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Uczyæ siê mi³oci
to jest naprawdê ciê¿ka praca.
ks. Jan Twardowski

Nr 35 (555)
Wyst¹pienie radnego
Jaros³awa Bagieñskiego na ostatniej
Sesji Rady Miejskiej
Mamy za pomoc¹ uchwa³y okreliæ
wysokoæ dotacji celowej dla Powiatu.
Pokusi³em siê o sprawdzenie ile tylko w
tej kadencji gmina Olecko przekaza³a pieniêdzy powiatowi i jak¹ przejê³a bazê od
powiatu. Przejêcie ulic powiatowych od
1 stycznia 2008 roku wi¹¿e siê z tym, i¿
te ulice trzeba bêdzie remontowaæ, a w
niektórych wypadkach budowaæ od podstaw, a póniej ponosiæ koszty ich utrzymania. Tylko w tym roku budujemy zaplecze ulicy Lipowej na kwotê 200 tysiêcy z³otych, ulicê Sportow¹, na któr¹
wydamy 120 tysiêcy z³otych i ulicê Zamostow¹ za 300 tysiêcy z³otych.

Nr 35
(554)

2 wrzenia 2008 r.

Cena 1,40 z³

Wnioski o dofinansowanie  do 30 wrzenia

... mo¿na sk³adaæ wnioski o dofinansowanie zakupu podrêczników dla dzieci rozpoczynaj¹cych roczne przygotowanie przedszkolne lub naukê w klasach I, II lub
III szko³y podstawowej. Pomoc przys³uguje tylko tym, uczniom, których rodzina
ma dochód nie przekraczaj¹cy 351 z³otych na jednego jaj cz³onka.
Informacja w wydziale owiaty UM.

Wnioski o przyznanie
stypendiumsocjalnego

W wydziale owiaty Urzêdu Miejskiego oraz w szko³ach mo¿na pobieraæ
wnioski o przyznanie stypendium socjalnego. Termin sk³adania wniosków up³ywa
15 wrzenia.
M.B.

Zwrot akcyzy

Producenci rolni we wrzeniu mog¹
sk³adaæ wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku rolnicy powinni
do³¹czyæ dowód zakupu (fakturê). Zwrot
przys³uguje na olej zakupiony od marca
do koñca sierpnia b.r.

C.d. na s. 5.

WA R T O
P R Z E C Z Y TA Æ

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

NOWA KOLEKCJA KARNISZY I ROLET

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

(V46005)

Z NAMI STWÓRZ SWOJE WNÊTRZE

CENTRUM HANDLOWE
Olecko, Aleje Lipowe 1B
Tel. (087) 520 36 92

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

(V51102)

* Tragiczne wypadki  s. 4.
* Janusz Panasewicz wydaje solowy album  s. 7.
* Spotkanie z poezj¹ w tle  pierwsza
z prac Powiatowego Konkursu Literackiego Mistrz Pióra  s. 10-11
* W cyklu Warto zobaczyæ  Jezioro Ja³owo  s. 12.
* Zaproszenie przedstawiciela z Olecka do udzia³u w miêdzynarodowym
sympozjum PKOL  s. 19

 2 sierpnia o 20.56 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ zadymienie z mieszkania
przy ul. Kociuszki.
 3 sierpnia o 11.32 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w okolicach Czerwonego
Dworu skutki kolizji drogowej.
 3 sierpnia o 13.40 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Sk³adowej po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 3 sierpnia o 17.00 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ przy ul. Go³dapskiej
budynek, w którym dosz³o do zwarcia instalacji elektrycznej.
 3 sierpnia o 19.30 jeden zastêp OSP
Lenarty usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu mieszkalnego w Wólce Kijewskiej.
 4 sierpnia o 9.22 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ plamê oleju z Wiewiórczej cie¿ki.
 4 sierpnia o 14.59 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
na osiedlu Siejnik.
 4 sierpnia o 16.17 jeden zastêp OSP
Lenarty usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu w Gordejkach Ma³ych.
 4 sierpnia o 17.11 jeden zastêp OSP
Lenarty usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu w Gi¿ach.
 4 sierpnia o 17.54 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu w Dybowie.
 4 sierpnia o 19.01 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu w wiêtajnie.
 4 sierpnia o 19.31 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu w Dworackich.
 4 sierpnia o 19.59 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu w wiêtajnie.
 5 sierpnia o 16.00 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z poddasza domu na osiedlu Siejnik.
 5 sierpnia o 16.40 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z poddasza domu w Sedrankach.
 5 sierpnia o 17.10 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z domu w Kowalach Oleckich.
 5 sierpnia o 17.44 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z domu w Mciszewie.
 6 sierpnia o 11.30 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Kowale Oleckie
usuwa³y zadymienie z mieszkania w
Kowalach Oleckich.
 6 sierpnia o 17.10 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
przy alei Zwyciêstwa.
 6 sierpnia o 17.30 jeden zastêp OSP
Lenarty usuwa³ gniazdo szerszeni z
gara¿u w Bialskich Polach.
Informacji udzieli³
sekcyjny Piotr Gabru

Pijani kierowcy

 15 sierpnia o 17.10 zatrzymano do kontroli w Sulejkach Fiata Uno. Kieruj¹cy
samochodem, czterdziestoczteroletni Józef
D., mia³ we krwi 1,4 promila alkoholu.
 16 sierpnia o 14.45 policjanci zatrzymali
na ul. Sk³adowej Opla Omegê kierowanego przez piêædziesiêcioczteroletniego Józefa S. Kierowca mia³ 2 promile
alkoholu we krwi.
 17 sierpnia o 5.40 patrol policji zatrzyma³ na ul. Przytorowej Opla Kadeta.
Kierowca, trzydziestoomioletni Jaros³aw
S., mia³ we krwi 2 promile alkoholu.
 20 sierpnia p 17.05 zatrzymano na ul. 11
Listopada Fiata Brava. Kieruj¹ca samochodem piêædziesiêciopiêcioletnia Olga
P. mia³a we krwi 2,6 promila alkoholu.
 22 sierpnia o 22.45 patrol policji zatrzyma³ na ul. Kociuszki jad¹cego rowerem siedemnastoletniego Paw³a U. Mia³
on we krwi 0,6 promila alkoholu.
 23 sierpnia zatrzymano na ul. Kasprowicza Renaulta kierowanego przez czterdziestoletniego Stanis³awa L. Mia³ on
we krwi 2,4 promila alkoholu.
 23 sierpnia o 23.20 patrol policji zatrzyma³ w Sto¿nem Fiata CC. Kieruj¹cy nim
dziewiêtnastoletni Robert K. mia³ we krwi
0,2 promila alkoholu.
 24 sierpnia o 1.00 patrol policji zatrzyma³ na placu Wolnoci rowerzystê, dziewiêtnastoletniego Mateusza K. Mia³ on
we krwi 1,2 promila alkoholu.

