040

* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 A18503
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421
L3314
* przyjmê ucznia do masarni, tel. 0-691-407-184
V45802
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
A168020
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L7206

WYNAJEM
* lokal us³ugowy do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa, tel. 0-604557-693
L8502
* lokale do wynajêcia, ul. Kociuszki, tel. 0-609-738-148
V43204
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
A18105

$
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UWAGA, TABLETKI GWA£TU
- CZYLI PILNUJ SWOJEGO DRINKA

Pilnuj drinka  to ogólnopolskie has³o ostrzegaj¹ce przed
za¿yciem tabletki gwa³tu. Do akcji tej w³¹czy³a siê policja
i Komisje Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Tabletka gwa³tu (GHB  zwi¹zek chemiczny, zwany kwasem gamma-hydroksymas³owym) to bezbarwny i bezwonny
narkotyk, powoduj¹cy utratê przytomnoci. Substancja ta
wystêpuje w naszym organizmie, lecz w bardzo znikomej iloci. Jest ona odpowiedzialna za przekazywanie impulsów pomiêdzy komórkami nerwowymi, a mózgiem. Z tych te¿ powodów jest bardzo ³atwo i szybko przyjmowana przez organizm.
W zale¿noci od wielkoci dawki mo¿e obni¿aæ lub podnosiæ
poziom dopaminy, która odpowiedzialna jest za procesy mylowe i pamiêæ. Wystêpuje najczêciej w postaci p³ynu, proszku,
tabletek lub granulatu. Jest bezbarwna, bezzapachowa i praktycznie bez smaku. Po zmieszaniu z napojem, piwem czy drinkiem, nie wyczuwa siê jej obecnoci. Podana w ma³ych ilociach dzia³a podobnie jak alkohol, daj¹c uczucie rozlunienia, os³abiaj¹c czujnoæ i potêguj¹c uleg³oæ. Przy wiêkszych
dawkach powoduje uczucie oszo³omienia, zawroty g³owy, zaburzenia równowagi, problemy z logicznym i wyranym mówieniem oraz sennoæ. Powodowaæ mo¿e równie¿ stan niewiadomoci, zanik pamiêci, jednak bez utraty przytomnoci. Osoba

Linia ¿ycia. Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

Gusiew-Olecko  przyjazd ok. 20.00
Tel. 0-504-065-770

(087) 520 40 29

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TO¯SAMOCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane,
ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock.Oprogramowanie, sprzêt, integracja z P³atnikiem, wdro¿enia, wszystko w
siedzibie klienta.
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
(A17607)

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800

4

sierpnia
tel. 520-23-36

Z.P.U. Prawda Sp. z o.o.
ul Go³dapska 33

oferuje brykiet opa³owy
w atrakcyjnej cenie
Telefon kontaktowy: (087) 520 30 53
GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V33910)

(V37008)

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
Olecko-Gusiew  odjazd o 13.30

