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Zespó³ ds. organizacji
obchodów 450-lecia
za³o¿enia Olecka

6 sierpnia zebra³ siê po raz pierwszy
zespó³ roboczy powo³any do przygotowania obchodów 450-lecia lokacji Olecka.
Za dwa lata bêdziemy obchodziæ rocznicê za³o¿enia Olecka. Zarz¹dzeniem z
14 lipca powo³a³em zespó³ do spraw obchodów tej rocznicy. Mia³em du¿e dylematy jeli chodzi o sk³ad osobowy.
Chcia³em aby zespó³ ten by³ jak najmniej
liczny, bo ciê¿ko pracuje siê w du¿ym
gronie. Zespó³ liczy piêtnacie osób.
Chcia³em te¿ powiedzieæ, ¿e je¿eli kto
ma pomys³y zwi¹zane z nasz¹ rocznic¹
to proszê o informacjê. Bêdziemy takie
osoby zapraszaæ na spotkania.
Dokoñczenie na s. 16.
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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!

(V42605)

BMB:  Je¿eli bêd¹ realizowane tak
wielkie inwestycje czekaj¹ nas nastêpne podwy¿ki.
WO:  Trudno mi co na ten temat
mówiæ. Bardzo czêsto jest tak, ¿e podwy¿ki nie zale¿¹ od decyzji Rady Miejskiej czy Burmistrza. Decyzjê tak¹ podejmuje Sejm, Wojewoda czy Urz¹d Marsza³kowski. Kiedy wzrastaj¹ op³aty, my musimy znaleæ pieni¹dze na pokrycie tych
kosztów. Czy bêdzie podwy¿ka za utylizacjê mieci po uruchomieniu zak³adu w
Siedliskach? Trudno mi powiedzieæ. Mo¿e
staæ siê tak, ¿e bêdzie nieznaczna podwy¿ka. Byæ mo¿e nie bêdzie ¿adnej. Przecie¿ na mieciach i ich segregacji mo¿na
zarobiæ.
BMB:  Mamy jeszcze jeden problem
ekologiczny. Nasze miasto jest w zasadzie nastawione na turystykê. Czêsto jednak u nas po prostu mierdzi. Przyczyn¹ jest wielka ferma wiñ zlokalizowana na obrze¿ach miasta, w okolicach Kukowa. Z Siejnika beczkowozy przegnalimy. Wiem jednak, ¿e gnojowica rozwo¿ona jest w dalszym ci¹gu.
WO:  Mam wra¿enie, ¿e problem nie
polega na jednostkowej przyczynie, ale
z³ym prawie.
C.d. ns s. 4.

 29 lipca o 16.42 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Rosochackich.
 29 lipca o 17.29 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego przy ul. Tunelowej.
 29 lipca o 17.46 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Gi¿ach.
 29 lipca o 18.10 jeden zastêp OSP Wieliczki
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Wieliczkach.
 29 lipca o 18.29 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. W¹skiej po¿ar altany
ogrodowej.
 29 lipca o 18.36 jeden zastêp JRG PSP
wydosta³ z niezabezpieczonej studzienki
deszczowej mê¿czyznê, który do niej
wpad³. Do zdarzenia dosz³o na ul. Kasprowicza.
 29 lipca o 18.59 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w wiêtajnie.
 29 lipca o 19.39 jeden zastêp OSP Borawskie usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu mieszkalnego w Borawskich
Ma³ych.
 30 lipca o 15.25 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy alei Zwyciêstwa po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 30 lipca o 17.03 jeden zastêp OSP Lenarty usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Bialskich Polach.
 30 lipca o 17.04 jeden zastêp OSP Wieliczki
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Norach.
 30 lipca o 18.50 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Nocznickiego po¿ar spróchnia³ego pnia drzewa.
 30 lipca o 19.02 jeden zastêp OSP Szczecinki usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w D¹browskich.
 30 lipca o 20.04 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Jaskach.
 30 lipca o 21.22 dwa zastêpy JRG PSP
poszukiwa³y osoby rzekomo zaginionej na jeziorze Oleckie Wielkie.
 31 lipca o 10.45 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z domu mieszkalnego przy ul. Jagieloñskiej.
 31 lipca o 14.35 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ nad³amany konar drzewa zwisaj¹cy nad domkiem letniskowym w
Sedrankach.
 31 lipca o 16.35 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca ratowniczego.
31 lipca o 19.00 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ gniazdo os z domu miesz-

kalnego w wiêtajnie.
 31 lipca o 20.30 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Targowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 1 sierpnia o 8.49 jeden zastêp JGR PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego przy ul. Wiejskiej.
 1 sierpnia o 9.47 jeden zastêp JGR PSP
usuwa³ konar drzewa niebezpiecznie
zwisaj¹cy nad chodnikiem ul. Parkowej.
 1 sierpnia o 18.05 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ gniazdo szerszeni
z domu mieszkalnego w Cimoszkach.
Informacji udzieli³
sekcyjny Piotr Gabru

PIJANI KIEROWCY

 3 sierpnia w Borkach zatrzymano Renaulta. Kieruj¹cy pojazdem turysta
Pawe³ M. mia³ we krwi 1,42 promila
alkoholu.

Znaleli znak!

W nocy z 8 na 9 sierpnia policja zatrzyma³a dwóch m³odych mê¿czyzn w wieku
18-19 lat, którzy nieli wyrwany znak drogowy. Mê¿czyni t³umaczyli siê, ¿e znak
znaleli i nieli go do domu, aby rano
oddaæ policji.
TO wyjania, ¿e w takiej sytuacji
nale¿y pozostawiæ taki znak na miejscu i
zadzwoniæ na policjê lub do s³y¿by drogowej (je¿eli jest to dzieñ).

DY¯URY APTEK
 19-24.08.2008r., pl. Wolnoci 7B
 25-29.08.2008r., ul. Sk³adowa 6
KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

(V23909)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

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!

(V34011)
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

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. zamieszczamy na s. 7.
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:

 Halina Anguska
 Jan Archacki
 Janusz Ho³ownia
 Jerzy Makal
 Andrzej Niechowski
 Karol Zdrojewski
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

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)

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.

Turniej Strzelectwa
Myliwskiego

W Doliwach odby³ siê ju¿ XXIV Turniej Strzelectwa Myliwskiego. Imprezê otworzy³ Burmistrz Olecka, a jednoczenie cz³onek Zarz¹du Ko³a £owieckiego Sarna, Wac³aw Olszewski. Powitaniu towarzyszy³o wci¹gniêcie na maszt flagi.
Nastêpnie kilka s³ów o zasadach bezpieczeñstwa na zawodach powiedzia³ prezes OR£, g³ówny sêdzia zawodów Józef
Buæwiñski.
Sponsorami imprezy byli: Hunter Wild, sklep Hubertus,
Pro Hunting z Warszawy, ZPU Prawda, Bank Spó³dzielczy w
Olecku.
Nagrodami w zawodach by³y puchary, albumy i akcesoria
³owieckie.
Zawody strzeleckie zakoñczy³ tzw. Poker, czyli strzelanie do rzutek z osi (trap). Nagrod¹ g³ówn¹ by³a szabla, któr¹
wygra³ Tomasz Bieniek z Ko³a £owieckiego Kaczor w Kêtrzynie.
Kolejnoæ w zawodach: 1. Tomasz Komarewski, 2. Witold
Ostrowski, 3. Leszek Rupiñski, 4. Ryszard Tuszkowski, 5. Piotr
Wawrzyniak, 6. Maciej Mizerski, 7. Krzysztof Molski, 8. Tomasz Bieniek, 9. Krzysztof wiêcki, 10. Przemys³aw Adamus.

(V35011)

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
19 sierpnia (wtorek)
10.000  Turniej Pi¹tek Pi³karskich dla dzieci
21 sierpnia (czwartek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej
22 sierpnia (pi¹tek)
11.00  Grand Prix Olecka w pi³ce no¿nej pla¿owej  korty
MOSiR
17.00  Jak ¿yæ?, film  kino Mazur
19.00  Frontiere(s), film  kino Mazur
23 sierpnia (sobota)
17.00  Jak ¿yæ?, film  kino Mazur
19.00  Frontiere(s), film  kino Mazur
19.00  Berta i Bercik  gry i zabawy dla dzieci  ma³y stadion
20.30  Shamrock  koncert, plac Wolnoci
24 sierpnia (niedziela)
10.00  Turniej Tenisa Ziemnego ¯egnajcie Wakacje  korty MOSiR
11.00  Grand Prix Olecka w siatkówce pla¿owej  korty MOSiR
15.00  Sposób na rekina, film  kino Mazur
17.00  Jak ¿yæ?, film  kino Mazur
19.00  Frontiere(s), film  kino Mazur
28 sierpnia (czwartek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej
29 sierpnia (pi¹tek)
11.00  Grand Prix Olecka w pi³ce no¿nej pla¿owej  korty
MOSiR
17.00  Walle-e, film  kino Mazur
19.00  Ruiny, film  kino Mazur

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)
(L5413)

SALON OWIETLENIA
ul. Grunwaldzka 15

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

(V37120)

Projekt Wirtualny przewodnik po krainie
EGO zaprasza na

!

Tygodnik Olecki nr 33 (553)

"

Tygodnik Olecki nr 33 (553)

Wywiad z Burmistrzem Olecka Wac³awem Olszewskim przeprowadzi³ Bogus³aw M. Borawski