DY¯URY APTEK

 1-05.09.2008r.,  pl. Wolnoci 25
 6-7.09.2008r.,  pl. Wolnoci 7B
KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

(V23911)

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!

(V49303)
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

(V38610)

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ZAPRASZAMY!
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:

 Zbigniew Bienio
 Piotr Klejment
 Jerzy Makal
 Adam Malinowski
 Regina Rojek
 Jan Tokarzewski
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.

Uwaga!

Prosimy Drogich Czytelników: Janinê Ho³owniê, Katarzynê Zaborowsk¹,
Józefinê D¹bek oraz Adama Ho³owniê
o odebranie upominków konkursowych.

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

Wypadki

30 sierpnia oko³o 10.15 na alei Zwyciêstwa czterdziestosiedmioletnia mieszkanka Olecka Ma³gorzata O. jad¹c Audi
nie zachowa³a nale¿ytego odstêpu przed jad¹cym przed ni¹
skuterem i uderzy³a w ty³ pojazdu. Kierowca skutera, piêædziesiêcioletni mê¿czyzna, ze z³aman¹ koci¹ podudzia zosta³ umieszczony w oleckim szpitalu.
***
26 sierpnia oko³o 13.25 jad¹cy z nadmierna szybkoci¹
Chryslerem, trzydziestoszecioletni obywatel Litwy, na ³uku
drogi nie opanowa³ samochodu, zjecha³ na lewy pas ruchu i
zderzy³ siê czo³owo z jad¹c¹ z naprzeciwka Nexi¹. W wyniku
zderzenia piêædziesiêcioomioletnia kobieta, która kierowa³a Nexi¹
i jej pasa¿erka zosta³y z licznymi z³amaniami odwiezione do
szpitala w E³ku. Prowadz¹ca dozna³a z³amania koci uda i miednicy,
a pasa¿erka koci twarzy i czaszki oraz uda.
Pozosta³e cztery osoby zosta³y umieszczone w szpitalu oleckim
na obserwacji. Sprawca wypadku nie dozna³ ¿adnych obra¿eñ.
***
25 sierpnia oko³o 14.25 do wypadku dosz³o w Borawskich.
Pieszy postanowi³ przejæ jezdniê i w chwili przechodzenia zosta³
potr¹cony przez Mercedesa towarowego prowadzonego przez
mieszkañca Bydgoszczy. Pieszy ze z ³aman¹ rêk¹ i st³uczeniami p³uc zosta³ odwieziony do suwalskiego szpitala.
Przyczyny wypadku bada policja.

4 wrzenia nowy towar!
Ka¿da rzecz po 5 z³.
ul. Kolejowa 11
Sklep odzie¿y z importu
19-400 Olecko,
ul. Parkowa 11
tel. 087/ 520 30 49
www.hotelolecko.pl

Restauracja codziennie od 1300
Drink Bar codziennie od 16 00
Zapraszamy do Klubu Nocnego
w ka¿d¹ sobotê  godz. 21, wstêp 50 z³
(obowi¹zuje strój wieczorowy)
Rezerwacja stolików : tel. 087 520 30 49

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
4 wrzenia (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa
32
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej
5 wrzenia (pi¹tek)
10.00-16.00 - Wszechnica Mazurska - II Festiwal Nauki i Sztuki w Olecku
17:00  Z Archiwum X: Chcê wierzyæ, (USA,Kanada), od
15 lat, kino Mazur
19:00  Shutter - Widmo (USA), od 15 lat, kino Mazur
6 wrzenia (sobota)
10.00-16.00 - Wszechnica Mazurska - II Festiwal Nauki i Sztuki w Olecku
12.00  Czarni  Huragan Pisz, mecz pi³ki no¿nej juniorów
m³odszych, stadion MOSiR
12.00  Czarni  Start, mecz pi³ki no¿nej trampkarzy, wyjazd
14.00  Czarni  Mazur Pisz, mecz pi³ki no¿nej juniorów, stadion MOSiR
17:00  Z Archiwum X: Chcê wierzyæ, (USA,Kanada), od
15 lat, kino Mazur
19:00  Shutter - Widmo (USA), od 15 lat, kino Mazur
7 wrzenia (niedziela)
10.00  16.00 - Wszechnica Mazurska - II Festiwal Nauki i
Sztuki w Olecku
10.00  Mistrzostwa Olecka w tenisie ziemnym  korty MOSiR
15.00  Czarni  Olimpia Elbl¹g, mecz pi³ki no¿nej III ligi,
stadion MOSiR
15.00  Czarni  Pogoñ Ryn, mecz pi³ki no¿nej klasy A, stadion w Wieliczkach
11 wrzenia (czwartek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej

OG£OSZENIE

(V54701)

(V49503)

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)
(L5414)

SALON OWIETLENIA
ul. Grunwaldzka 15

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

(V31101)

Organizujemy:
 Wesela
 Studniówki
 Bankiety
 Imprezy okolicznociowe

!
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31 sierpnia oko³o 10.30 jad¹ca alej¹
Wojska Polskiego Honda Acura uderzy³a
w drzewo. Policja twierdzi, ¿e kierowca
Hondy nie dostosowa³ prêdkoci do warunków drogowych i na ³uku drogi (jad¹c w kierunku stacji benzynowej) straci³
panowanie nad kierownic¹, zjecha³ na
praw¹ stronê i uderzy³ czo³owo w drzewo. W wyniku wypadku dwie osoby
ponios³y mieræ na miejscu, dwie w stanie ciê¿kim zosta³y odwiezione do szpitala wojskowego w E³ku, a pi¹ta w l¿ejszym stanie, umieszczona w oleckim szpitalu.
Policja bada przyczyny wypadku, lecz
wiadome jest, ¿e bezporedni¹ przyczyn¹ by³a bardzo du¿a szybkoæ samochodu.

Tragiczne wypadki!!!

Fot. Archiwum Komendy Policji w Olecku.

1 wrzenia oko³o 9.00 dosz³o do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Na drodze prowadz¹cej do Gi¿ycka pomiêdzy Dunajkiem, a Wronkami jad¹ce
do Olecka BMW wypad³o z drogi i uderzy³o bokiem w przydro¿ne drzewo. Do
wypadku dosz³o w miejscu, gdzie jest
ograniczenie szybkoci. Policja przypuszcza, ¿e kierowca nie opanowa³ auta kiedy zosta³o ono wyrzucone na garbie w
jezdni, straci³ panowanie i wtedy uderzy³ w drzewo.
W wyniku wypadku jeden z pasa¿erów, 24-letni mê¿czyzna, poniós³ mieræ
na miejscu, a drugi pasa¿er i kierowca z
ciê¿kimi obra¿eniami cia³a zostali odwiezieni do szpitala w Gi¿ycku. Poszkodowani w wyniku wypadku jechali na pogrzeb do Olecka.