taka sprawia wra¿enie zamroczonej alkoholem. Przedawkowanie objawia siê md³ociami, torsjami, oczopl¹sem i utrat¹ równowagi, a nawet pi¹czk¹. Równolegle z tabletk¹ gwa³tu sprawcy
mog¹ podawaæ lek o nazwie PROGE-STEREX. Lek ten u¿ywany jest do sterylizacji du¿ych zwierz¹t i niestety dzia³a trwale.
Wskazane substancje s¹ bardzo niebezpieczne. £atwo je niewiadomie za¿yæ, a ponadto bardzo szybko znikaj¹ z organizmu cz³owieka, a ofiara nic nie pamiêta.
Tabletka gwa³tu wykorzystywana jest przez sprawców do
oszo³omienia z góry upatrzonej osoby w celach przestêpczych,
z których najczêstszym jest zgwa³cenie, kradzie¿, uzyskanie
kluczy (od domu, samochodu), uzyskanie danych, jak numer
konta, czy numer PIN karty bankomatowej.
Jak siê ustrzec?
* b¹d wiadoma/y istnienia takiej substancji  wiedz¹c i pamiêtaj¹c ³atwiej unikniesz lub w porê zareagujesz,
* na imprezy nie wybieraj siê samotnie, a tylko w towarzystwie zaufanych przyjació³,
* pij z w³asnorêcznie otwartej puszki lub butelki  je¿eli to
mo¿liwe, obserwuj jak napój jest przyrz¹dzany,
* nie przyjmuj napojów od nieznajomych, nawet jeli budz¹
zaufanie i sympatiê,
* nie zostawiaj napoju bez opieki, nawet jeli odchodzisz
tylko na chwilê (równie¿ w poci¹gu),
* kiedy poczujesz siê dziwnie oszo³omiona/y, zw³aszcza po
wypiciu ma³ego piwa lub napoju bezalkoholowego, natychmiast
powiadom kogo zaufanego i popro o opiekê.
A jeli siê ju¿ zdarzy.....
* natychmiast zg³o zdarzenie policji, aby umo¿liwiæ wykrycie sprawcy  byæ mo¿e nie jeste jedyn¹ ofiar¹,
* jak najszybciej zg³o siê do szpitala na badanie krwi i moczu, by zd¹¿yæ wykryæ narkotyk,
* jeli sta³a siê ofiar¹ zgwa³cenia, musisz braæ pod uwagê
niechcian¹ ci¹¿ê i zaka¿enia  popro o rodki zmniejszaj¹ce ryzyko zaka¿enia HIV,
* nie zamykaj siê przed wiatem,
* porozmawiaj z bliskimi lub zg³o siê do psychologa.
KW Policji

%

SERWIS POWIATOWY
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Kowale Oleckie
Olecko
wiêtajno
Wieliczki

Nr 7/2008

Podsumowanie kwesty

na zakup sprzêtu medycznego do szpitala
W czerwcu br. na terenie powiatu
oleckiego zosta³a zorganizowana zbiórka pieniê¿na na sprzêt medyczny do szpitala
w Olecku.
W organizacjê zbiórki zaanga¿owa³y
siê dzieci, m³odzie¿ i doroli z ró¿nych
typów szkó³ oraz ze Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego Komendy Hufca w Olecku,
Centrum Edukacji przy rodowiskowym
Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii
Zajêciowej.
W przeprowadzonej zbiórce udzia³
wziê³o ogó³em 260 osób. Zbiórka prowadzona by³a równie¿ w kocio³ach. W
ramach akcji 149 mieszkañców skorzy-

sta³o z bezp³atnych badañ USG piersi,
mierzenia cinienia, morfologii, badania
poziomu cukru.
Na zorganizowanie VI Ogólnodiecezjalnej Zbiórki Na Zakup Sprzêtu Medycznego by³o tylko kilka dni, jednak
mimo tak krótkiego czasu wszyscy sprawê
potraktowali priorytetowo i w efekcie
zebrano najwy¿sz¹ od kilku lat kwotê,
tj. 8.728,77z³. Jednoczenie zbiórka prowadzona by³a w innych powiatach, które zebra³y rodki w nastêpuj¹cej wysokoci: augustowski  7.515,00z³, e³cki 
6.595,45z³, gi¿ycki  6.313,98z³, go³dapski  2.280,23z³, piski  9.475,37z³, sej-

neñski  2.530,69z³, suwalski  8.214,95z³,
wêgorzewski  5.313,96z³.
Za zebrane rodki w powiecie oleckim planowane jest zakupienie do szpitala nastêpuj¹cego sprzêtu: detektora têtna
p³odu KTG Kardiotokografu z sond¹ oraz
dwóch detektorów têtna p³odu UDT- 20D.
Szpital w Olecku co roku jest doposa¿any w sprzêt kupowany ze rodków
z ró¿nych róde³.
Dziêkujemy serdecznie wszystkim,
którzy zaanga¿owali siê w organizacjê
i prawid³owy przebieg zbiórki oraz tym,
którzy przekazali pieni¹dze na tak szczególnie wa¿ny cel.
Starosta Olecki
Stanis³aw L. Ramotowski
Wicestarosta Olecki
Maria Wanda Dzienisiewicz