NIE MO¯NA BYÆ OBOJÊTNYM
Jest ono za ma³o rygorystyczne w stosunku do producentów
trzody
chlewnej,
jak
i innych zwierz¹t. My, jako gmina, nie mamy na umiejscowienie
takiej hodowli ¿adnego wp³ywu. Uwa¿am, ¿e prawo powinno
okreliæ odleg³oæ jej od osiedla. Powinien byæ otaczaj¹cy j¹
pas ochronny. Najwa¿niejszym jednak czynnikiem ograniczaj¹cym powinna byæ wielkoæ szamb na gnojowicê. Pojemnoæ
powinna byæ taka, ¿eby mo¿na by³o wywieæ j¹ dwa razy do
roku: wiosn¹ i jesieni¹.
Wszystkie te normy nie s¹ u nas sankcjonowane prawem.
Potem wywozi siê po cichu gnojowicê przez ca³y rok, do tego
w jedno miejsce (co jest zabronione) i w ten sposób zatruwa
siê rodowisko. Gnojowica wylewana w ten sposób dostaje siê
do cieków wodnych, a poza tym mierdzi. Takie fermy powinno siê zamykaæ.
BMB:  Nastêpnym wielkim problemem miasta jest dzia³alnoæ chuliganów. Tylko na krótkim odcinku Wiewiórczej
cie¿ki, zaraz przy Skoczni, po³amanych jest ju¿ szeæ ozdobnych lamp, szereg tablic informacyjnych zosta³o równie¿ zniszczonych. Niszczone s¹ znaki drogowe, znaki z nazwami ulic,
³amane drzewa. Jak miasto w koñcu zacznie walczyæ z chuliganami? Bud¿etu miejskiego nie staæ na to, by nie reagowaæ?
WO:  Tutaj trzeba wskazaæ przyczynê, dlaczego tak siê
dzieje. Uwa¿am, ¿e wychowanie m³odzie¿y jest bardzo z³e. Najwa¿niejszym czynnikiem wychowania jest rodzina i tam le¿y
g³ówna przyczyna tych zjawisk. Du¿¹ winê za taki stan rzeczy
ponosi szko³a. Równie¿ koció³ powinien wiêksz¹ uwagê skupiæ na tym zagadnieniu. Je¿eli nie zjednoczymy dzia³añ i nie
zaczniemy dzieci i m³odzie¿y wychowywaæ w dobrym kierunku,
to bêdziemy mieli to co mamy, a bêdzie coraz gorzej.
Drug¹ przyczyn¹ jest szeroki dostêp dzieci i m³odzie¿y do
ró¿nego rodzaju mediów. Je¿eli za chodzi o internet, to nasi
najm³odsi maj¹ zbyt ³atwy dostêp do rzeczy prawnie zakazanych. Dzieci nie doros³y jeszcze, by nale¿ycie oceniæ sceny
okrutne i to wp³ywa na ich psychikê. Swoj¹ frustracjê wy³adowuj¹ na ³amaniu ³awek, znaków i lamp.
Nale¿a³oby wiêc zacz¹æ od szukania przyczyn dlaczego tak
siê dzieje, a póniej zapobiegaæ. Trzeba te¿ zaznaczyæ, ¿e nasze
prawo jest bardzo liberalne w stosunku do dzieci i m³odzie¿y.
Bo có¿ mo¿e zrobiæ nauczyciel w szkole dla ucznia, który pali
papierosy czy pije piwo? W tej chwili jest tak szeroki dostêp
do ró¿nego rodzaju rodków odurzaj¹cych. Nasze prawo nie
dzia³a! S¹dy ró¿nego rodzaju wybryki chuligañskie uwa¿aj¹ za
ma³¹ szkodliwoæ spo³eczn¹, a m³odzie¿ wtedy czuje siê bezkarnie.
Bardzo du¿o do zrobienia maj¹ instytucje takie jak rodzina,
szko³a, koció³, koñcz¹c na pracy Sejmu, który uchwali³by dobre prawo, nad przestrzeganiem którego czuwa³aby policja.
Prawo powinno byæ bardziej rygorystyczne i nie mylê tutaj o wiêzieniu, ale, na przyk³ad, stosowanie mandatów. Jest to
bardzo dotkliwa kara. Innym mankamentem prawa jest fakt, ¿e
nie mo¿na podaæ do publicznej wiadomoci sprawców wandalskich wyczynów. Mo¿e jedynie zrobiæ to s¹d. Uwa¿am, ¿e je¿eli
kto jest z³odziejem lub wandalem, to niech wszyscy o tym
wiedz¹. Og³oszenie nazwiska jest dotkliw¹ kar¹ publiczn¹.
Jeszcze pozostaje sprawa wulgarnego wys³awiania siê na
ulicach. Ka¿dy z nas powinien reagowaæ na takie zachowanie.
Krew mnie zalewa jak widzê m³odych ludzi siedz¹cych na oparciach ³awek, a nie na siedziskach.
C. d. na str. 5.

PROMOCJA

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

(V37109)

C. d. ze str. 1.

 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

(V35510)

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
(L8702)

STOWARZYSZENIE RODZICÓW OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH I OSÓB WSPIERAJ¥CYCH PRZY
WARSZTACIE TERAPII ZAJÊCIOWEJ W OLECKU
(V47501)
ZAPRASZA
Chêtne osoby niepe³nosprawne (od 16 roku ¿ycia) do wziêcia
udzia³u w warsztatach: stolarskich, krawieckich, ceramicznych,
gastronomicznych, informatycznych, tkackich
Wszystkie osoby mog¹ skorzystaæ z porad:
doradcy zawodowego, prawnika, rehabilitacji ruchowej.
Warsztaty i poradnictwo trwaj¹ od 01.08.2008 r. do 31.12.2008 r.
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
0 87 520 49 45, 0 665 587 611
Projekt wspó³finansowany jest przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo³ecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

#

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.
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KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

WYPRZEDA¯ KABIN
PRYSZNICOOWYCH
Kolektory s³oneczne,

przydomowe oczyszczalnie cieków
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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.

Je¿eli widzê, ¿e ma³olaty pij¹ piwo czy pal¹ papierosy, to
zwracam im uwagê. Mówiê o tym g³ono. Ka¿dy z nas widz¹c
bijatykê powinien skorzystaæ z telefonu komórkowego i powiadomiæ policjê. Jest teraz numer 112. NIE MO¯NA BYÆ OBOJÊTNYM!
W³anie obojêtnoæ doprowadzi³a do tego, ¿e na Wiewiórczej cie¿ce pobite zosta³o ma³¿eñstwo. Wszyscy widzieli, a
nikt nie reagowa³. Dla mnie jest to niezrozumia³e zachowanie.
Przecie¿ bandyci mogli zabiæ cz³owieka. Nikt nie reagowa³. A¿
taka znieczulica, a mo¿e jakie przyzwolenie spo³eczne!?!
Dlatego uwa¿am, ¿e najpierw powinnimy szukaæ przyczyn
takiego zjawiska, a dopiero póniej zapobiegaæ. Uwa¿am, ¿e w
ka¿dej spo³ecznoci powinno uczyæ siê wiadomoci tego, ¿e
wszystko co siê tam buduje jest tworzone dla dobra ogó³u.
Je¿eli jest ³adnie, to ³adnie jest dla wszystkich. Je¿eli zostanie
co zniszczone, to zmarnowane zosta³y pieni¹dze nas wszystkich. To s¹ przecie¿ pieni¹dze podatników. Taki kierunek powinno mieæ wychowanie w rodzinie, szkole, w kociele. Powinno siê w tych instytucjach wpajaæ mi³oæ do miejscowoci,
gdzie siê ¿yje i mieszka.
Nikt nie rozmawia o rzeczach wznios³ych: o mi³oci, o kulturze, o piêknie jêzyka, o zachowaniu, o elokwencji. Nikt o tym
nie mówi. Nie rozmawia siê o tym w szko³ach. Nikt nie reaguje
na wulgarne rozmowy m³odzie¿y.
BMB:  Mylê, ¿e jest jeszcze to, ¿e ludzie boj¹ siê reagowaæ. Boj¹ siê o w³asne zdrowie, a czasami ¿ycie.
WO:  Ja reagujê w ka¿dej chwili. Dam przyk³ad. W parku
trzech m³odych ludzi pi³o piwo i bili butelki. Wzi¹³em komórkê,
zadzwoni³em, policja by³a dos³ownie za dwie minuty, wjecha³a
do parku. W miêdzyczasie m³odzieñcy byli ju¿ w innej czêci
parku, i gdy policjanci ich zatrzymali, t³umaczyli siê, ¿e to nie
oni. Podszed³em wtedy i powiedzia³em, ¿e to ja dzwoni³em, ja
was widzia³em i proszê siê nie wykrêcaæ. Co gorsza, wród tej
trójki by³ jeden z m³odych nauczycieli. Piêkny przyk³ad dla m³odzie¿y.
By³em zszokowany.
BMB:  Zmiana prawa, czy nowy system wychowania, to
s¹ sprawy na d³u¿szy czas. W chwili obecnej potrzebne s¹
jakie dzia³ania.
WO:  To oczywiste, ¿e nie mo¿emy na chuligañskie wybryki pozostawaæ obojêtni. Mamy przygotowany system miejskiego monitoringu. Na pewno nie rozwi¹¿e problemu, ale znacznie
pomo¿e. Jesieni¹ sk³adamy wniosek o fundusze unijne na ten
cel. Bêdziemy staraæ siê o internet szerokopasmowy, który jest
niezbêdny by projekt zrealizowaæ. Przypuszczam, ¿e jeli otrzymamy pieni¹dze i dodamy do nich wk³ad w³asny, to nasze miasto w newralgicznych punktach bêdzie monitorowane. Przyczyni siê to znacznie do poprawy bezpieczeñstwa.
BMB:  Jak ocenia Pan pracê policji?
WO:  Policja nie mo¿e byæ wszêdzie. Jednak w miejscach
najbardziej niebezpiecznych, np. w ci¹gu miêdzy drewnianym
mostem a promenad¹ nad jeziorem, powinna byæ ci¹gle. Powinna te¿ patrolowaæ centrum. Szczególnie policjê powinno
byæ widaæ w weekendy. Przecie¿ wiadomo kiedy zamyka siê
dyskoteki. Wtedy jest najwiêcej aktów wandalizmu.
M³odym ludziom powinno siê mówiæ, ¿e je¿eli zniszczysz
lampê, p³ot czy znak drogowy, fatalnie to wygl¹da i wiadczy o
nas wszystkich. Uczyæ tego powinno siê w rodzinie i szkole.
BMB:  Mo¿e nale¿a³oby zwiêkszyæ iloæ godzin przeznaczonych na ró¿nego rodzaju ko³a zainteresowañ?
C. d. na str. 6.
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NIE MO¯NA BYÆ OBOJÊTNYM
C. d. ze str. 5.

WO:  Na wszystkich naradach z dyrektorami szkó³ zwracam szczególn¹ uwagê na rolê wychowania uczniów. Uwa¿am,
¿e poprzez naukê historii rozbudza siê równie¿ postawy patriotyczne. Od patriotyzmu niedaleko ju¿ do patriotyzmu lokalnego. Patriota lokalny szanuje wspólne dobro. Taki kto szanuje
równie¿ drugiego cz³owieka.
Równie¿ w chwili obecnej jest zwiêkszona iloæ lekcji z
wychowania fizycznego. W szkole podstawowej i gimnazjum
istniej¹ klasy sportowe. M³odzie¿ ma gdzie siê wy¿yæ. Mamy
coraz lepsze obiekty sportowe. Wydajemy na to bardzo du¿o
pieniêdzy. Czasami jednak widaæ, ¿e obiekty te nie s¹ w pe³ni
wykorzystane. M³odzie¿y tam nie widaæ.
BMB:  Mo¿e chodzi o to, ¿e nauczyciele wychowania
fizycznego zainteresowani s¹ g³ównie wyczynem? Mo¿e nale¿y zwiêkszyæ iloæ godzin na niewyczynowy sport? M³odzi
ludzie przychodz¹ tylko po to, by sobie pograæ w koszykówkê, siatkówkê, a nauczyciel ma za zadanie pilnowaæ sali gimnastycznej. ¯eby by³y pieni¹dze na tworzenie kó³ historycznych, polonistycznych czy matematycznych. Dyrektor musi mieæ
pieni¹dze aby zap³aciæ nauczycielom.
WO:  To wszystko prawda, ale teraz jest tak: s¹ cztery
godziny wychowania fizycznego  trzy z nich s¹ obowi¹zkowe, za czwarta mo¿e byæ powiêcona, na przyk³ad, na tañce
lub na inne zainteresowania oko³osportowe. Poza tym na zajêciach wychowania fizycznego nie robi siê wyczynu. S¹ to zajêcia ukierunkowane na rozwój ogólny organizmu. Wyczyn jest
natomiast prowadzony w klubach, na przyk³ad w Czarnych,
gdzie dajemy bardzo du¿e pieni¹dze.
S¹ te¿ ró¿nego rodzaju organizacje pozarz¹dowe, których
dzia³alnoæ finansujemy. Ponadto w szko³ach ka¿dy dyrektor
ma tzw. godziny dyrektorskie. Dyrektor powinien orientowaæ
siê, ¿e posiada w szkole grupkê, np. uczniów zainteresowanych histori¹.
W Olecku dzia³a równie¿ szko³a muzyczna. Kiedy by³ problem z dostaniem siê do tej szko³y. W chwili obecnej okazuje
siê, ¿e nie ma do niej chêtnych. Jestem zbulwersowany 
gdzie s¹ ci rodzice? Dziecko siedmioletnie nie musi wykazywaæ zdolnoci muzycznych. Rodzice s¹ od tego, aby nim pokierowaæ i aby posz³o ono do tej szko³y. Szko³a muzyczna
jest bezp³atna. Dziecko ma zajêcie, ma obowi¹zki. Nauka muzyki poprawia pamiêæ oraz kszta³ci estetykê. Gdzie s¹ rodzice,
je¿eli jedyna szko³a muzyczna w siedemnastotysiêcznym miecie nie mia³a naboru?
BMB:  Jest jeszcze jeden problem, o który chcia³bym
Pana spytaæ. Ucieczka m³odych wykszta³conych ludzi z miasta.
WO:  Trzeba przede wszystkim dbaæ o rozwój naszego
miasta. To jest mylenie perspektywiczne. Podstawowym programem rozwojowym powinno byæ to, aby nie zosta³o Olecko
wykluczone komunikacyjnie. Jest to podstawa rozwoju miasta. Trzeba zrobiæ wszystko, aby by³y dobre drogi dojazdowe
do wszystkich wiêkszych orodków. Le¿ymy w takim miejscu
kraju, gdzie sieæ dróg jest tragiczna i do tego z³ej jakoci.
Wa¿ne jest, by ten stan rzeczy poprawiæ. Maj¹ tu du¿o do
zrobienia w³adze miejskie, powiatowe i wojewódzkie. Du¿a rola
w tym przedsiêwziêciu nale¿y do naszego przedstawiciela we
w³adzach wojewódzkich. Nale¿y naciskaæ wszelkimi mo¿liwymi sposobami, aby jakoæ dróg by³a w³aciwa. Ogromn¹ szans¹
dla rozwoju miasta jest nowe usytuowanie drogi Via Baltika:
przez £om¿ê, E³k i obok Olecka w kierunku Suwa³k, do przejcia granicznego w Budzisku.