Fot. Komenda Stra¿y Po¿arnej w Olecku.

#
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W przysz³ym roku planowany jest remont ulicy Lenej,
Kasprowicza, Rzenickiej  za niebagateln¹ kwotê 8 milionów
z³otych.
Przedstawiê teraz kwoty, jakie przekazalimy powiatowi tylko
w tym roku: parkingi wraz z miejscem przeznaczonym dla l¹dowania helikoptera  25 tysiêcy z³otych, przebudowa chodnika na ulicy rodkowej  27 tysiêcy z³otych, przebudowa
drogi Szczecinki, Krupin, Olecko  100 tysiêcy z³otych, budowa przystanków autobusowych w Lenartach  25 tysiêcy z³otych, przebudowa i modernizacja szpitala powiatowego w Olecku
 191 tysiêcy z³otych, modernizacja i zakup wyposa¿enia w
domu pomocy spo³ecznej w Jakach  150 tysiêcy z³otych,
dofinansowanie dla stra¿y po¿arnej  15 tysiêcy z³otych. W
sumie daje to ponad 500 tysiêcy z³otych tylko w tym roku.
Nie wspomnê o s³awnym aparacie do przewietlania zêbów,
na który wydalimy te¿ pieni¹dze.
Jako gmina, radni i burmistrz nie mo¿emy doprosiæ siê o
remonty chodników i ulic. Wystarczy sprawdziæ jak wygl¹daj¹ chodniki na ul. Zana, placu Wolnoci, ul. Sembrzyckiego i
Broniewskiego. Od dwóch lat czekamy na reorganizacjê ruchu
przy placu Wolnoci. Ca³e dzia³ania Starostwa do tej pory
ograniczy³y siê do postawienia znaku, ¿e ulica rodkowa jest

ulic¹ jednokierunkow¹. Na szeæ wniosków, które skierowa³em do kierownika Powiatowego Zarz¹du Dróg otrzyma³em
szeæ negatywnych odpowiedzi. Wed³ug Pana kierownika lekiem na poprawê bezpieczeñstwa ruchu drogowego w miecie jest postawienie na ka¿dej ulicy fotoradaru. Chcia³em
przypomnieæ, ¿e jako komisja bezpieczeñstwa wnioskowalimy o podniesienie trzech lub czterech przejæ dla pieszych.
Po artykule o ulicy Armii Krajowej w G³osie Olecka równie¿
tam podnieæ przejcia dla pieszych. Ograniczy³oby to znacznie szybkoæ, z jak¹ m³odzie¿ jedzi wokó³ placu. Zarz¹d zas³ania³ siê kosztami, a dowiedzia³em siê, ¿e koszt podniesienia
takiego przejcia to 3 do 4 tysiêcy z³otych. Nie uwa¿am, ¿e s¹
to du¿e koszty. Drugim problemem podanym w odmowie jest
utrzymanie takiego przejcia zim¹. Nie wierzê równie¿ w ten
argument. Zimy s¹ s³abe i na pewno nie bêdzie problemów z
ich odnie¿aniem.
Ostatnia sprawa, która mnie zbulwersowa³a. Prawdopodobnie
zosta³y ukoñczone prace inwestycyjne w naszym szpitalu?
Przekazalimy na nie prawie milion z³otych. I chcia³em zapytaæ, czy kto z pañstwa, z komisji zdrowia, zosta³ zaproszony
na odbiór tych prac inwestycyjnych? Chyba nie!? Ile jeszcze
bêdziemy dok³adaæ do zadañ powiatu?
Proponujê, ¿e jeli Zarz¹d Powiatu z tym nie radzi, to radni
powiatowi powinni wp³yn¹æ jako na Zarz¹d, i mo¿e radni z
komisji finansów i bud¿etu naszej gminy i powiatu spotkaliby
siê razem i przedyskutowali modernizacjê chodników i ulic w
naszym miecie?

Edukacja ekologiczna inaczej

Budowa boiska Orlik

Wyst¹pienie radnego
Jaros³awa Bagieñskiego

W Starostwie Wydzia³ Owiaty wraz z Wydzia³em Ochrony rodowiska podjê³y wspólne dzia³ania w ramach projektu
Aktywni z natury  m³odzi ambasadorzy skarbów natury
Ma³ej Ojczyzny. S¹ to dzia³³ania w ramach wspó³pracy powiatu z Centrum Edukacji Obywatelskiej.
G³ównym celem dzia³añ jest ochrona i promocja przyrodniczych walorów turystycznych Ma³ych Ojczyzn poprzez uczniów
szkó³ i tworzonych przez nich projektów tych dzia³añ. Starostwo bêdzie wspieraæ dzia³alnoæ uczniów anga¿uj¹cych siê
w ochronê przyrody.
Zdanie to dotyczy równie¿ poznawania i wytyczania szlaków turystycznych, które póniej by³yby oznaczane i przygotowane do wykorzystania w ruchu turystycznym.
Dzia³anie takie ma te¿ inny cel  wychowawczy. M³odzie¿,
która przygotuje trasê, bêdzie z niej korzystaæ, jak równie¿ j¹
chroniæ.

Zespó³ Szkó³

... na osiedlu Siejnik otrzyma podjazd dla osób niepe³nosprawnych
oraz platformê dwigow¹.

Rozpoczê³a siê budowa boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1. Przetarg zosta³ rozstrzygniêty 29 lipca i wygra³a go firma budowlana ze Szczecina. Koszt ca³ej inwestycji to 1,3 miliona z³otych. Kompleks zostanie ukoñczony do 8
padziernika. Miasto og³osi³o oddzielny przetarg na wykonanie wêz³a sanitarnego. Na inwestycje tê miasto otrzyma dofinansowanie po 333 tysi¹ce z³otych z bud¿etu pañstwa oraz z
Urzêdu Marsza³kowskiego.

Stary Ratusz

Trwa przebudowa starego Ratusza w parku przy placu
Wolnoci. Prace wykonuje firma z Wieliczek, która wygra³a
og³oszony przez Urz¹d Miejski przetarg. Koszt budowy to
ponad 1,7 miliona z³otych. Remont ma zostaæ ukoñczony do
30 czerwca 2009 roku.