Promocja Ziemi Oleckiej
na olsztyñskiej Starówce

Halina Bogdañska i Anna Turowska ze Starostwa Powiatowego, Wies³awa Zielant z Urzêdu Gminy w wiêtajnie, Irena Tarasiewicz, a tak¿e Janina Anuszkiewicz z Gminnego
Orodka Kultury i Sportu w wiêtajnie promowali nasz powiat 23 i 24 lipca br. na olsztyñskiej Starówce. Stoisko cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem. Zosta³a tam przedstawiona
oferta turystyczna i kulturalna naszego regionu. Poni¿ej zamieszczamy krótk¹ fotorelacjê.

Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Olecku

&
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WYDZIA£ GEODEZJI
I NIERUCHOMOCI

Naczelnikiem Wydzia³u od 1999 r. jest mgr in¿. Czes³aw
Krasowski, który pe³ni funkcjê Geodety Powiatowego (tel.
087/5202147 w.27). Wydzia³ jest bardzo rozbudowany, zajmuje pomieszczenia na parterze i III piêtrze budynku Starostwa.
Sk³ada siê z trzech dzia³ów: Gospodarki Nieruchomociami,
Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Powiatowego Orodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W wydziale pracuje 8 osób.
Do zadañ Gospodarki Nieruchomociami nale¿y m.in.:
og³aszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na
zbycie nieruchomoci, wyw³aszczenie nieruchomoci, wymiana i scalenie gruntów, ochrona gruntów rolnych i lenych,
przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci, zabezpieczenie wierzytelnoci skarbu pañstwa przez
wpisanie w ksiêdze wieczystej hipoteki oraz przygotowywanie zawiadczeñ o sp³aceniu wierzytelnoci. Ponadto regulowanie stanu w³asnoci nieruchomoci nierolniczych w stosunku do osób, które utraci³y prawo w³asnoci na podstawie
przepisów o przejêciu przez pañstwo mienia poniemieckiego i
opuszczonego, prowadzenie i udostêpnianie rzeczoznawcom
maj¹tkowym danych o nieruchomociach.
Natomiast do zadañ Ewidencji Gruntów i Budynków nale¿y zak³adanie i prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, dokonywanie zmian
danych objêtych ewidencj¹ gruntów i budynków na podstawie odpisów prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeñ
s¹dowych oraz odpisów aktów notarialnych, wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, zapewnienie gminom dostêpu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków
oraz sporz¹dzanie gminnych i powiatowych zestawieñ zbiorczych danych objêtych ewidencj¹ gruntów i budynków.
Powiatowy Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zajmuje siê prowadzeniem powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, a wiêc przechowuje i gromadzi wszystkie dokumenty dotycz¹ce nieruchomoci oraz
mapy pocz¹wszy od 1946r. Dokumenty te powstaj¹ w wyniku
prac geodezyjnych zg³oszonych i wykonanych przez geode-

Podsumowanie
egzaminu maturalnego
Na podstawie informacji uzyskanych ze szkó³, przedstawiamy wyniki pisemnego egzaminu maturalnego w roku szkolnym
2007/2008 na poziomie podstawowym i rozszerzonym w poszczególnych typach szkó³ ponadgimnazjalnych Powiatu Oleckiego.
Ogó³em do matury przyst¹pi³o 327 tegorocznych absolwentów (ZST  80, LO  129, ZSLiZ  118).
redni wynik egzaminu maturalnego wyniós³ 85,14%, a
poszczególne wyniki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
- Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. J. Kochanowskiego  97,67%.
- Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych  77,96% (Li-