Drug¹ szans¹ jest usytuowanie drogi kolejowej Rail Baltika, je¿eli bêdzie przebiega³a przez Olecko. Jej przebieg jest podobny: z Warszawy przez E³k, Olecko do Trakiszek i dalej w
kierunku Helsinek. Je¿eli wszystkie te przedsiêwziêcia zosta³yby zrealizowane, to Olecko mia³oby wielk¹ szansê na dalszy
rozwój.
Natomiast wielk¹ szansê na spokój w miecie daje nam budowa
obwodnicy. Budowa rozpocznie siê w przysz³ym roku. Z tego
te¿ wzglêdu popieramy budowê lotniska w Suwa³kach. Ten projekt
powinny popieraæ równie¿ powiaty: E³k, Go³dap i Gi¿ycko. Dla
nas utworzenie tego lotniska by³oby niezwyk³¹ szans¹ na rozwój.
Kolejnym kierunkiem rozwoju jest budowa nowoczesnej bazy
sportowej. Uwa¿am kierunek sportowo-turystyczny za przysz³oæ
naszego miasta. Je¿eli uda siê nam zrealizowaæ projekty ju¿
przygotowane: modernizacja dwóch boisk pi³karskich, budowa
p³ywalni dwudziestopiêciometrowej z hal¹ widowiskowo-sportow¹ oraz wykonanie pola namiotowego i cie¿ek rowerowych
i w najbli¿szym czasie wykonanie na Szyjce wyci¹gu dla nart
wodnych  to miasto nasze bêdzie siê dalej rozwija³o w tym
kierunku. Przyci¹gnie to bardzo du¿¹ rzeszê sportowców i turystów. Wszystko to jednak zale¿y od pozyskania rodków
unijnych.
Jeszcze innym kierunkiem jest rozwijanie infrastruktury zwi¹zanej
z rozwojem kulturalnym. Pierwszym krokiem jest modernizacja
budynku Teatru AGT. Oprócz budynku zostanie wykonane
ogrodzenie, parkingi, podwórko oraz scena Pod dêbami. To
bêdzie prawdziwa pere³ka.
Po remoncie czêci placu Wolnoci przed domem kultury,
starego Ratusza w parku oraz centralnych ulic miejskich Olecko znacznie wypiêknieje. Chocia¿ turyci mówi¹, ¿e jest piêkne.
Olecko mo¿e staæ siê jednym z piêkniejszych miast nie tylko na
Warmii i Mazurach, ale tak¿e w Polsce.
Musimy jeszcze zrobiæ wszystko, aby miasto sta³o siê bezpieczne. Ka¿dy powinien czuæ siê w nim bezpieczny. Trzeba
bezwzglêdnie walczyæ z chuliganami.
Mylê, ¿e nasze wielkie firmy rozwijaj¹ siê równie¿ prê¿nie,
choæ obecnie maj¹ trudnoci ze wzglêdu na wysoki kurs euro i
z³otego. Dlatego trzeba robiæ dobry klimat dla rozwoju tych
firm. Jest to te¿ przysz³oæ naszego miasta.
Podstawow¹ rzecz¹, by zatrzymaæ odp³yw ludzi, jest budowa mieszkañ. Mieszkañ w ostatnim czasie przyby³o. W tym
miesi¹cu oddaje do u¿ytku bloki przy ulicy Kasprowicza firma
z E³ku. Jest to 140 mieszkañ. W najbli¿szych dwóch latach TBS
wybuduje dalsze trzy czterdziestoomiorodzinne bloki mieszkalne. Mylê, ¿e wtedy g³ód mieszkaniowy zostanie zaspokojony. Ceny mieszkañ nie bêd¹ wygórowane. Gdy tak siê bêdzie
dzia³o, na pewno wiêkszy odsetek m³odzie¿y pozostanie w Olecku.
BMB:  Dziêkujê za rozmowê.

Biegli. Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

II Festiwal Nauki i Sztuki w Olecku
Program II Festiwalu Nauki i Sztuki w Olecku
57 wrzenia 2008 r.
Pi¹tek, 5.09.2008 r.
10:00-15:00 Aula B Konferencja przygotowana przez Centrum Informacji o rodowisku Ministerstwa rodowiska, w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej nt. Genetycznie zmodyfikowane organizmy (GMO) a rodowisko przyrodnicze
Szczegó³y w odrêbnym programie i na stronie
internetowej www.ekoportal.gov.pl
Pi¹tek, 5.09.2008 r., Koció³ p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a w.,
ul. Zamkowa 6
godz. 16.00 Wiwat Akademia .... Inauguracja roku akademickiego 2008/2009 z udzia³em J.E. Ks. Biskupa £owickiego Józefa Zawitkowskiego.
Sobota, 6.09.2008 r., Aula B
10.00  10.45 Wojciech Starzyñski  prezes Spo³ecznego
Towarzystwa Owiatowego w Warszawie. Czy
edukacja narodowa musi byæ pañstwowa?
Ziemia Olecka  kraina z mleka i miodu s³yn¹ca!
10.50  11.40 prof. Zdzis³aw ¯bikowski, Katedra Mleczarstwa i Zarz¹dzania Jakoci¹, Uniwersytet Warmiñsko Mazurski w Olsztynie. Piæ, czy nie
piæ? Mleczne napoje fermentowane.
11.45  12.00 Anna £uczko-Staszków, Prezes Zarz¹du OSM
w Olecku. Firma z certyfikatem. Prezentacja osi¹gniêæ Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej w Olecku.
12.05  12.20 Szymon Kalejta, Prezes Oleckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy. Prezentacja osi¹gniêæ OSP
Pszczó³ka.
12.30  13.15 dr Piotr Michalik, Wszechnica Mazurska w
Olecku. Produkty pszczele a zdrowie cz³owieka.
13.30  14.15 dr Grzegorz Fiedorowicz, Katedra Mikologii,
Uniwersytet Warmiñsko Mazurski w Olsztynie. Leni d¿entelmeni. Grzyby kapeluszowe.
14.20  14.50 dr Lech Pietrzak, Wszechnica Mazurska w
Olecku. Jak zobaczyæ to, czego nie widaæ, czyli
kto siê budzi, gdy my idziemy spaæ?
15.00  15.30 prof. Stanis³aw Czachorowski, Katedra Ekologii i Ochrony rodowiska, Uniwersytet Warmiñsko Mazurski w Olsztynie. Ca³kiem powa¿nie
o smoku w Olecku i ochronie przyrody.
Hol i otoczenie budynku dziekanatu Wszechnicy Mazurskiej
(godz. 10.00  15.00)
Stoiska promocyjne firm mleczarskich i pszczelarskich.
Stoiska rzemios³a artystycznego i warsztaty rzebiarskie pod
kierunkiem Józefa Niewiñskiego.
Sobota, 6.09.2008 r. Sala komputerowa
12.00  13.30 prof. Stanis³aw Czachorowski, Katedra Ekologii
i Ochrony rodowiska, Uniwersytet Warmiñsko Mazurski w Olsztynie. Nauczanie na odleg³oæ z wykorzystaniem Wikipedii, czyli i Ty
mo¿esz byæ wspó³autorem encyklopedii.
13.45  15.00 mgr Joanna Koz³owska, Orodek Edukacji
Informatycznej i Zastosowañ Komputerów w
Warszawie. Pomiary komputerowe w nauczaniu
przedmiotów przyrodniczych.
Sobota, 6.09.2008 r. Godziny popo³udniowe. Regionalny
Orodek Kultury w Olecku, Plac Wolnoci 22
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16.00  16.15 Czêæ oficjalna. Wyst¹pienie w³adz WM, goci i sponsorów.
16.15  16.30 Wrêczenie Medali Mazurskiej Niezapominajki (II edycja).
Og³oszenie laureatów konkursów plastycznych.

16.30  17:30  Poezja i muzyka, prof. Leszek Rogalski,
Uniwersytet Warmiñsko Mazurski w Olsztynie Wiersze nadziei. Uczniowie Pañstwowej Szko³y Muzycznej I Stopnia w Olecku.
17.45  18.25  Przyroda w obiektywie Wiktora Wo³kowa Moje Podlasie
18.30  19.20  Biebrza i okolice. Przyrodnicza gawêda dr
Paw³a wi¹tkiewicza.
Sobota, 6.09.2008. Zajêcia terenowe (wieczorne)
Zbiórka przed budynkiem dziekanatu WM.
19.30  dr Artur Baranowski, Wszechnica Mazurska w Olecku. Z³ap owada! Poznaj techniki terenowej
pracy entomologa. Czêæ I.
Niedziela, 7.09.2008 r. Aula B
9.00  9.45  dr Krzysztof Hermanowicz, Oddzia³ Ortopedii
Szpitala w Bielsku Podlaskim. Zabiegi artroskopowe w ortopedii.
9.55  10.25 -Jaromir Krajewski, Dyrektor PK Puszczy Rominckiej. Przyroda Parku Krajobrazowego
Puszczy Rominckiej.
10.30  11.00
Krzysztof Wolfram, prezes Fundacji Zielone
P³uca Polski. Srebrne gody Zielonych P³uc
Polski.
11.10  12.00 dr Lubosza Weso³owska, Augustowsko - Suwalskie Towarzystwo Naukowe, Wszechnica Mazurska w Olecku. Ekspansja obcych gatunków
rolin i zwierz¹t na terenie Polski.
12.10  12.55
dr Janusz Korbel, Mapa kulturowa Regionu
Puszczy Bia³owieskiej.
13.00  13.45 dr Maciej Ambrosiewicz, Prezes Augustowko 
Suwalskiego Towarzystwa Naukowego. Ile
zosta³o z dziedzictwa Rzeczpospolitej?
13.50  14.35 mgr Tadeusz Radziwonowicz, Augustowko 
Suwalskie Towarzystwo Naukowe. Dzia³ania
administracji terenowej wobec struktur wyznaniowych na terenie pó³nocnych powiatów
województwa bia³ostockiego w latach 1956 
1975.
14.40
Niespodzianka na zakoñczenie.
Niedziela, 7.09.2008 r. sala 102
10.00  12.00 dr Artur Baranowski, Wszechnica Mazurska w
Olecku. Oznacz owada! Poznaj techniki pracy entomologa. Cz. II.
Wystawy i stoiska informacyjne do odwiedzenia i obejrzenia
w czasie trwania festiwalu