Wyremontowano schody

... ³¹cz¹ce ulicê Zielon¹ z Kolejow¹. Koszt remontu to ponad
4 tysi¹ce z³otych.

PROMOCJA

 panele pod³ogowe I gatunek
 15,50 z³ za 1 m

2

(V31201)

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22

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

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V50902)

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

$
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Szanowny Panie Redaktorze

Dziêkuj¹c Panu za przychylnoæ w promowaniu dzia³añ
Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, w tym szczególnie Festiwalu Naukii Sztuki, uprzejmie Pana informujê, ¿e laureatami Medalu Mazurskiej Niezapominajki 2008 zostali:
- Pani El¿bieta Milewska  za dzia³alnoæ w zakresie edukacji ekologicznej, nauczycielka biologii w LO im Jana
Kochanowskiego w Olecku
- Pan Andrzej Sulej  za dzia³alnoæ na rzecz przyrody
prowadzon¹ w Regionalnym Stowarzyszeniu Puszcza
Borecka
- Pan Wiktor Wo³kow  fotografik, za dokumentowanie
aparatem fotograficznym piêkna przyrody pó³nocno -wschodniej Polski
- Pan dr n.med. Pawe³ wi¹tkiewicz  lekarz z Kliniki Ortopedii AM w Bia³ymstoku, za przyrodnicz¹ pasjê, fotografowanie przyrodniczych skarbów Biebrzañskiej Krainy.
Medal Mazurskiej Niezapominajki, wykuty przez Mistrza
Jana Opanowskiego z Olecka w jego warsztacie kowalstwa
artystycznego, jest wyró¿nieniem szczególnym, bowiem przyznawany jest przez Wszechnicê Mazursk¹ w czasie Festiwalu Nauki i Sztuki. Jest to wyraz docenienia spo³ecznej
pracy ludzi nie szczêdz¹cych swojego czasu na pracê dla
przyrody. Mylê, ¿e warto takie osoby promowaæ na ³amach Tygodnika Oleckiego. W za³¹czeniu przesy³am Panu
wzór dyplomu, który otrzymuj¹ laureaci. Tegoroczni odbior¹ je z r¹k J.M. Rektora Wszechnicy Mazurskiej 6 wrzenia
2008 r., na uroczystej festiwalowej gali w Regionalnym Orodku
Kultury Mazury Garbate o godzinie 16. Zapraszam.
Ryszard Kowalski

Przypominamy, ¿e II Festiwal Nauki i Sztuki
w Olecku odbêdzie siê w dniach 5-7 wrzenia
2008 r., a jego program w ca³oci zamiecilimy w numerze 33(553) oraz 34(554) Tygodnika Oleckiego.

(V53001)

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

WYPRZEDA¯ KABIN
P RY S Z N I C O O W Y C H
Kolektory s³oneczne,

przydomowe oczyszczalnie cieków

(V47604)

Hurtownia w Olecku, ul. Wojska Polskiego 16
Tel. (087) 520-22-33

Archiwici Pó³nocy
dzia³aj¹ prê¿nie

Stowarzyszenie Archiwici Pó³nocy nie daje spaæ mi³onikom kina plenerowego, bo co rusz kusi kinomaniaków nocnymi
projekcjami filmowymi. Tegoroczne lato, zw³aszcza koñcz¹ce
siê wakacje, urozmaicone by³o wieloma pokazami pod chmurk¹.
- Cieszymy siê, ¿e dziêki dofinansowaniu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego mo¿emy realizowaæ
swoje pasje, utrwalaæ rzeczywistoæ, a jednoczenie upowszechniaæ polskie profesjonalne, dobre kino  mówi Adam Andryszczyk,
prezes Stowarzyszenia.  W ramach projektu Wielkie kino w
ma³ym powiecie realizujemy piêæ obrazów, tworz¹cych pewn¹ ca³oæ, tematycznie zwi¹zanych z naszym regionem. Do
tego dochodz¹ plenerowe projekcje  dodaje.
Co miesi¹c Archiwici Pó³nocy wywietlaj¹ filmy produkcji polskiej, z tzw. wy¿szej pó³ki, na które wykupuj¹ licencjê do publicznej projekcji. Taki pokaz jest poprzedzony
wywietlaniem w³asnych produkcji  co na kszta³t niegdysiejszych Polskich Kronik Filmowych. Do realizacji tego
przedsiêwziêcia, jak dot¹d, w³¹czy³o siê Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kowalach Oleckich, Stowarzyszenie Monety, oraz Artystyczny Wiatrak. Pokazy plenerowe przyci¹gaj¹ widzów niezwyk³oci¹ oprawy, miejsc i tematów, jakie
siê ukazuj¹ na bia³ym ekranie.
Projekt i jego realizacja potrwa do koñca listopada, we
wrzeniu zostanie wydana p³yta i folder powiêcony temu
projektowi. Szczegó³ów proszê wypatrywaæ na witrynie Stowarzyszenia pod adresem www.ap.andryszczyk.com, oraz na
plakatach, które ukazuj¹ siê przed ka¿dym filmowym dzia³aniem.
Marek Borawski
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JANUSZ PANASEWICZ
wydaje solowy album
premiera: 19 wrzenia 2008
25 lat na scenie, kilkanacie p³yt, dziesi¹tki przebojów,
wyrazisty image... Mo¿e siê wydawaæ, ¿e Janusz Panasewicz
 wokalista Lady Pank  jest postaci¹, o której wiadomo wszystko.
Czas zrewidowaæ to przekonanie.
Pierwszy solowy album ods³ania zupe³nie nowe oblicze
artysty.
Nie ma tu zwariowanych riffów, ostrego grania  mówi
Panasewicz. Polega to bardziej na klimatach. Widzia³bym tê
p³ytê jak zbiór opowiastek. Jakbym siedzia³ gdzie przy barze,
z papierosem, ze szklaneczk¹ czego przyjemnego, i opowiada³ przyjacielowi krótkie historie z obserwacji lub osobiste.
S³owo osobiste stanowi klucz do zawartoci albumu.
Janusz pisze teksty nie od dzi. Jest autorem wielu hitów
Lady Pank (m.in. Znowu pada deszcz, M³ode or³y, S³oñcem opêtani Na granicy). Tym razem móg³ jednak w pe³ni
ujawniæ swój talent. Przy pisaniu dla Lady Pank musia³em
pamiêtaæ o stylu zespo³u. Nie mog³em przegi¹æ, zag³êbiaæ siê
w osobiste historie. Teraz nie mam ¿adnych ograniczeñ, sam
za wszystko odpowiadam, pod w³asnym nazwiskiem mogê sobie
na wiele pozwoliæ. W tekstach zespo³u, tekstach Andrzeja
Mogielnickiego, czêsto chodzi³o o to, ¿eby przywaliæ, ¿eby
by³o walecznie. Chcia³em spróbowaæ czego innego. 25 lat
piewania o ma³pach... Czasem trzeba o ludziach  mieje siê
wokalista.
Ju¿ pierwszy singel, Po co s³owa, zwraca uwagê wyj¹tkowo intymnym podejciem. Okazuje siê, ¿e to jak najbardziej
naturalne. Drapie¿ny Panasewicz to w du¿ej mierze stereotyp... Ja z natury jestem, powiedzia³bym, romantyczno-melancholijny  deklaruje muzyk. Wywo³any zosta³ nastrój, cz³owiek
³apie bardziej refleksyjny stan ducha... «Po co s³owa» to jedna z wielu piosenek o uczuciach. Ludzie bez przerwy do siebie mówi¹ a s³owa s¹ tak naprawdê niepotrzebne. Je¿eli kto
czuje blisk¹ osobê, to czasami nawet wstydzi siê pewne rzeczy powiedzieæ. Druga strona powinna je przecie¿ zrozumieæ,
instynktownie, patrz¹c w oczy.
Muzyczne oblicze p³yty: akustyczne gitary, fortepian, nastrojowy piew... G³os wytyczy³ kierunek, wtedy wszystko
siê wyjani³o  mówi producent, Budek Kowalewski (ex basista Maanamu). Janusz zapiewa³ z tak¹ melancholi¹, ¿e zaczêlimy zmieniaæ aran¿acje utworów. Narzuca³o siê, ¿e musz¹ byæ inne, eleganckie  uzupe³nia wspó³producent, Grzegorz Jêdrach (gitarzysta Goya). Dwaj muzycy s¹ w³acicielami STUDIA Kopalnia dwiêków i fonii, w którym zarejestrowano materia³.
Kowalewski: Mielimy komfort nieliczenia siê z zegarem.
On by³ dla nas, nie dla kasy. Praca ruszy³a równoczenie z
powstaniem studia, na pocz¹tku 2008 roku.
Znam siê z Bodkiem od zawsze, od czasów, kiedy zaczyna³ Lady Pank i Maanam. Razem gralimy, ale te¿ spotykalimy siê towarzysko  mówi Panasewicz. Towarzystwo to
podstawa. ¯eby mieæ band, musisz siê dobrze czuæ, inaczej
nic nie wyjdzie, nie ma mowy. Bodek zaproponowa³ mi kilka
lat temu w domowym zaciszu jakie wstêpne kawa³ki... Potem
przenielimy siê do sali prób. Byli inni muzycy i klasyczne
gitarowe granie, trochê rhythmnbluesowe. Od³o¿ylimy to,
a potem dosta³em te kompozycje w nowych aran¿acjach: smyk,
fortepian, akustyczna gitara... S³uchaj¹c ich zacz¹³em pisaæ w
taki a nie inny sposób...
Wród kompozytorów poza producentami s¹ Piotr Nale-