tów. Do prac tych miêdzy innymi nale¿¹: podzia³y, scalenia,
wymiany, wyw³aszczenia nieruchomoci, aktualizacja klasyfikacji u¿ytków, wznowienia granic, rozgraniczenia, mapy do
celów projektowych, pomiary inwentaryzacyjne. Ponadto Orodek
prowadzi i aktualizuje na bie¿¹co numeryczn¹ mapê ewidencji
gruntów i budynków, sprawuje nadzór nad ochron¹ znaków
geodezyjnych, udziela informacji rzeczoznawcom, projektantom wydaje kopie map zasadniczych do uzyskania decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Przy PODGiK dzia³a Zespó³ Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej, który koordynuje i uzgadnia usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
PODGiK oraz Ewidencja Gruntów i Budynków wypracowuje i pozyskuje rodki finansowe gromadzone na koncie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym. W ostatnich latach z powy¿szych rodków za³o¿ono cienn¹ osnowê poziom¹ i wysokociow¹ III
klasy w miecie Olecko oraz osnowê poziom¹ III klasy w obrêbie Kowale Oleckie. Za³o¿ono ewidencjê budynków w Olecku.
W chwili obecnej zosta³ rozstrzygniêty przetarg na modernizacjê ewidencji w zakresie budynków w Kowalach Oleckich.
W najbli¿szym czasie planujemy za³o¿enie ewidencji budynków w obrêbie Wieliczki oraz wiêtajno.
A. Koz³owska

ceum Profilowane  81,33%, Technikum 72,09%).
- Zespó³ Szkó³ Technicznych 75% (Liceum Profilowane 
68,89%, Technikum 83,87%)
Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w £om¿y podaje, ¿e
redni wynik egzaminu maturalnego w województwie warmiñskomazurskim wyniós³ 81,22%. Powiat olecki na tle województwa
wypad³ bardzo dobrze.
Oprócz danych o iloci uczniów, którzy zdali egzamin
maturalny, niezwykle wa¿ne dla nas s¹ informacje o jakoci
i poziomie zdawania egzaminu z poszczególnych przedmiotów. Te informacje bêd¹ upublicznione przez Centraln¹ Komisjê Egzaminacyjn¹ pod koniec sierpnia. Szczegó³owy raport
zostanie opracowany do 1 wrzenia i pos³u¿y do pracy nauczycielom w przygotowywania uczniów do egzaminu maturalnego w roku 2008/ 2009.
H. Bogdañska

STAROSTWO POWIATOWE w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
Tel.: centrala (087) 520-21-47, 520-22-94, 520-24-75, fax (087) 520-32-19
e-mail: promocja@powiat.olecko.pl; www.powiat.olecko.pl, www.spolecko.bip.doc.pl
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Pi³ka no¿na
Czarni Justyna
- Vêgoria Wêgorzewo 2:0

W zakoñczonym meczu Czarni Justyna Olecko pokonali Vêgoriê 2:0, po bramkach Szarneckiego w drugiej po³owie. Czarni
rozpoczêli mecz w nastêpuj¹cym sk³adzie:
G¹siorowski, Kolik, Ryszkiewicz, Koz³owski
£ukasz, Witanowski, Paszkowski, Onofryjuk, Wyszyñski, Bieræ, Jarmo³owicz,
Szarnecki. W drugiej po³owie, pod koniec, weszli: za Ononfrujuka Cwaliñski,
a za S³awka Bogdanowicz.
W pierwszej po³owie Czarni mieli wiêcej
z gry, ale nic z tego nie wynika³o, Vêgoria ogranicza³a siê do kontr. Czarni byli
blisko objêcia prowadzenia po dorodkowaniu Szarneckiego, kiedy minimalnie
z pi³k¹ min¹³ siê S³awek. W drugiej po³owie w dalszym ci¹gu przewa¿ali Czarni.
W 53 minucie Czarni wykonywali rzut ro¿ny.
Dorodkowywa³ Bieræ, Ciapek dobrze ustawi³ siê w polu karnym i strza³em z g³owy
nie da³ ¿adnych szans bramkarzowi Vêgorii. Potem nast¹pi³a lekka przewaga Vêgorii.
W 75 minucie nast¹pi³ d³ugi wrzut pi³ki
przed pole karne Vêgorii. Pi³ka w odlegoci ok. 25 metrów skoz³owa³a, a nadbiegaj¹cy Ciapek bez chwili wahnia uderzy³
j¹ w kierunku bramki. Bramkarz Vêgori móg³
tylko obserwowaæ jak pi³ka l¹duje w samym okienku bramki. By³a to bramka ze
,,stadionów wiata. Wiêcej bramek w
meczu nie pad³o.
Du¿¹ klas¹ popisali siê nasi kibice,
którzy  jak za dawnych lat  g³ono i
kultralnie zachêcali naszych do gry. Wielkie
brawa im za to i podziêkowania ode mnie,
trenera i pi³karzy, którzy po meczu po-