1. Maciej Kupczyñski  W Boreckiej kniei
2. Grzegorz Fiedorowicz  Grzyby wielkoowocnikowe Polski, Panamy i Kostaryki.
3. X lat Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej - przyroda
parku.
4. 25 lat Zielonych P³uc Polski.
5. Prace plastyczne nades³ane na festiwalowe konkursy: Przyrodniczy
ekslibris i Ró¿norodnoæ naszej przyrody
6. Ekspozycja Centrum Informacji o rodowisku Ministerstwa rodowiska na temat: Genetycznie zmodyfikowane organizmy a rodowisko przyrodnicze.
7.Stoisko promocyjne Fundacji Ekonomistów rodowiska i Zasobów
Naturalnych Wydawnictwo Ekonomia i rodowisko, Bia³ystok
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(17)

Andrzej Malinowski

Dziennik

z dwumiesiêcznej
wyprawy
do Mongolii i Chin 2 0 0 7

17. Dalandzadgad  Park Narodowy Gobi, Mongolia, 15.07.2007 r.
Sus³y stepowe
Wsta³em przed 9. Soren i Tomek jeszcze spali. £ó¿ko okropne. Trudno by³o
spaæ na deskach. Erka zrobi³a niadanie
dopiero oko³o 10, bo zaspa³a, widaæ jednak obchodzi³a swój dzieñ urodzin (z miejscowymi). Przemilczelimy ten fakt. Erka
usma¿y³a po jednym jajku. Na wiêcej nie
by³o jej staæ. Ten fakt te¿ przemilczelimy.
Poszlimy na spacer po Dalandzadgad. Brudno tu i byle jak. mieci i rozwalaj¹ce siê domy. Chyba nikomu nie
zale¿y na jako takim porz¹dku.
Po obiedzie  makaron z sosem (Erka
znów siê nie postara³a) pojechalimy w
góry do Parku Narodowego Gobi - Guryan Sayhanï nuruu, do jego wschodniej czêci. W niewielkim skromnym
muzeum zakurzone eksponaty. W dodatku
by³o ich bardzo ma³o. Ca³y park zajmuje
olbrzymi obszar  45 tys. km 2 Króluj¹ w
nim sus³y stepowe (aka wiewiór)  niewielkie gryzonie. Charakterystyczn¹ cech¹ sus³a, która ró¿ni go od wiewiórki i

Pomnik Mongo³a w Dalandzadgad.

A³taj Gobijski.

W Parku Narodowym Gobi.

'
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nie by³y zbyt bojaliwe. Mo¿na by³o do
nich blisko podejæ i fotografowaæ. Jednak w pewnym momencie, w okamgnieniu znika³y w norkach lub pod kamieniami. Po ska³ach chodzi³y kozice. wiat
rolin doæ bogaty, ale surowy. Na terenie Mongolii s¹ tylko 4 parki narodowe i 10 obszarów cis³ej ochrony.
Jechalimy przez góry A³taj Gobijski. Droga przez nie by³a bardzo niebezpieczna. Dowiadczylimy kilku sytuacji,
w których myla³em, ¿e wpadniemy w
przepaæ. Samochód tak siê przechyla³,
¿e jecha³ praktycznie na dwóch ko³ach.
W dodatku by³o lisko. Nie ma tu drzew,
wiêc nie by³oby siê na czym zatrzymaæ
w razie wypadku. Skutki by³yby przera¿aj¹ce.
Przejechalimy kilka kilometrów i

W Dalandzadgad.

wistaka, jest obecnoæ silnie rozwiniêtych worków policzkowych. Sus³y kopi¹ g³êbokie nory i tworz¹ du¿e kolonie.
W okresie niesprzyjaj¹cych warunków
ssaki te hibernuj¹.
Step usiany jest te¿ norami i kopcami ¿yj¹cych w pokanych gromadach
bobaków (podobnych do wistaków), zwanych przez Mongo³ów tarbaganami. W
Mongolii chêtnie siê na nie poluje, ale
mog¹ one zaraziæ d¿um¹. Mongo³owie
poluj¹ na nie i piek¹ w ¿arze ogniska.
Widzia³em wspania³¹ polodowcow¹ dolinê U-kszta³tn¹. W dolinie p³ynê³a rzeczka i to w³anie po jej dnie i wzd³u¿
niej chodzilimy. W niektórych miejscach
le¿a³ jeszcze nieg. Mnóstwo sus³ów, które

A³taj Gobijski.

zatrzymalimy siê na nocleg. Trudno by³o
jechaæ górskimi drogami, zreszt¹ prawie
niewidocznymi. W koñcu pojawi³a siê na
nich woda, sp³ywaj¹ca z gór. W³anie
w takim miejscu postanowilimy zanocowaæ, tu¿ przy samej drodze, która przypomina³a rzekê. Rozbilimy namiot, ale
ciê¿ko nam to sz³o. Plecaki zostawilimy
w przedsionku, w nadziei, ¿e nikt ich nie
ukradnie.
Zimno. Szybko zrobi³o siê ciemno.
Na kolacjê Erka ugotowa³a zupê  warzywa, ziemniaki, kawa³ki baraniny, a na
to wszystko mietana!
W czym chodzi³em, w tym i poszed³em spaæ.

Suse³ stepowy.

C.d.n.
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VI Spinningowe Mistrzostwa Olecka

Humor, ryby, zabawa...

Tradycyjnie ju¿ na pocz¹tku sierpnia Klub Ukleja zorganizowa³ Spinningowe Mistrzostwa Olecka. By³a to ju¿
szósta edycja tej towarzyskiej imprezy.

Piêkna pogoda, po³yskuj¹ce s³oneczko,
lekki pólnocno-zachodni wietrzyk, cisza,
chlupot drobnych fal o burty ³odzi, wszystko nastroi³o wêdkarzy bardzo pozytyw-

którym wed³ug prawa sieci powinny byæ
zdjête?! Ale doæ o rzeczach przykrych.
Piêæ godzin ³owienia minê³o bardzo szybko.
Wracamy do bazy i wa¿ymy ryby. Cztery szczupaki i sporo okonia to nasze
po³owy. ¯ywe ryby tradycyjnie wracaj¹
do jeziora, a pozosta³e bêd¹ przeznaczone
na wspóln¹ biesiadê. Najlepsze wyniki
w turze to ponad kilogram. Niestety, kilku wêdkarzy wróci³o o kiju. Jednak podczas posi³ku zapowiadali ambitn¹ walkê
do koñca. Przecie¿ jeszcze jedna tura!
Na drug¹ ture wyp³ynêlimy o 1230.
Ryby by³y jeszcze bardziej chimeryczne
i trudne do namówienia na nawet najcudowniejsze przynêty. Efekty by³y zdecydowanie s³absze. Szczupaczki tylko dwa.
Po zwa¿eniu ryb i podsumowaniu obu
tur osi¹gniêto nastêpuj¹ce wyniki:
1. Makowski Grzegorz, Ukleja Olecko - 7 pkt
2. Hoci³³o Arnold, Ukleja - 9 pkt
3.Suchocki S³awomir, Augustów - 10 pkt
4. Kopiczko Mieczys³aw, Ukleja 11 pkt
5.Topolski Pawe³, Raczki - 15 pkt
6.Krajewski Krzysztof, Ukleja - 23 pkt
7.Makowski Józef, Ukleja - 24 pkt
8. Baginski Miros³aw, Augustow - 25 pkt
9. Bartoszewicz Maciej, Olecko - 28 pkt

Na starcie stanê³o 47 zawodników, w tym
dwie kobiety, Wiesia Gorlewska z Augustowa i Basia Guzewicz z Olecka. Start
tym razem odby³ siê na terenie gocinnego campingu Krystjan. Zawody by³y
przeprowadzone w dwóch piêciogodzinnych turach. Pierwsi uczestnicy zjawili
siê ju¿ przed pi¹t¹ rano. Sprawne wodowanie ³ódek, zapisy, krótka odprawa na
wodzie i punktualnie o 600 prawie 30 jednostek p³ywaj¹cych wyruszy³o na spotkanie z taaak¹ ryb¹.

nie. Niestety, ryby nie by³y przygotowane na po³owy, albo raczej by³y przygotowane znakomicie i skutecznie ukry³y siê w sobie tylko znanych rejonach
jeziora. Naszym po³owom przygl¹da³ siê
z przestworzy fantastyczny orze³, chyba
przedni, gniazduj¹cy niedaleko Olecka.
Nie tylko orze³ jednak....
I tutaj kamyczek do ogródka... rybackiego. By³a niedziela, jednak to w ¿aden
sposób nie przeszkadza³o rybakom zdejmowaæ i ponownie stawiaæ kilkusetmetrowe sieci... I jak te rybki maj¹ urosn¹æ...
Nie wiem czy niedziela nie jest dniem, w

10. Kozakiewicz Wojciech, Ukleja - 28 pkt
W zawodach uczestniczyli równie¿:
Wies³awa Gorlewska, Barbara Guzewicz,
Szczerbakow Mieczys³aw, Heæman Kazimierz, Wojsiat Marian, Wojsiat Jan,
Kuja³owicz Patryk, Sulima Jakub, Moroz
Robert, Bagiñski Waldemar, Zaniewski
Tomasz, wie¿yñski Dariusz, Wasilewski Marian, B¹czyk Andrzej, Kopiczko
Andrzej, Galicki Renis³aw, Koz³owski Karol,
Truchan Szymon, Mê¿yñski Antoni,
Rynkowski Jerzy, Mê¿yñski Miros³aw,
Bielecki Adam, Pogorzelski Adam, Anuszkiewicz Robert, Gorlewski Andrzej, Gry-
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niewicz Krzysztof, £uzdowski Dariusz,
Urbanowicz Kamil, P³aziñski Wojciech,
Guzewicz Stanis³aw, Sowulewski Mieczys³aw i Iwaniuk Miros³aw.

Najwiêksz¹ rybê zawodów, szczupaka, z³owi³ Maciej Bartoszewicz.
Wyniki a¿ siedmiu olecczan w pierwszej dziesi¹tce dobitnie wiadcz¹ o potrzebie dobrej znajomoci ³owiska. Szczególnie wa¿ne to jest wtedy, gdy rybki
s³abo gryz¹, a tak by³o w niedzielê. Stara wêdkarska prawda, ¿e z³owiæ okonie
jest sztuk¹ trudn¹, ale je odnaleæ, jeszcze wiêksz¹! Ryby jednak to na szczêcie nie jedyny powód, aby spotkaæ siê
nad wod¹. ¯arty, kawa³y, rozmowy, wspólna biesiada, dobry humor i mi³a atmosfera, to najbardziej przyci¹ga uczestników takich zawodów jak Spinningowe
Mistrzostwa Olecka!
Nasze mistrzostwa odby³y siê ju¿ po
raz szósty. W pomoc w organizacjê, a
zw³aszcza w ufundowanie nagród i upominków, ponownie w³¹czy³o siê wiele osób.
Pan Burmistrz Wac³aw Olszewski ufun-

dowa³ nam puchary i osobicie wrêcza³
je i inne nagrody podczas uroczystego
zakoñczenia. Pan Jan Pêcak umo¿liwi³
korzystanie z terenu campingu KrystJan.