pa (gra³ w poprzednim wcieleniu solowego sk³adu), Piotr Winnicki (Porter Band, uczestniczy³ w obecnych nagraniach),
jest te¿ piosenka Krzysztofa Kieliszkiewicza z Lady Pank.
Kowalewski i Jêdrach nagrali w studiu partie gitar i basu,
poza tym udzielaj¹ siê £ukasz Dudewicz (bas), Rafa³ Gor¹czkowski (instrumenty klawiszowe)  obaj z grupy Goya.
Lekko soulowym podejciem urzeka Obud siê: Rzecz
opowiada o dwojgu ludzi, którzy niby s¹ ze sob¹, ale nie
widz¹, nie dostrzegaj¹ siebie. Numer jest o tym, ¿eby siê obudziæ,
popatrzeæ jak to wszystko siê krêci.
Piosenka Blue zaskakuje klimatem swingowym. Lubiê
takie rzeczy. Fajnie siê ich s³ucha w wykonaniu Nat King
Colea, ale dla rockowca to trudna rzecz do zapiewania 
ujawnia wokalista.
Dramatyczne mi³osne wyznanie s³ychaæ w Zapomnia³a,
¿e.... Panasewicz komentuje krótko: Jak w ka¿dym zwi¹zku
 raz jest lepiej, raz gorzej. Piosenka Nadzieja siê nie koñczy, z piêkn¹ parti¹ smyków, dotyczy z kolei spraw bardziej
ogólnych: Chcia³em siê tu sprzeciwiæ sytuacjom, które mnie
bez przerwy dotykaj¹. wiñstwa, brud, niefajne informacje...
Ludzie, którzy maj¹ jako-tak¹ wra¿liwoæ, chc¹ od tego uciec.
Janusz Panasewicz zadebiutowa³ na scenie jeszcze jako
uczeñ liceum, w 1973 roku. Prawdziw¹ karierê datuje jednak
od 1982 roku, gdy stan¹³ przy mikrofonie w Lady Pank, jednej z najwa¿niejszych grup polskiego rocka, z dziesi¹tkami
przebojów na koncie (m.in. Mniej ni¿ zero, Zamki na piasku, Tañcz g³upia tañcz). Wokalista nie unika³ udzia³ów
gocinnych  piewa³ w charytatywnym projekcie Nasz Wspólny
wiat (1987), z Piotrem Zanderem (1988), Krystyn¹ Proñko
(1990) czy Robertem Gawliñskim (1997). Da³ siê te¿ poznaæ
jako aktor, graj¹c jedn¹ z g³ównych ról w filmie Nic Doroty
Kêdzierzawskiej (1998), a ostatnio epizod w popularnym serialu 39 i pó³.
Solowy album to zwieñczenie, i zarazem otwarcie nowego
rozdzia³u jego kariery. Od pocz¹tku chcia³em, ¿eby to by³o
zupe³nie inne od Lady Pank  mówi. Janek Borysewicz oferowa³ siê nawet, ¿e mo¿e skomponowaæ kilka numerów, ale
powiedzia³em «Bardzo dziêkujê, ceniê ciê jako gitarzystê, ale
masz tak charakterystyczne zagrania, ¿e to natychmiast skojarzy siê z Lady Pank!» Jest mnóstwo artystów, którzy wydaj¹ solow¹ p³ytê, a w zasadzie ca³y czas s³uchasz ich zespo³u... Jaki jest sens? Mi chodzi³o o zupe³nie inn¹ wypowied,
w zupe³nie innych klimatach.
Zupe³nie nowych klimatów nale¿y spodziewaæ siê te¿ na
koncertach. Niebawem ruszy trasa promuj¹ca. Twórcy p³yty
zapowiadaj¹ wyj¹tkowe wystêpy, w specjalnej oprawie, w
kameralnych salach. Januszowi Panasewiczowi towarzyszyæ
bêdzie na ¿ywo ekipa m³odych, zdolnych muzyków.
STOWARZYSZENIE RODZICÓW OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH I OSÓB WSPIERAJ¥CYCH PRZY
WARSZTACIE TERAPII ZAJÊCIOWEJ W OLECKU
(V47503)
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