wiedzieli, ¿e taki doping dodaje im skrzyde³. Bêd¹cy na meczu jeden z cz³onków
najwy¿szych w³adz ze zwi¹zku w Olsztynie w czasie przerwy powiedzia³, ¿e takiego dopingu i takiej atmosfery nale¿y
tylko pozazdrociæ. By³ pod wra¿eniem
kultury dopingu i atmosfery na stadionie. Tak wiêc inauguracja III ligi, zarówno pi³karsko, jak i kibicowsko wypad³a bardzo dobrze. Wielkie brawa dla pi³karzy i trenera za zwyciêstwo i grê.
W dru¿ynie zobaczylimy wszystkich
nowych pi³karzy, a wiêc Paszkowskiego
i Witanowskiego, którzy powrócili z Gdañska po ukoñczeniu szko³y oraz Onofrujuka, Kolika, Biercia (z P³omienia E³k),
£ukasza Koz³owskiego z Hetmana Bia³ystok. Ci czterej ostatni zostali pozyskani
dziêki hojnoci Jacka, który, jak zwykle,
pokry³ koszty zwi¹zane z przejciem w/w
zawodników. Dziêkujemy Ci Jacku za to!
http://www.stars.nazwa.pl/
**
29 lipca rozegrano turniej pi³karski dla
dzieci:
- rocznik 96 i m³odsi. . miejsce zajêli M³odzi
Arkowcy,
- rocznik 95-94  1. miejsce zaj¹³ Lech
Poznañ.
**
8.08. br. odby³ siê turniej pi³ki no¿nej pla¿owej. Zg³osi³o siê 5 dru¿yn. Niestety, gwa³towne i obfite opady deszczu nie pozwoli³y rozegraæ kilku ostatnich meczów turnieju. Organizator podj¹³ decyzjê o przyznaniu trzech pierwszych miejsc wspólnie. Te dru¿yny to:
Nudyci (kap. K. Czuper), Astapczenko
Tim (kap. P. Matwiejczyk) oraz Numer I
(W. Kolicz)

Tenis ziemny
10.08. br. odby³ siê turniej tenisa o
puchar S.T. Smecz. W kategorii Oldboy gra³o 4 zawodników. Kolejnoæ: 1.Stefan Dawidowicz, 2.Ryszard Mielech. 3.Józef Buæwiñski.
W Kategorii Open wyst¹pi³o 25 zawodników. W finale grali Eugeniusz
Tomaszuk (Siedlce) i Daniel D³ugosz
(Warszawa). Po pasjonuj¹cym meczu ten
pierwszy wygra³ 6:2,4:6,6:4. Trzecie miejsce
zajê³a Karolina Grajewska (Ryki).