Upominki, którymi obdarzylimy wszystkich uczestników przekazali nam: Browar
Warka, Klub Czarni Olecko, Anna Kwiatkowska, pizzeria Prive, Krystyna Majewska z Raczek, Marek Borawski - Tygodnik Olecki, Best Studio Reklamy, Mieczys³aw Kopiczko, Piekarnia M³yn, Biuro Rachunkowe Arnold, Pizzeria pod
Papugami. Jerzy Rynkowski przygotowa³
okolicznociowy obrazek, z ty³u którego podpisali siê wszyscy uczestnicy zawodów. Bardzo fajna pami¹tka.
Zwyciêzcy otrzymali puchary, dyplomy i medale, a wszystkie nagrody i upominki zosta³y rozlosowane wród wszystkich uczestników!
Panu Burmistrzowi, sponsorom a tak¿e
naszym kucharzom Marianowi i Stasiowi oraz wszystkim, którzy pomogli w
organizacji sk³adam serdeczne podziêkowania. A uczestnikom zawodów, oprócz
wielkiego dziêkujê za udzia³, jeszcze
wiêksze dziêkujê za cudown¹ atmosferê.
Z wêdkarskim pozdrowieniem
Arnold Hoci³³o
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Warto zobaczyæ

Andrzej Malinowski

UROCZYSKO WIÊTE MIEJSCE

Sobota 5.04.2008 r. Ekipa w sk³adzie: Czarek Lasota, Romek Leniewski, Wojciech Jegliñski i ja wybra³a siê samochodem do uroczyska wiête Miejsce oddalonego od Olecka
o 29 km (4 km na po³udniowy wschód od Dowspudy). Po³o¿one jest ono przy zakolu rzeki Rospudy i przy ujciu do niej
rzeczki Ja³ówki, odprowadzaj¹cej wodê z niedalekiego Jeziora
Ja³owego, na skraju Puszczy Augustowskiej.
Miejsce kultu religijnego, siêgaj¹cego czasów pogañskich,
jest czêsto odwiedzane przez okolicznych mieszkañców i przybyszów, szczególnie za na wiêtego Jana (24 czerwca). Wtedy odbywa siê te¿ odpust.
Wewn¹trz drewnianego ogrodzenia stoi drewniana kaplica z 1990 roku, kilka drewnianych i kamiennych krzy¿y, kapliczki szafkowe oraz du¿y drewniany wi¹tek. Do jednego z
wiêtego dêbu, dotychczas widocznym, postawiono krzy¿, a lud corocznie w dniu wiêtego
Jana licznie siê tu zgromadza.
Inna opowieæ mówi o podobnej historii,
która zdarzy³a siê, gdy tereny te by³y pod zaborem rosyjskim. Pewien ch³op pojecha³ do lasu
po drzewo i na rosn¹cym tu dêbie ujrza³ obraz
Matki Boskiej. Gdy ludzie siê o tym dowiedzieli, zaczêli masowo przyje¿d¿aæ do wiêtego
Miejsca, co siê bardzo w³adzom carskim nie
podoba³o. Kazali ci¹æ wiekowy d¹b i wrzuciæ
do rzeki, ale k³oda wróci³a tam, sk¹d zosta³a
wrzucona. Postanowiono wiêc j¹ spaliæ. I tu
sta³ siê kolejny cud. Mimo ¿e rozpalono ogromne
ognisko, d¹b nie chcia³ siê paliæ (tylko jeden z
jego boków zosta³ zaledwie osmolony) i Rosjanie dali za wygran¹. Ludzie z cudownego

drewnianych krzy¿y  tego najwa¿niejszego i bardzo starego
(wciniête s¹ w niego pieni¹dze), przybita jest miedziana tabliczka z informacj¹ autorstwa ksiêdza Antoniego Kochañskiego, nie¿yj¹cego ju¿ proboszcza parafii Janówka: Krzy¿
dêbowy stary, wzniesiony prawdopodobnie przez dawnych
tutejszych mieszkañców, Jadwingów, z dru¿yny Skomêta,
którzy w r. 1283, w liczbie oko³o 1600 dusz przyjêli chrzest
i wyemigrowali do Samlandii, w obawie przed przeladowaniem nieochrzczonych Jadwingów. By³ przez reakcjê
pogañsk¹ usuniêty, palony i wrzucony do rzeki, a nastêpnie
postawiony na nowo oko³o r. 1285 po przyjêciu chrztu przez
Skomêta i resztê ludzi z jego dru¿yny. Ks. prob. z Janówki
A. Kochañski, na podstawie opowiadañ o krzy¿u miejscowej ludnoci i róde³ historycznych.
Micha³ Rawita Witanowski w S³owniku geograficznym
Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich ... z 1890
roku wyjania, sk¹d wzi¹³ siê kult tego miejsca: Wed³ug podania, lat kilkanacie temu dziewczynie pas¹cej byd³o ukaza³a
siê tu na odosobnionym dêbie Najwiêtsza Panna. Na wieæ
o cudzie t³umy pobo¿nych zaczê³y odwiedzaæ to ustronie. Gajowy,
rozgniewany, i¿ przychodnie niszcz¹ drzewka i wydeptuj¹ ³¹ki,
ci¹³ ów d¹b i rzuci³ do rzeki. Lecz pomimo silnego pr¹du,
roz³o¿yste konary le¿a³y nieruchomo, dopóki lud, uwa¿aj¹c to
za nowy dowód cudu, nie wyj¹³ ze czci¹ i nie spali³. Na pniu

!
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dêbu zrobili krzy¿. Dzi stoi on za kaplic¹.
Wed³ug innej legendy chodzi nie o krzy¿,
ale o drzewo, za którym mieszkañcy chowali
siê przed Tatarami. Tatarzy drzewo wyciêli, ale
pojawi³o siê ponownie. Otoczonych przez Tatarów ludzi uratowa³a Matka Bo¿a, okrywaj¹c
ich niewidzialnym p³aszczem.
Kaplica jest dwukondygnacyjna. Po schodach, znajduj¹cych siê wewn¹trz, mo¿na wejæ
na antresolê i nawet otworzyæ drewniane okno.
W rodku na cianach przyczepione s¹ wiête
obrazki i wisz¹ ró¿añce. Niewiele tego, ale miejsce
to staje siê coraz bardziej popularne. Szkoda
tylko, ¿e gipsowa figurka papie¿a Jana Paw³a
II le¿a³a na pod³odze, jakby porzucona, niechciana.
Obok kaplicy przep³ywa nie tylko rzeka
Rospuda, ale równie¿ strumyk, któremu przypisuje siê uzdrawiaj¹ce w³aciwoci. Przybywaj¹cy 24 czerwca na odpust pielgrzymi nabieraj¹ z niego wody, zwil¿aj¹ twarz i przemywaj¹ rêce. Wed³ug przeprowadzonych badañ,
**
Uroczysko to czêæ lasu (rzadziej pola lub
³¹ki) o orientacyjnym znaczeniu, bez cile oznaczonych granic; jest to miejsce zwi¹zane zwykle ze szczególnym wydarzeniem historycznym,
legend¹ czy kurhanem, w którym wystêpuj¹ charakterystyczne cechy przyrodnicze. Teren zwykle ciekawie ukszta³towany geograficznie, niejednokrotnie tworzy niewielki obszar rezerwatu przyrody.
Obecnie uroczysko potocznie jest rozumiane jako miejsce odludne, tajemnicze, a nawet
niebezpieczne czy mog¹ce rzucaæ na ludzi uroki.

woda ze strumyka ma rzeczywicie niezwykle wysoki poziom
energetyczny, a co jaki czas pod wp³ywem silnej rzeki Rospudy zmienia siê kierunek biegu strumienia.
Dawniej pielgrzymi sk³adali pod krzy¿ami ofiary w postaci
pieniêdzy i ¿ywnoci oraz zawi¹zywali na nich ozdobne rêczniki.
W miejscu tym prawdopodobnie znajdowa³ siê kiedy
cmentarz cerkwi pw. w. Jana Chrzciciela (st¹d w okolicy tak
wiele nazw zwi¹zanych z imieniem Jana, a ludnoæ wywodzi
siê z Miñszczyzny), postawionej oko³o 1514 roku przez Bohdana Hrynkiewicza Wo³³owicza, koniuszego grodzieñskiego,
wkrótce po otrzymaniu nadania tej czêci puszczy od Zygmunta Starego.
Miejsce to otacza aura tajemniczoci i niezwyk³oci. Od
dawna opowiada siê o cudach, które objawi³y siê tutaj za
spraw¹ Najwiêtszej Marii Panny. Opowiada siê o cudownej
wodzie. Jest tu po prostu piêknie, chocia¿ sama kaplica i miejsce doko³a niej s¹ trochê zaniedbane.
Rejon wiêtego Miejsca jest równie¿ dobrym ³owiskiem
wêdkarskim. Nieopodal na rzece Rospuda znajduje siê stary
drewniany most.

"
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* APB rasowy zespó³ muzyczny, tel. (087) 523-91-57 V48501
* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. V48002
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
A17509
* 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
V41806
(V44604)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

D@RKOMP

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 10 00-0 00, pt-so  od 1000 do 200

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.

(V30111)

PUB PIWNICA

* budowlano-remontowe us³ugi, wykoñczenia, stany surowe,
dachy i izolacje, elewacje, tel. 0-502-274-232
K26206
* budowlane us³ugi, tel. 0-606-993-688
V47103
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07V1732
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
V34711
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88
V41107
(V34511)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

V40807

(V28714)

* zespó³ muzyczny HYBRYDY, wesela, studniówki, imprezy okolicznociowe, tel. 0-512-948-641, 0-508-732-894 K26106

US£UGI

ADLER

RA
TY
!

(V22511)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V38808

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. 0-87-520-

(V34211)

tel. (087) 520-01-89

33-66, 0-508-723-894

K26006
(V42905)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50
V40507
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L9002
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V42805
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47

Agencja Kredytowa KORZYCIK

ul. Kolejowa 31
T anie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,
chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V35910
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel.
(087) 520-05-15.
V36410
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V44004

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
V216011
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L7906
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L5611
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V43904
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L8403
* budowlane (rabaty dla wspólnot), tel. 0-666-913-713, 0-87520-40-49
V39008
* budowlano-remontowe us³ugi, wnêtrza-kompleks, tel.
0-509-910-090
K24208

K17819
V41006

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V36210
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L6708
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.
V38708
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V41906
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11

V38508
V47701

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V34021
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V48302
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
A18305
* ryby, tel. 0-504-060-955
V42206

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V38408)

(V22716)

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

(V29811)

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

US£UGI

#
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s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4431)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V43105
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V41706
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L7407
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.
V2132
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5224
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K932
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1032
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27204
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1532
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L8902
* transport ciê¿arowy do 30 ton, wywrotki plandeki, tel.
0-604-514-845
K23010
* transport, przewozy regionalne, przeprowadzki, tel. 0-601159-718
V44304

(V22211)

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)

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

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

(K27304)

WYWÓZ MIECI

(V43604)

(V34311)

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)

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
K26604
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
A18404
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V34041
PRACA
* Firma Delphia Yachts Kot Sp.j. zatrudni pracownika z umiejêtnociami obróbki stali nierdzewnej (giêcie, spawanie itp.).
Kontakt pod adresem Delphia Yachts Kot Sp.j. Oddzia³ w
Olecku, ul. Kociuszki 63, 19-400 Olecko, tel. 087 520 30 37.
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 A18504
* poszukujê opiekunki do dziecka, tel. 0-609-084-521 K29601
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421
L3315
* przyjmê ucznia do masarni, tel. 0-691-407-184
V45803

* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
A168021
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L7207
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
A18604
* zatrudniê krawcowe, tel. 0-662-112-100
L7507
SPRZEDAM
* 2 hektary, Kijewo, uzbrojona, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
K28402
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
A17111
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
A28502
* AUTO-MAX  czêci zamienne do wszystkich aut, monta¿
na miejscu, Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264
V48402
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-52001-11
A18902
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
A18007
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
A18205
* dzia³kê budowlan¹ Babki Oleckie, 30 arów, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-25-12
K28602
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
K28702
* dzia³kê budowlan¹ w Jakach, 0,76 ha, tel. 0-600-942-569V37129
* dzia³kê us³ugowo-gara¿ow¹ w Szczecinkach, 7 arów, tel.
0-512-492-957, 0-605-545-324
K27504
* dzia³ki budowlane nad jeziorem Jaki, od 35 z³ za m.kw.,
WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
K28802
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K27404
* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem, Zabielno, tel. 0-87-52026-12
K28902
*Ford Eskort kombi; 1,3B, 1994, tel. 0-605-999-807
K29502
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
A18702
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
A18802
* 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
K29002
* mieszkanie 38 m.kw., wiêtajno, tel. 0-87-521-55-30 K26704
* mieszkanie 38,5 m.kw., tel. 0-504-288-818
K27703
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
K29102
* mieszkanie 46,5 m.kw., tel. 0-503-011-169
K27903
* mieszkanie, okazjonalne 52m2, I piêtro, po remoncie, tel.
0-516-954-060
L9101
* mieszkanie 60 m.kw. Nory, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
K29202
* mieszkanie, Bia³ystok, 63 m.kw. IV piêtro, tel. 0-87-520-4040, 0-721-734-856
L8602
* mieszkanie dwupokojowe, 41 m.kw., 2 piêtro, centrum, 120.000
z³otych, do negocjacji, tel. 0-664-964-250
K28302
* mieszkanie M4, 73 m.kw., ul. Parkowa, II piêtro, 204.400
z³otych, do negocjacji, tel. 0-661-033-918
K28202
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V34031
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
V37039
* ryby, tel. 0-504-060-955
V42216
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333A17011
* ziemia rolna, 3,79 hektara, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
K29302
* ziemia rolna, 8,5 hektara, 2 z³ za m.kw., WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
K29402
* zió³ka na raka, tel. 0-667-269-708
K27803
* ¿wir, piasek, ziemia  transport, tel. 0-604-514-845 K23110
WYNAJEM
* lokal us³ugowy do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa, tel. 0-604557-693
L8503
* lokale do wynajêcia, ul. Kociuszki, tel. 0-609-738-148V43204
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
A18106
(K42006)

Sklep DOM

$
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Zespó³ ds. organizacji obchodów
450-lecia za³o¿enia Olecka

(K24006)

PROWADZIMY NABÓR DO SZKÓ£ ZAOCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2008/2009:
Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych

(3-letnie na podbudowie gimnazjum lub szko³y podstawowej)

Uzupe³niaj¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego
dla Doros³ych
(2-letnie na podbudowie szko³y zawodowej)
Szko³y Policealnej dla Doros³ych
kszta³c¹cej w zawodach:
technik rachunkowoci,
technik bezpieczeñstwa i higieny pracy
technik informatyk, technik administracji,
technik us³ug kosmetycznych
Nasze atuty to:
 wieloletnie dowiadczenie w kszta³ceniu doros³ych
 wyselekcjonowana kadra pedagogiczna z wysokimi kwalifikacjami
 w³asna, dobrze wyposa¿ona i spe³niaj¹ca wymogi bhp
baza dydaktyczna
 przyjazna atmosfera sprzyjaj¹ca rozwojowi intelektualnemu
 wsparcie doradcy zawodowego
Informacje i zapisy:
W sekretariacie szkó³ ZDZ w Bia³ymstoku z/s w Olecku,
ul. Armii Krajowej 22A
tel. 087 520 26 35, 087-520 00 90; 605 545 324
e-mail: olecko@zdz.bialystok.pl; www.zdz.bialystok.pl

Dokoñczenie ze s. 1.
Dla ka¿dego, który bêdzie chcia³ pomóc w organizacji 450lecia Olecka znajdzie siê stosowne miejsce  powiedzia³ na
zebraniu Burmistrz Wac³aw Olszewski.
Chcia³bym powiedzieæ o dzia³aniach, które ju¿ rozpoczêlimy. Trzeba pamiêtaæ te¿, ¿e czas p³ynie bardzo szybko, a
zosta³y nam tylko dwa lata. Chcia³bym abymy dzisiaj ustalili
termin obchodów. Nie ukrywam, ¿e moim zamierzeniem jest
aby w uroczystociach wziê³o udzia³ jak najwiêcej olecczan i
sympatyków miasta. Pamiêtajmy te¿, ¿e podstawowym celem
organizacji imprezy jest promocja miasta. Uwa¿am, ¿e w organizacji obchodów 450-lecia powinien wzi¹æ udzia³ ka¿dy mieszkaniec naszego miasta poprzez to, ¿e naprawi swój p³ot, wyremontuje elewacjê swego domu. Zróbmy wszystko aby nasze
miasto by³o piêkne.
W sk³ad zespo³u wchodz¹: Burmistrz Wac³aw Olszewski,
wiceburmistrz Henryk Trznadel, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Karol Sobczak, kolekcjonerzy Zdzis³aw Bereniewicz i
Marek Nowicki, radny miejski Wac³aw Klejmont, popularyzator wiedzy o historii Olecka Ryszard Demby, rzecznik prasowy UM Alicja Mieszuk, dyrektor ROK Mazury Garbate
Marta Je¿ewska, dyrektor MOSiR Andrzej Kamiñski, redaktor naczelny G³osu Olecka Iwona Wiszniewska-Ropel, redaktor naczelny Tygodnika Oleckiego Marek Borawski i
prezenter telewizyjny Robert Leszczyñski, przewodnicz¹cy
Zwi¹zku Treuburczyków Heinrich Matee oraz twórca Przystanku Olecko Bohdan Skrzypczak.
Podczas spotkania ustalono wstêpny termin zorganizowania obchodów. Trzydniowe obchody rozpoczn¹ siê w pi¹tek i
zakoñcz¹ w niedzielê, za od poniedzia³ku rozpocznie siê Przystanek
Olecko. Tak wiêc uroczystoæ poprzedzi i niejako wzbogaci
najs³ynniejsz¹ oleck¹ imprezê.

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

Olecko, Aleje Lipowe 3

KONCERTOWE LATO 2008

23 sierpnia 2008 r.
19-20.30  Berta i Bercik, gry i zabawy dla dzieci
20.30-22.00  SHAMROCK (muzyka folkowa)  Plac
Wolnoci
30 sierpnia 2008 r.
19-20.30  Berta i Bercik, gry i zabawy dla dzieci
20.30-22.00  SUWALSKA KAPELA BIESIADNA  Plac
Wolnoci

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

tel. 520-23-36

oferuje brykiet opa³owy
w atrakcyjnej cenie
Telefon kontaktowy: (087) 520 30 53
REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
Olecko-Gusiew  odjazd o 13.30
Gusiew-Olecko  przyjazd ok. 20.00

(V37009)

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

4

sierpnia

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

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

Rozpoczêcie kursu

(A17608)

(V33911)

GRÜNLAND

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800

L

Tel. 0-504-065-770

(087) 520 40 29

%
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Kalendarz imion

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

19 sierpnia
Boles³awy, Emili, Emilii, Konstancji, Ludwiki, Ludwiny, Rac³awy
Boles³awa, Jana, Juliana, Juliusza, Ludwika,
Mariana, Piotra, Rac³awa
20 sierpnia
Bernardy, Sabiny, Saby, Samueli
Bernarda, Jana, Samuela, Sieciecha, Sobies³awa, Stefana, Wszeciecha
21 sierpnia
Baldwiny, Danieli, Filipiny, Franciszki,
Joanny, Kazimiery, Ruty, Wiktorii
Adolfa, Alfa, Apolinarego, Baldwina,
Daniela, Emiliana, Fidelisa, Filipa, Franciszka, Jana, Miêcimierza, Piusa
22 sierpnia
Grzemis³awy, Hipolity, Marii, Reginy,
Zygfrydy
Cezarego, Dalegora, Fabrycego, Hipolita, Jana, Mariusza, Radomi³a, Siecies³a-

wa, Tymoteusza, Zygfryda
23 sierpnia
Alerii, Lubomiry, Mi³y, Poli, Ró¿y, Walerii
Apolinarego, Apoloniusza, Cichomira,
Filipa, Ireneusza, Justyniana, Kalinika,
Laurentego, Sulidara, Waleriana, Wiktora, Zacheusza
24 sierpnia
Christy, Emilii, Joanny, Maliny, Malwiny, Michaliny
Alberta, Bart³omieja, Bartosza, Cieszymierza, Cieszymira, Donata, Jerzego
25 sierpnia
Beli, Elwiry, Izabeli, Lucyli, Lucylii, Ludwiki, Luizy, Patrycji
Gaudentego, Gregorego, Grzegorza, Józefa, Kalasantego, Ludwika, Maksymiliana, Micha³a, Namys³awa, Siecies³awa,
Zbigniewa

Jak unikn¹æ
letnich zatruæ?

Nasz przepis
ZUPA KREM Z OGÓRKÓW
3-4 szklanki wywaru z koci i warzyw, 500 g ogórków wie¿ych, 2 ³y¿ki
mas³a lub margaryny, ³y¿ka maki, 1/3
szklanki mietany, koperek, ¿ó³tko, sól,
cukier do smaku.
Ogórki umyæ, obraæ, op³ukaæ, przekroiæ na pot, usun¹æ du¿e pestki. Zetrzeæ na tarce o du¿ych otworach, skropiæ wywarem i dusiæ z mas³em do miêkkoci. T³uszcz rozgrzaæ, wymieszaæ z m¹k¹,
zasma¿yæ, nie rumieni¹c, rozprowadziæ
zimnym wywarem, szybko mieszaj¹c trzepaczk¹, i gotowaæ 5 min na ma³ym ogniu.
Pod koniec gotowania dodaæ przygotowane ogórki. Krem po³¹czyæ ze mietan¹, zagotowaæ, wymieszaæ z ¿ó³tkiem i
posiekanym koperkiem, doprawiæ do smaku. Podawaæ z groszkiem ptysiowym.



Trzeba pamiêtaæ, ¿e rozsypane lub
rozlane resztki ¿ywnoci s¹ ³akomym
k¹skiem dla much, mrówek i myszy, które mog¹ roznosiæ zarazki chorobotwórcze.
Jajka najlepiej przechowywaæ w lodówce, w oryginalnym opakowaniu. St³uczone jajko najlepiej wyrzuciæ. Latem najlepiej zrezygnowaæ z przepisów wymagaj¹cych u¿ycia surowych jajek.
Nale¿y zwracaæ uwagê na informacje o terminach przydatnoci do spo¿ycia produktów ¿ywnociowych i przestrzegaæ warunków ich przechowywania.
Gotowe potrawy nie powinny byæ
odgrzewane wiêcej ni¿ raz. Odgrzewaj¹c, na przyk³ad zupê lub gulasz, doprowadmy potrawê do wrzenia.
Trwa konkurs pt.

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

Wielkie okazje oczekuj¹
tych, którzy daj¹ z siebie wiêcej, ni¿ siê od nich wymaga.
Mo¿emy nie mieæ okazji wykonywania wielkich rzeczy w wielki
sposób, ale ka¿dy mo¿e wykonywaæ ma³e rzeczy w wielki
sposób.

H. Jackson Brown

PRZYS£OWIA
 Gospodarz dobry rok zaczyna od w.
Bart³omieja (24 sierpnia)
 W sierpniu mg³a na górach Mrone
Gody, gdy mg³y na dolinach, dla pogody.
 Jeli na Bart³omieja (24 sierpnia) ziemia twarda, to bêdzie zima harda, a
jak miêkka to lekka.
 Jeli posiejesz na Bart³omieja (24 sierpnia) mieæ bêdziesz stodo³ê pe³n¹, a
jeli na wiêtego Mateusza (21 wrzenia)  pust¹.
 w. Bartek (24 sierpnia) kaniku³ê koñczy
i do jesieni ju¿ sposobi.
 W sierpniu ubywa gor¹ca.
 Na w. Ludwika (25 sierpnia) zbo¿e z
pola umyka.