&

Tygodnik Olecki nr 35 (555)

OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(18b)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

18. Govi Gurvan Sayhan, Mongolia, 16.07.2007 r.
Mongolska jurta nie rozpadnie siê nawet przy trzêsieniu ziemi
Dawniej tak¿e miejsce dla goci by³o z góry oznaczone w
zale¿noci od p³ci i stanowiska. Mê¿czyni sadzani byli w prawej - zachodniej czêci, a kobiety w lewej. Czym bardziej dostojny by³ goæ, tym bardziej na pó³noc by³ sadzany.
Rozmiary jurty zale¿a³y od iloci ¿yj¹cych w niej osób. Zazwyczaj jurta ma od 4 do 12 cian. Drewniany szkielet i inne
elementy jurty s¹ lekkie i wygodnie w monta¿u i w transporcie.
Waga redniej wielkoci jurty wynosi oko³o 240 kg. Sk³adanie
i rozk³adanie jurty odbywa siê w okrelonym porz¹dku. Najpierw uk³ada siê pod³ogê, na pod³odze ciany, które sk³adaj¹
siê z drewnianych kratek, poszczególne sekcje ³¹czy siê jedna z
drug¹ i razem z drzwiami, potem ca³oæ obwi¹zuje siê sznurem.
W rodku na dwóch kolumnach ustawia siê toono (okr¹g³e
okno) i ³¹czy siê z drewnian¹ konstrukcj¹ szkieletow¹. Ca³oæ
pokrywa siê bia³ym cienkim p³ótnem, a nastêpnie woj³okiem i
Rower to rzadkoæ

Studnia w Hoolt
opasuje trzema rzêdami w³osianego sznurka.
Jurta jest doæ wytrzyma³a na wiatry i nie rozwali siê nawet
przy trzêsieniu ziemi. W jurcie dobrze rozwi¹zana jest cyrkulacja powietrza. Jeli w murowanym domu w ci¹gu jednej godziny powietrze zmienia siê 1-2 razy, to w jurcie 50-100 razy. Osobliwoci¹ jurty jest te¿ to, ¿e mo¿e ona s³u¿yæ jako zegar s³oneczny. Promieñ s³oneczny wpadaj¹c do jurty przez wierzchnie
okno i pe³zaj¹c po kratkach cian daje mo¿liwoæ doæ dok³adnego okrelenia godziny.
Zatrzymalimy siê w wiosce Hoolt. By³a tu studnia i pompa, wiêc nabralimy wody do butelek. Po chwili pojawi³y siê
jakie dzieci. Jedno z nich mia³o rower. Jak na Mongoliê, to taki
sprzêt jest tu rzadkoci¹, ale w³acicielowi dodaje presti¿u.
Przed godz. 18. przyjechalimy do miejsca przeznaczenia 
piaszczystych wydm na Pustyni Gobi. Robi¹ niesamowite wra¿enie. Ni st¹d, ni zow¹d wyrasta pionowa ciana, która ci¹gnie
siê kilometrami. Ma to swój urok. Takich miejsc na Gobi jest
niewiele. Jutro bêdê wspina³ siê na te wydmy.
Przybylimy do osady, w której gospodarze ¿yj¹ m.in. z
wynajmu jurt turystom. Taki ma³y mongolski biznes. Dochodowy. W naszej jurcie nie ma ³ó¿ek, bêdziemy musieli spaæ na
materacach. Ponoæ jutro przejdziemy do innej z ³ó¿kami. W³aciciele maj¹ nawet obudowan¹ dziurê w ziemi, tzn. toaletê.
Wolê jednak chodziæ za jurty. Maj¹ te¿ metalow¹ budê, w której jest prysznic i od czasu do czasu ciep³¹ wodê (korzystaj¹ z
baterii s³onecznych). Nie skorzystalimy z tego dobrodziejstwa,

chocia¿ bylimy brudni. Mongo³ka chcia³a za to pieni¹dze! Nie
dalimy jej zarobiæ. I tak du¿o z nas zdar³a.
Wieczorem zachmurzy³o siê i pada³o  kto by siê spodziewa³ na pustyni (?!). Tutaj deszcz jest krótki, ale obfity. Wtedy drogi s¹ nieprzejezdne, powstaj¹ rw¹ce potoki, ko³a samochodu zapadaj¹ siê w piachu.
Na kolacjê Erka znowu ugotowa³a makaron, a na dodatek go
przypali³a. Ona chyba nie potrafi gotowaæ niczego innego
Wieczorem do naszej jurty przyszed³ dziadek, ojciec w³aciciela. piewa³ i wygrywa³ na swoim morin chmur  instrumencie szarpanym  melodie o stepie. Mongo³owie s¹ narodem
bardzo muzykalnym, a przede wszystkim uwielbiaj¹ piewaæ.
Do dzi wykonuj¹ prastare mongolskie pieni, zwane urt duu
(d³uga pieñ). Oddaj¹ one bezmiar otaczaj¹cego wiata, opowiadaj¹ o ¿yciu nomadów, mi³oci, zwierzêtach, krajobrazie.
Mongo³owie maj¹ te¿ specjalne piosenki, które piewaj¹ zwierzêtom domowym, np. kiedy te choruj¹ i nie chc¹ opiekowaæ
siê nowo wydanym na wiat potomstwem. Bardzo charakterystyczny jest te¿ piew gard³owy zwany chöömij.
By³o romantycznie, w dodatku, ¿e za jurt¹ by³a bardzo ciemna
noc i hula³ wiatr. Pada³o. Opatuleni w piwory i przykryci kocami chyba szybko zasnêlimy, bo po chwili Soren zacz¹³ chrapaæ i nawet Erka chrapnê³a kilka razy.

C.d.n.