Siatkówka
3 sierpnia rozegrano turniej siatkówki pla¿owej. Wyst¹pi³y 4 pary (3 z Olecka i 1 z Go³dapi). Grano systemem ka¿dy
z ka¿dym. W ostatnim meczu spotka³y
siê pary: P. Klimaszyñski - R. Dobreñko, maj¹ca na koncie 1 pora¿kê i M.Siennicka - P. Gajewski, która wygra³a 2 poprzednie mecze. Po zaciêtym spotkaniu
zwyciê¿y³a ta pierwsza (21-17,13-21,1511) i tym samym zosta³a zwyciêzc¹ turnieju. 3. miejsce zdoby³a para M. Pi¹tkowska-M. Matusiak, pokonuj¹c M. Kacprzyka i M. Waraksê 2:0(21-17,25-23).
**
10.08. odby³ siê turniej siatkówki pla¿owej z cyklu Grand Prix. Wyst¹pi³o 10
par (w tym 4 z Siedlec, 1 z E³ku i 5 z
Olecka).
1. miejsce zaj¹³ Kamil Zbucki-Mateusz
Rybak (Siedlce), 2. Daniel WaszkiewiczMaciej Mularczyk (Olecko), 3. Tomasz Gadomski - £ukasz Senkowski (Olecko).
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Co najwy¿ej pogadaj¹, pokrzycz¹ i poprotestuj¹ i to bêdzie wszystko. Konflikt podobno wygasa. Rosyjski niedwied wysondowa³ wiat na wypadek
autentycznego dzia³ania, a nie takiej strzelanki. Wygl¹da na to, ¿e wiat nie zda³
egzaminu, a Rosja ma powody by zacieraæ rêce.
W kraju równie¿ mamy trochê sensacji. Znowu wysz³a na wierzch sprawa
tarczy antyrakietowej. To co by³o tajemnic¹ poliszynela, sta³o siê medialnym

Dokoñczenie ze s. 20.

faktem: wcale to nieprawda, ¿e co nie
tak by³o z rozmowami z Amerykanami.
Po wypowiedzi by³ego wiceministra MSZ
i jednoczenie by³ego negocjatora z USA
wysz³o na wierzch, ¿e dla Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych jest wa¿ny
interes polityczny dla w³asnej formacji,
a nie narodowy, jak do tej pory to przestawiano.
Jeli s³owa by³ego wiceministra siê
potwierdz¹  to bêdziemy mieli do czynienia z jednym z najwiêkszych skanda-

li politycznych ostatnich lat, a na ludzi,
którzy do tej pory nie potrafili zauwa¿yæ ob³udy, gry pozorów i partyjno-osobistego interesu robi¹cych sobie kampaniê wyborcz¹ to powinno podzia³aæ
jak kube³ zimnej wody. Wychodzi na
wierzch cyniczna gra polityczna i granie
narodem dla w³asnych korzyci. To nawet nie jest pod³e  to powinno budziæ
oburzenie, ¿e wa¿niejszy jest odpowiedni PR, a nie pañstwo. Wszystko po to,
by utrzymaæ w³adzê i zatrzymaæ j¹ za wszelk¹
cenê. Nawet za cenê k³amstw i ob³udy.
No có¿... trzeba poczekaæ jeszcze tydzieñ
i zobaczyæ jak wiele spraw siê rozwija.
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Znów siê spotykamy siê po siedmiu
dniach. Trochê czasu minê³o w te wakacyjne dni. Wakacje prawie za trzy tygodnie siê koñcz¹. Co prawda tylko dla
uczniów, ale zawsze w sercach mamy jaki
smutek w zwi¹zku z tym zakoñczeniem.
Ale zajmijmy siê jeszcze wakacjami i nie
pora czekaæ na wrzeniowe wieczory.
A co mamy z tych wakacji? Sporo.
Przynajmniej by³o ciep³o i od czasu do
czasu la³o. Jednak tak le nie by³o. Wielu nawet uwa¿a, ¿e te wakacje s¹ udane.
Zajmijmy siê jednak sprawami powa¿niejszymi, czyli tym, z czego mo¿emy siê
pomiaæ lub zastanowiæ nad cie¿kami,
jakimi chodzi ludzki umys³.
Najpierw rozpoczêta letnia olimpiada
w Chinach. Ca³y wiat wi¹za³ i wi¹¿e
nadziejê, ¿e ta impreza ma i mia³a z³agodziæ doæ brutaln¹ politykê wewnêtrzn¹
Kraju rodka. Okaza³o siê to bardziej pobo¿nymi ¿yczeniami ni¿ rzeczywistoci¹.
Rz¹dz¹cy w tym kraju maj¹ w miejscu
gdzie s³oñce nie dochodzi opiniê maluczkich o sobie. Nie zmienili ani na centymetr swojego postêpowania wobec Tybetu, w³asnej opozycji czy innych spraw,
które od lat bulwersuj¹ opiniê publiczn¹. Ambasady chiñskie na ca³ym wiecie s¹ praktycznie miejscem nieustaj¹cych manifestacji. Czy co one zmieni³y? Absolutnie nic. Z jednej strony protestujemy, a z drugiej wprost nie mo¿emy siê oprzeæ ofercie chiñskiego prze-