Mleko reniferów

... zawiera wiêcej t³uszczu ni¿ krowie.

Ziemniaki
koj¹ ból ucha

Dok³adnie umyte ziemniaki gotujemy w ³upinie, zawijamy w gazê, ok³adamy wat¹ i otulamy we flanelow¹ pieluchê. Taki ok³ad przyk³adamy do ucha
dziecka i obwi¹zujemy szerokim banda¿em.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne
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Trwa kampania multimedialna
z zakresu profilaktyki HIV/AIDS
pod has³em Wróæ bez HIV
W Polsce g³ówn¹ drogê zaka¿eñ HIV
stanowi¹ obecnie ryzykowne zachowania seksualne. Najczêciej zaka¿aj¹ siê
osoby bêd¹ce w grupach wiekowych od
18 do 29 lat oraz od 29 do 39 lat. Dlatego te¿ kampania jest skierowana przede
wszystkim do osób m³odych i aktywnych
seksualnie  ¿yj¹cych w zwi¹zkach formalnych, nieformalnych i nieposiadaj¹cych sta³ego partnera.
Osoby m³ode s¹ te¿ najbardziej mobilne. Jak wynika z badañ G³ównego
Urzêdu Statystycznego, najliczniejsz¹ grupê
osób wyje¿d¿aj¹cych z Polski na co najmniej 2 miesi¹ce stanowi¹ osoby miêdzy 18 a 35 rokiem ¿ycia, stanu wolnego, maj¹ce co najmniej rednie wykszta³cenie i wyje¿d¿aj¹ce zarówno w celach
zarobkowych (ponad 80%), jak i turystycznych. Grupê tê charakteryzuje du¿a
aktywnoæ seksualna i gotowoæ do poszukiwania lub zmiany partnera seksualnego. Czêsto wyjazd oznacza roz³¹kê
ze sta³ym partnerem. Przekazy kampanii
s¹ skierowane tak¿e do osób przemieszczaj¹cych siê na terenie kraju.
Odbiorcy kampanii to przede wszystkim osoby:
· doros³e (18-35 lat)
· wyje¿d¿aj¹ce za granicê i podró¿uj¹ce
po Polsce (charakter i czas podró¿y
dowolny)
· aktywne seksualnie
· ¿yj¹ce w zwi¹zkach formalnych, nieformalnych oraz nie posiadaj¹ce sta³ego
partnera
· dla których wyjazd oznacza roz³¹kê ze

sta³ym partnerem
· odpowiedzialne za w³asne zdrowie.
Polacy maj¹ wiedzê na temat HIV/
AIDS, nie stosuj¹ jej jednak w ¿yciu
codziennym. Brakuje im wyobrani do
zrozumienia konsekwencji ryzykownych
zachowañ. Nie odnosz¹ mo¿liwoci zaka¿enia HIV do siebie.
Co chcemy powiedzieæ poprzez kampaniê Wróæ bez HIV?
· Niewa¿ne kim jeste, gdzie jeste, co
robisz, jakie masz wykszta³cenie, czy
te¿ przekonania  HIV i AIDS mo¿e
dotyczyæ tak¿e Ciebie.
· Zawsze i wszêdzie unikaj ryzykownych
zachowañ.
· HIV i AIDS nie zna granic.
· Seks, tak jak podró¿, to wspania³e prze¿ycie, mo¿e dawaæ du¿o satysfakcji i
szczêcia, jeli zadbamy o swoje bezpieczeñstwo.
· Wykorzystuj wiedzê o HIV w praktyce. Negocjuj techniki bezpieczniejszego seksu, u¿ywaj prezerwatywy. Nie
bój siê rozmawiaæ o przesz³oci seksualnej partnera, choæby przypadkowego.
· Zrób test na HIV, dowiedz siê jaki jest
Twój status serologiczny.
Elementy kampanii:
Podobnie jak w poprzednich latach,
kampania ma charakter multimedialny.
Wykorzystamy reklamê radiow¹, prasow¹,
internetow¹ oraz billboardy, plakaty, ulotki,
kalendarze, pakiety edukacyjne z wklejonymi prezerwatywami i szereg innych
materia³ów promocyjnych. W miarê pozyskiwania rodków od partnerów kampanii planuje siê ponadto produkcjê
K28003

m.in. spotu telewizyjnego.
W ramach kampanii powsta³y na razie trzy kreacje  jedna z myl¹ o osobach podró¿uj¹cych w celach turystycznych, druga dla osób wyje¿d¿aj¹cych do
pracy, trzecia dla klientów osób sprzedaj¹cych us³ugi seksualne przy drogach.
Na wszystkich materia³ach widnieje
proste, uniwersalne logo  walizka.
Niewa¿ne gdzie kto jedzie i po co.

Ka¿demu mówimy Wróæ bez HIV:
Celem tej kampanii, jak poprzednich,
jest zachêcenie do wykonania testu w
kierunku HIV. St¹d na materia³ach obecnoæ znanego ju¿ znaku:
Mamy nadziejê, ¿e ta kampania, tak

jak poprzednie, spotka siê z pozytywnym odbiorem spo³ecznym. Nie sposób
przeceniæ wagi zaanga¿owania mediów.
Przecie¿ w³anie ono decyduje w du¿ej
mierze o dotarciu do coraz wiêkszej liczby osób i rok po roku, pomaga osi¹gn¹æ coraz lepsze, wymierne efekty edukacyjne.
Promocja Zdrowia i Owiata Zdrowotna
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
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Tata

Marcin Otrocki

Nasta³a zima. Taka prawdziwa. Ze niegiem i mrozem. Wszystko pokryte by³o
puchem. Widok jak z bani Andersena
Królowa niegu.
W ma³ym podwórku na poddaszu, gdzie
porodku sta³o wielkie ³ó¿ko, dzieñ zaczyna³ siê troszkê póniej ni¿ zwykle, gdy¿ by³a
sobota i nie trzeba by³o iæ do szko³y. Ale
dzieñ zaczyna³ siê. Najpierw spod ko³dry
wysunê³a siê jedna noga, potem jedna rêka,
oko. Zaczyna³ siê rytua³ wstawania. U Kajtka
wygl¹da³o to zawsze w ten sam sposób 
najpierw dwie pierwsze chude koñczyny
wychodzi³y, potem s³ychaæ by³o jêk przeci¹gania siê, jakby za chwilê mia³y popêkaæ
wszystkie sprê¿yny w materacu. Potem druga
po³owa ch³opca do³¹cza³a do pierwszej. Spod
ko³dry wydoby³ siê przyt³umiony krzyk:
- Mamo, co na niadanie?!
- Twoje ulubione parówki i zupa mleczna 
z kuchni da³a siê s³yszeæ ciep³a i spokojna odpowied.
Na myl o parówkach na niadanie Kajtek
b³yskawicznie wyskoczy³ z ³ó¿ka i za chwilê siedzia³ w kuchni za sto³em.
- A umyæ buziê?  zapyta³a mama?
- Ojej  jêkn¹³ malec. Muszê?  zapyta³ patrz¹c
³akomie na dymi¹ce na pó³misku kie³baski.
- Dobrze, jedz, ale obiecaj, ¿e zrobisz to po
niadaniu.
- Super!  krzykn¹³ i w mig jego buzia zape³ni³a siê parówkami.
Mama sta³a z boku z umiechem przygl¹daj¹c siê, jak jej synek pa³aszuje niadanie.
- Gdzie to siê w nim mieci  pomyla³a.
Rzeczywicie, Kajtek drobniutkim i strasznie chudym ch³opcem, ale tak ¿ywym, ¿e
wszêdzie by³o go pe³no.
Kajtek po niadaniu wszed³ do gara¿u,
gdzie z k¹ta wyci¹gn¹³ swoje ulubione sanki.
Wychodz¹c z domu us³ysza³ g³os mamy:
- Tylko zje¿d¿aj ostro¿nie i pamiêtaj, ¿eby
podzieliæ siê sankami z innymi, biedniejszymi dzieæmi.
- Dobrze, mamusiu  odpowiedzia³ malec i
ju¿ go nie by³o.
Na górce by³o mnóstwo dzieci. Jedne zje¿d¿a³y
na sankach, inne na workach wype³nionych s³om¹ lub sianem, a inne patrzy³y
na bawi¹cych siê rówieników.
- Zamiana?  zapyta³ Kajtek dziewczynkê
trzymaj¹c¹ worek z sianem.
- Fajnie  ucieszy³a siê dziewczynka, po
czym wziê³a Kajtkowe sanki, da³a mu worek
i zaczê³a siê zabawa.
Có¿ to by³a za jazda. Worek mkn¹³ niczym bolid Formu³y 1, ch³opiec by³ szczêliwy jak nigdy. Parê razy przekozio³kowa³,
spadaj¹c buzi¹ w nieg, ale zawsze wyskakiwa³ w górê umiechniêty i zadowolony.
Do domu wraca³ zmêczony i przemoczony, ale bieg³ jak najszybciej, bo wiedzia³,

¿e czeka na niego pyszny obiad .
- Ojej, jak ty wygl¹dasz!  krzyknê³a mama
na jego widok, gdy tylko stan¹³ w drzwiach.
- Wiesz, mamo, by³o super! I zamieni³em
siê z tak¹ dziewczynk¹  ona da³a mi worek,
a ja jej sanki... i parê razy przekozio³kowa³em... i jecha³em tak szybko, i...
- Dobrze, ju¿ dobrze, uciekaj do ³azienki i
przebierz siê w suche rzeczy, a potem
marsz na obiad. Aha, w salonie czeka na
ciebie mi³a niespodzianka.
Kajtek przebra³ siê b³yskawicznie i wbieg³
do salonu.
- Babcia!  krzykn¹³ weso³o. - Hura, babcia!  i rzuci³ siê starszej pani na szyjê.
- Ojej, bo mnie udusisz  krzyknê³a.  Ja
te¿ cieszê siê, ¿e widzê mojego kochanego wnuczusia  powiedzia³, przytulaj¹c
go mocno.
- Teraz zmykaj na obiad, a potem mam dla
ciebie s³odk¹ niespodziankê.
Ch³opiec ju¿ wiedzia³ co to bêdzie za
niespodzianka. Takie pyszne ciasto na wiecie
piecze tylko jego babcia. Spa³aszowa³ obiad,
po czym wlecia³ b³yskawicznie do salonu,
usadowi³ siê obok babci i przytuli³ siê do
niej.
- Najpierw niespodzianka  powiedzia³a
babcia, wrêczaj¹c ch³opcu pude³ko z ciastem.
- Opowiedz mi babciu jak¹ historyjkê 
poprosi³.
- Hm.... zaduma³a siê babcia.  Znasz je
wszystkie na pamiêæ.
- Tê o zaj¹czku, babciu.
- Dobrze  odrzek³a i zaczê³a opowieæ o
tym, jak bêd¹c ma³¹ dziewczynk¹ chodzi³a ze swoim tat¹, gajowym, po lesie,
gdzie znaleli ma³ego zaj¹ca w zastawionej przez k³usowników pu³apce. Uwolnili go, zabrali do domu i póki nie urós³,
opiekowali siê nim, a póniej ca³¹ rodzin¹ poszli do lasu i go wypucili.
Ch³opiec s³ucha³ tego opowiadania po
raz setny, lecz z coraz wiêkszym zainteresowaniem.
Wieczorem, gdy zapad³ zmrok, Kajtek
przytuli³ siê do swego ulubionego misia,
po czym us³ysza³ jak mama wchodzi do pokoju,
pochyla siê nad nim i ca³uje go w czo³o.
- Dobranoc syneczku.
- Dobranoc mamo  odpowiedzia³a i zasn¹³
g³êboko z umiechem na ustach.
Okno. Obraz zmiennego krajobrazu.
Zmiennego wraz z por¹ roku, dnia czy nawet godziny. No bo jak? wieci s³oñce, paleta
barw namalowana przez najwiêkszego malarza, czyli Stwórcê.
Pada deszcz. W obrazie dominuje kolor
szaroci, lecz nadal jest piêkny. A kto tego
nie zauwa¿a, ten pozbawiony jest wra¿liwoci. Kajtek chyba nie by³, bo gdy by³a
piêkna pogoda, fika³ kozio³ki na trawie, a
gdy pada³ deszcz, siedzia³ z nosem przyklejonym do szyby i podziwia³ na niej taniec kropel. By³o to bardzo zajmuj¹ce zajêcie i nie wolno mu by³o przeszkadzaæ. Bo...