Erka przygotowuje
kolacjê
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Powiatowy Konkurs Literacki pod has³em
Rzuæ palenie na weso³o, a wszyscy zdrowsi bêd¹ wko³o

Promocja Zdrowia i Owiata Zdrowotna Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku w ramach udzia³u w ogólnopolskiej kampanii spo³ecznej pod has³em: M³odoæ wolna od papierosa zainicjowanej z okazji wiatowego Dnia bez Tytoniu, obchodzonego corocznie w dniu 31 maja, zorganizowa³a Powiatowy Konkurs Literacki pod has³em Rzuæ palenie na weso³o, a wszyscy zdrowsi bêd¹ wko³o.
Poni¿ej zamieszczamy wyró¿nione wiersze
Miejsce II w kategorii szko³y podstawowe
Aneta Kozic, 13 lat
Szko³a Podstawowa w Kowalach Oleckich
Drog¹ idzie papieros ma³y,
Wesolutki i mia³y.
Pe³no nikotyny we mnie!
Lecz nie ka¿dy o tym wie,
¿e ona niszczy p³uca Twe!
Ciebie te¿, choæ nie wiesz jak.
A p³uca g³ono krzycz¹ w³anie tak:
Có¿ to za niem¹dry cz³owiek truje siê?
Czy on nie wie, ¿e
papieros to dla nas potwór?
¯e przez niego zniszczy nas nowotwór?
Jak on zamierza bez nas oddychaæ?
Kaszleæ, prychaæ, kichaæ?
Bo tê decyzjê on podj¹æ musi,
czy z chorymi p³ucami chce siê dusiæ,
czy woli ze zdrowymi p³ucami weso³o ¿yæ
i z bliskimi przyjemnie byæ?
Przyjemnie, dla nich i dla Ciebie,
bo pal¹c, nie trujesz tylko siebie
S³ysz¹c to, palacz ma³y
papierosów klient sta³y,
rzuci³ papierosy w k¹t.
Przesta³ paliæ, zrozumia³ swój b³¹d
Mówi siê, ¿e jeden papieros nie zaszkodzi.
Ale potem ochota na wiêcej przychodzi.
I zapamiêtaj, ¿e:
Papieros lubi od siebie uzale¿niaæ Ciê!
Miejsce III w kategorii szko³y podstawowe
Dominika Seredziñska, 13 lat
Szko³a Podstawowa w wiêtajnie
W papierosach jest tabaka,
od niej wnet dostaniesz raka.
Jak nie palisz to masz zdrowie,
ka¿dy ci to dzisiaj powie.
Miejsce I w kategorii szko³y gimnazjalne
Marzena Winiewska, 15 lat
Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich
Palacz
Zawsze chcia³em byæ bogatym cz³owiekiem,
a nie ma³ym dzieciakiem, który biedê klepie.
Na ¿ycie ma³o pieniêdzy mia³em,
ale na papierosy prosi³em, ¿ebra³em.
Bez moich fajek czu³em siê smutno i le,
gdy nie zapali³em, denerwowa³em siê.
Od domu do domu biega³em, krzycza³em,
ale papierosów niestety nie dosta³em.
S¹siedzi siê dziwili, myleli, ¿e zg³upia³em,

ale ja zwyczajnie zapaliæ chcia³em.
Trudno! Nikt mi nie da³. Na ³awce usiad³em,
i mylê, mo¿e jakie rozwi¹zanie znajdê.
Mo¿e wy¿ebram, a mo¿e ukradnê,
a potem pójdê do wiêzienia i skoñczy siê marnie.
Zasn¹³em, bo by³em straszliwie zmêczony,
przyni³ mi siê cz³owiek stary i zgarbiony.
Pokaza³ mi zdjêcie, a na nim by³em ja,
ujrza³em swój portret za dwadziecia lat.
O Jezu! Chyba zawa³u dostanê,
chcê wygl¹daæ tak, jak kiedy wygl¹da³em.
Nie chcê byæ ³ysy i zniszczony,
chcê byæ ci¹gle m³ody i przystojny.
Obudzi³em siê i znów od domu do domu biega³em,
palaczy wszystkich przekonywa³em,
¿eby ju¿ wiêcej nigdy nie palili
i tak jak ja zdrowo ¿yli.
Wszyscy ludzie! Jeli mnie s³yszycie,
nie palcie, bo palenie niszczy zdrowie, urodê i ¿ycie!
Wyró¿nienie w kategorii szko³y gimnazjalne
Ewelina Sejwa, 16 lat
Zespó³ Szkó³ w Babkach Oleckich
Hej m³ody!
Papieros to twój wróg,
wród nikotynowych smug.
Dusi p³uca, dusi serce,
gdy trzymasz go w rêce.
Z¿ó³kn¹ Ci palce,
po skrêconej fajce.
Gdy wyjmiesz go z gêby,
zostan¹ ci czarne zêby.
Po paleniu masz
p³uca jak po koszeniu.
Zatruwasz ¿ycie innej osobie,
która w³anie siedzi przy tobie.
Zamiast fajki,
kup sok z papajki.
Wybieraj¹c skrêta,
odrzucasz wszystkie dziewczêta.
Nie pal¹c jestem mi³y,
wszystkie panny mnie polubi³y.
Gdy chcesz zaimponowaæ
lepiej id pografitowaæ.
Pal¹c fajkê czy skrêta
nie myl o posadzie prezydenta.
Paliæ niezdrowonie ulegaj namowom!

C.d.n.
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Powiatowy Konkurs Literacki Mistrz Pióra
zorganizowany przez Zespó³ Szkó³ w Olecku w 2008 r.