mys³u. Wystarczy rozejrzeæ siê wokó³
siebie i zobaczyæ ile wokó³ nas jest Made
in China. Wiêc nie powinni nas dziwiæ
Chiñczycy widz¹cy w tych protestach
tylko rodzaj folkloru.
Przeniemy siê w inn¹ czêæ wiata:
na granicê Europy i Azji na Kaukazie.
Gruzja ostatnio sta³a siê g³ównym tematem doniesieñ medialnych. Spod ko³dry
znowu wylaz³ rosyjski niedwied udaj¹cy, ¿e nic nie rozumie i zawsze poszkodowany. Sprawa Osetii jest nam
znana od wielu lat. Zbuntowana republika pozostaj¹ca pod wp³ywami Rosji,
która pompuje tam ogromne iloci pieniêdzy, by tylko podtrzymaæ separatystyczne sympatie jej mieszkañców. Rozumiem Gruzinów, dla których utrzymywanie tej sytuacji przy ci¹g³ym szanta¿u energetycznym Rosji jest bardzo niekorzystne. Dla Rosji utrzymanie separatyzmu osetyñskiego to kwestia byæ,
albo nie byæ obecnoci tego kraju i liczenia siê w polityce Kaukazu. A Kaukaz to trzeba przypomnieæ: ROPA. Niekontrolowany KAUKAZ to potencjalny szlak ropo- i gazoci¹gów id¹cych z
ropononych pól naftowych obszaru
Morza Kaspijskiego, i nitki tych rur id¹cych przez Azjê i Turcjê oraz przez porty Morza Czarnego do Europy. To koniec imperialno-monopolistycznej polityki Rosji. Wiêc nic dziwnego, ¿e utrzymanie ró¿nego rodzaju separatyzmów i
zbuntowanych regionów jest dla rz¹du
w Moskwie tak wa¿ne. Wa¿ne jest, by

Kaukaz p³on¹³ i by nie mo¿na uznaæ tego
terenu za stabilny, co wyklucza wszelkie inwestycje dotycz¹ce ropy i gazu. W³adze w Rosji s¹ znane z prowokowania
wszelkiego rodzaju konfliktów. Mechanizm jest niemal nie zmieniony od lat:
wykonaæ prowokacjê na w³asnym terenie, najlepiej tak, by by³y straty materialne i w ludziach, a w kilka chwil potem krzyczeæ na ca³y wiat, ¿e zostali zaatakowani. Ten sam numer jest powtarzany od szeregu lat. Rosja nawet nie
ukrywa, ¿e jest to ju¿ schemat: oni po
prostu wiedz¹, ¿e wiat nie zareaguje.
Dokoñczenie na s. 19.

Ziemia
poetów
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Czarny portret

Madonno hebanowa o dwóch
prêgach na twarzy
nazbyt piêkny by³ owal twój wiêty.
Za nas, wszystkie piêknoci, policzek twój siê ¿arzy.
nienawistnie pociêty 
I ¿adne serca z³ote, srebrne, platynowe,
¿ywe czy z drogich kamieni,
nie ukoj¹, nie ucisz¹ zdumienia,
które siê w oczach twych mieni...

Rys. Waldemar Rukæ
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