po prostu tego nie lubi³, i ju¿. Koniec. Kropka.
Dzisiaj nie by³o s³oñca ani deszczu. Za
to wia³ silny jesienny wiatr. Zrywa³ suche
licie z drzew i rozciela³ je doko³a. Piêkny
to by³ widok. Kajtkowe oczka zrobi³y siê
wielkie z podziwu. By³ tak zapatrzony, ¿e
nie us³ysza³ kroków matki, która stanê³a za
nim. Delikatnie objê³a go i przytuli³a.
- O czym tak mylisz?  zapyta³a.
- Wiesz, mamo, chcia³bym nauczyæ siê lataæ. Polecia³bym daleko, daleko, gdzie jest
ciep³o, nie ma deszczu ani zimnego wiatru. I zabra³bym ciebie ze sob¹. I by³oby
nam tak dobrze  westchn¹³.
- Mój ty g³uptasie, przestañ marzyæ, tylko
marsz do ³azienki. Umyj siê, wskakuj w
pid¿amê i do ³ó¿ka, zaraz do ciebie przyjdê.
Kobieta zaczê³a krz¹taæ siê po kuchni.
Wiedzia³a, ¿e ma³emu brakuje ojca. Tata Kajtka
by³ marynarzem. P³ywa³ do ciep³ych krajów na statku pasa¿erskim i rzadko bywa³
w domu. Lecz kiedy przyje¿d¿a³, ma³y nie
opuszcza³ go ani na krok. Ojciec opowiada³ mu o dzikich plemionach zamieszkuj¹cych Afrykê, Indianach na preriach Ameryki i wielu, wielu ciekawych rzeczach. Zawsze przywozi³ ch³opcu jak¹ niespodziankê  maskê wodza plemienia Watachi, figurki s³owików, ¿yraf czy krokodyli. W³anie zbli¿a³ siê dzieñ powrotu taty Kajtka
do domu.
Mama wesz³a do pokoju ch³opca, usiad³a na brzegu ³ó¿ka, umiechaj¹c siê do niego.
- Mam dla ciebie niespodziankê  powiedzia³ tajemniczo. - Dosta³am list od taty.
Przyje¿d¿a za miesi¹c.
- Hura!  krzykn¹³ malec.  Tata wraca! I
zacz¹³ skakaæ z radoci po ³ó¿ku.
- Uspokój siê  krzyknê³a mama.  To dopiero za miesi¹c.
Kajtek stan¹³ na chwilê nieruchomo.
- Ale to szybko zleci, prawda?  zapyta³.
- Tak, szybko, a teraz k³ad siê, bo bêd¹
nici z bajki na dobranoc.
Ch³opiec pos³usznie wsun¹³ siê po ko³drê i obserwowa³, jak mama bierze z pó³ki
jego ulubione bajki, siada na krzele i zaczyna czytaæ.
- Dawno, dawno temu, za siedmioma lasami i siedmioma górami...
Pewnego jesiennego wieczora kto zapuka³ do drzwi tak mocno, ¿e ma³y, który
bawi³ siê ulubionymi klockami, nagle zamar³ w bezruchu. Przez chwilê pomyla³, kto
to mo¿e byæ. Zerwa³ siê i pobieg³ do pokoju rodziców. Mama drzema³a po wyczerpuj¹cym dniu pracy. Kajtek podszed³ do niej
i szturchn¹³ lekko.
- Mamo  szepn¹³.  Kto mocno stuka do
drzwi!
Pukanie powtórzy³o siê, drzwi otworzy³y
siê szeroko i da³ siê s³yszeæ donony g³os.
- Czy kto w tym domu mnie przywita?
- O, Bo¿e  jêknê³a kobieta.
- Tata, tata  zacz¹³ krzyczeæ wniebog³osy
ch³opiec.  Nareszcie! Tata przyjecha³!
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

I jak u Pañstwa po kolejnym tygodniu
wakacji? Normalnie i zdrowo... To OK. Siedem dni minê³o tak piêknie, ¿e nie wiadomo
kiedy to siê sta³o. A wakacje mijaj¹... Trzeba
ju¿ myleæ o szko³ach naszych pociech. Nie
bêdê jednak pisa³ o szkole. Jeszcze nie czas.
Co do tego co sta³o siê w tygodniu, to trzeba omówiæ wiele spraw.
Przede wszystkim Gruzja. To ju¿ paranoja jak Rosja wodzi wszystkich za nos. Ma
niemal wiête przekonanie, ¿e jest bezkarna
w swoich dzia³aniach i s³owach. Europa zachowuje siê jakby to jej nie dotyczy³o. To
ju¿ wygl¹da jak ca³kowita niemoc. Coraz bardziej
widaæ, ¿e skostnia³e struktury Unii Europejskiej nie daj¹ sobie rady z podobnymi sytuacjami. Zamiast dzia³aæ, podejmuje siê dyskusjê na temat i oczywicie wygrywa niezrozumia³a sympatia dla Rosji, któr¹ reprezentuje wielu polityków pañstw europejskich.
Sta³e powtarzanie: trzeba to przemyleæ, dyskutowaæ, zanalizowaæ, zastanowiæ siê itd.,
przestaje byæ mieszne. To jest tragedia, takie okazywanie niemocy wobec Rosji. ¯ycie
nadziej¹, ¿e w³adze tego du¿ego kraju zmieni¹ swoje postêpowanie, jest mieszne. Przecie¿
wiadomo, ¿e Rosja wszelkiego takiego rodzaju konflikty przedstawia jako problem i
wielki ból dla swojego kraju... Przecie¿ oni
tak kochaj¹ pokój i spokój. I wiat im wierzy,
¿e jaki ma³y kraj chcia³ zniszczyæ rz¹d premiera Putina i prezydenta Miedwiediewa. Jedno
wielkie oszustwo kompleksu dwóch ma³ych
ludzi, karmi¹cych swój naród bajkami o Wielkiej
Rusi i o tym jak inni ich krzywdz¹. Nawet za
czasów carów, gdy Rosja prowadzi³a polity-

kê imperialn¹, nie stosowano takich metod.
To s¹ metody wypracowane po czasach
Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Padziernikowej, która odby³a siê w listopadzie, a
prowadzi³ j¹ cz³owiek o nazwisku Ulianow
ukrywaj¹cy siê pod przestêpczym kryptonimem Lenin, a po nim przej¹³ w³adzê kolejny specjalista od krêtactwa  Stalin, który
tak naprawdê nazywa³ siê D¿ugaszwili. Stworzyli rz¹dy przestêpców legalnie dzia³aj¹cych
w ramach systemu, który niby by³ dla ludzi,
a tak naprawdê byli stale przeciw nim. I dzi
Rosja zbiera pok³osie tych kilkudziesiêciu
lat rz¹dów strachu i mierci, nie widz¹c innych sposobów na dzia³anie w³adzy... Niby
jest demokracja, ale nadal nie wierzy siê ludziom w ich umiejêtnoci wyboru i ca³a socjotechnika sterowania t³umem jest doprowadzona do perfekcji tak, by zawsze wygrywali ci co potrzeba. Dzi matkom ¿o³nierzy gin¹cych w walkach maj¹cych tylko i
wy³¹cznie na celu utrzymanie pozornego presti¿u w³adzy t³umaczy siê, ¿e gin¹ za Rosjê.
Ci co w to nie wierz¹, s¹ traktowani jak odszczepieñcy i zdrajcy narodu rosyjskiego.
A co u nas w kraju... Dalej kampania
wyborcza rz¹du. Minister Spraw Zagranicznych przechodzi sam siebie by tylko na ka¿dym
kroku atakowaæ Prezydenta, a ten i tak polecia³ do Gruzji. To jest hipokryzja ze strony
rz¹dz¹cych, ¿e z jednej strony stoj¹ po stronie
Gruzji, a jednoczenie wykorzystuj¹ sytuacjê, by bawiæ siê w podwy¿szanie swoich
s³upków poparcia. Przy okazji wysz³o, ¿e ten
rz¹d wcale nie jest taki oszczêdny jak zapowiada³. Oskar¿a³ poprzedników, ¿e za du¿o
wydawali. Pani Specjalistka do spraw korupcji obszczekiwa³a ca³y czas wydatki paru

z³otych na rybê, a tu wychodzi ju¿, ¿e Pan
Premier wyda³ prawie dwa razy wiêcej w ci¹gu pierwszego roku swoich popisów ni¿ jego
poprzednik w ci¹gu prawie dwóch lat. Ca³a
kampania obecnego rz¹du, ¿e jest tañszy,
korzysta z mniejszej iloci s³u¿bowych kart
p³atniczych, okaza³a siê fikcj¹. Dlaczego teraz Pani Antykorupcja nie podejmuje dzia³añ wyjaniaj¹cych i potêpiaj¹cych. Przecie¿
mia³o byæ uczciwie i sprawiedliwie. Niestety,
WIELKIE S£OWA w ubieg³orocznej kampanii wyborczej okaza³y siê zwyk³ymi frazesami. Ludzi, którzy uznali siê za inteligencjê
g³osuj¹ na okrelon¹ stronê wyszli... co tu
du¿o pisaæ: na durniów. Oszukano ich lukrowanymi opowiastkami o II Irlandii, o sukcesach itd. Po prawie roku czasu tylko s³yszymy stwierdzenia, ¿e w ci¹gu tych kilku
miesiêcy nic nie da³o siê zrobiæ. Ciekawe, ¿e
poprzedników za efekty rozliczano ju¿ po dwóch,
trzech miesi¹cach, krzycz¹c wko³o: gdzie te
realizowane obietnice! Gdy na pocz¹tku 2007
roku Fundacja Batorego opublikowa³a raport
opisuj¹cy realizacjê obietnic wyborczych to
okaza³o siê, ¿e tylko w ci¹gu pierwszych
miesiêcy rz¹dów ówczesnej w³adzy uda³o siê
do realizacji 7 z 10 najwa¿niejszych obietnic
zawartych w programie wyborczym. Dzisiejsza w³adza swoje efekty pracy mo¿e zamkn¹æ
okr¹g³¹ liczb¹ zero. Nie udaj¹ siê ani oskar¿enia, ani pomówienia. Ka¿da akcja przeciw
by³ym okazuje siê fiaskiem, do którego za
ka¿dym razem przedstawia siê coraz to now¹
twarz ludzi udaj¹cych, ¿e nic siê nie sta³o.
Do zobaczenia i poczytania za tydzieñ.
Na pewno bêdzie ciekawie i fajnie. Ju¿ inni
siê o to postaraj¹.
PAC

Rys. Waldemar Rukæ
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