Spotkanie z poezj¹ w tle
Dominika Stankiewicz
Jakem to w stepie szerokim tajemnicê wielk¹ pozna³a  14 IV 1658r.
Czasy to by³y okrutne, a pory roku
ca³kiem siê przemiesza³y. W powietrzu
czu³o siê wojnê, a ptaki ha³aliwie podrywa³y siê z jezior do lotu. Niebezpieczeñstwo i strach jeszcze ¿ywszych tylko w moim mniemaniu rumieñców wiatu
doda³y, a ¿e m³od¹, chy¿¹ dziewk¹ by³am, to i nie dziwota, ¿e spod wujowego pasa uciek³am czym prêdzej w stepy
niedalekie, które swoj¹ naiwnoci¹ beztroski niejednego w swe sid³a zwabi³y.
Zrywaj¹c siê z rana samego, na palcach, z wujowych skrytek szablê tureck¹ wykrad³am i czym prêdzej przyodziawszy siê w strój mêski i na czarnego rumaka kuzyna Zygmunta wskoczy³am i
ze wsi prosto w ramiona stepu wonnego wpad³am. Galopowa³am przez d³u¿szy czas, a¿ do ciany lasu dotar³am,
by wywczasu krótkiego za¿yæ.. Wyjê³am z pochwy ow¹ szablê turecka i jê³am j¹ ze wszystkich stron ogl¹daæ. Pyszna
to broñ by³a, wujow¹ rêk¹ zdobyta w
walkach z Turkami. Oko w g³owie, nigdy
jej na bitwy nie bra³, bo i ba³ siê, ¿e
zniszczy. Nieraz przy wieczerzach g³ono opowiada³, jak pos³em zosta³ i z
listami jedzi³ od osobistoci wielkich
po wiecie, a przygody najrozmaitsze
nie mija³y go nigdy. Wtedy to i przyjació³ swoich najgorêtszych pozna³, z którymi pó³ ¿ycia na rozmowach i przypiewkach spêdzi³. Zazdroci³am panom
owych opowieci, buntuj¹c siê co ¿ywo
przy robotach w domu, gdy mnie ciotka do spi¿arni zagania³a i najrozmaitszych sk³adników szukaæ kaza³a, lub zup
dogl¹daæ i sosów, czy siê przypadkiem
nie zwarzy³y. A o powi¹zaniach swoich
rodzinnych, kto z kim, kiedy i czy kuzyn Zygmunt stryjenkê ma z Kijowa, to
spamiêtaæ nie mog³am nigdy, za co nie
raz bury siê mnie dostawa³o. By³am, jak
widaæ, niespecjaln¹ gospodyni¹, a i od
czeladnej z daleka wola³am siê trzymaæ.
Koni w stajni dogl¹daæ, porz¹dku na
podwórzu pilnowaæ wola³am, ani¿eli
haftowaæ i patrzeæ, jak ziele ronie.
Wtedy to, gdy po raz kolejny uda³o mi siê od roboty w kuchni
wyrwaæ, pojecha³am z wujem do przyjaciela jego gor¹cego, pana Stanis³awa,
wojaka zas³u¿onego. Gdzie mieszka³, to
i zapomnia³am, ale w³oci mia³ prze-

piêkne. Zabawilimy u niego z dni trzy
na zabawach i licznych tañcach, a dnia
ostatniego na polowanie nas zabrano do
lasku, w którym pe³no zwierzyny by³o,
jeno strzelbê w rêkê i psy puszczaæ na
swawolê. Inne panny, od razu, gdy jakiego królika widzia³y, to ¿a³owa³y, ¿e
futerko miêkkie, ¿e taki liczny i dziwi³y siê straszliwie, ¿e z nimi ³ez po pró¿nicy
nie roniê. Na polowaniu tym z razu
obaczy³am, ¿e moci pan Stanis³aw pacho³ka sobie sprawi³ nowego, a kl¹³ na
niego, ¿e uszy wiêd³y. M³ody by³, na
rzeczy nie zna³ siê, ale widaæ by³o na
rzut oka pierwszy, ¿e stara siê mocno.
Rankor mnie uj¹³, widz¹c postêpowanie nies³uszne wobec m³odzika, doskoczy³am wiêc przy sposobnej okazyji do
wuja i jê³am prosiæ, ¿eby ch³opaczka
mnie na pos³ugi daæ. Wuj zamia³ siê
rubasznie, ¿e mnie do kuchni przeznaczy³, ale ¿em siê nie ugiê³a, tak mnie
go przekazano. Rzêdzian to by³, z Rzêdzianowa, jak dwie krople wody z pacho³kiem pana Skrzetuskiego, wojaka
ogromnego, bo dwaj oni po rodzinie byli,
kuzyni dalecy podobno, szlachcice ubodzy,
choæ ostatnio wiele siê mówi, ¿e Rzêdzian od Skrzetuskiego wielkiej majêtnoci siê doprawi³.
Wuj jednak Rzêdziana przez
rok na swoich pos³ugach trzyma³, ale
kiedy bitew zaniecha³ to i pacholê mu
na nic zdatne by³o, a ¿e serca nie mia³
odes³aæ go, to mnie, tak jak wyprosi³am, odda³. Z pocz¹tku dumna by³am,
ze pacholika siê dorobi³am, mimo ¿e
panna, ale po czasie pewnym zrozumia³am,
ze z niego wiêcej z cz³owieka ni¿ ze
s³ugi i przyjacielem sta³ mi siê od serca
wielkim. Kuzynki szydzi³y ze
mnie, ¿e statku za grosz nie mam, tak
siê spoufalaæ z pacho³kiem.
- Wiosna szesnasta ci idzie, a ty nic,
do o¿enku nie szykujesz siê, star¹ pann¹ bêdziesz  mawia³y. Nie bra³am tego
do siebie wcale, a wcale, bo g³upie to i
tylko o majêtnoci myli, a mnie siê wcale
nie umiecha³o za starca z maj¹tkiem
wychodziæ. Tak wiêc i mi zesz³o pó³tora roku na hulankach z Rzêdzianom po
stepach i wioskach najrozmaitszych, za
które znów bury dostawa³am, ¿em niewdziêczna, na ciotuni dobroæ nie zwa-

¿am, bo wuj pob³a¿a³ mi we wszystkim. Dziwiæ siê trudno, w koñcu zmar³ego jego brata cór¹ by³am, któr¹ jak
w³asne dzieciê przyj¹³.
Tak i teraz gdy siedzê pod jedn¹ z
brzózek, w rêku wujow¹ szablê trzymam, na wspominki mnie wziê³o i przez
chwile ¿a³owaæ zaczê³am, ¿e znów beztrosko w step ruszy³am, póki mnie sen
mêczyæ nie zacz¹³.
Ile spa³am, nie wiem, musia³ mnie jednak sen ogarn¹æ niedwiedzi, bo ciemniaæ siê ju¿ zaczê³o. Ch³ód
ogarn¹³ mnie straszliwy i nieprzyjemnoæ wielka, jakby kto siê ze stepów
zbli¿a³. Koñ Zygmuntowy niespokojnie
r¿eæ pocz¹³ i wierzgaæ, co mnie w jeszcze wiêkszy przestrach wprawi³o. Szabli doby³am, wypatruj¹c zbuja, czy gorsze
jakie widmo. Oby nie dytko  myla³am wtedy  trzeba by³o siê w zwierciadle tyle nie przegl¹daæ. A¿ dziwota
mnie ogarnê³a, ¿em w takie rzeczy jak
dytko wierzyæ zaczê³a, ale w trwodze
wszelakie rzeczy staja siê prawdziwe.
Z naprzeciwka zbli¿a³a siê oto postaæ
wysoka, prê¿na i silna. Twarzy nie mog³am
dojrza³am, bo i ciemno by³o, przy boku
jednak broñ obaczy³am, junak to musia³ byæ przeogromny. Stoj¹c tak i nie
wiedz¹c, co robiæ, w klatce z w³asnej
nieprzezornoci zamkniêta, czeka³am na
ruch nieoczekiwanego gocia.
- Jejmocianka sama tak w lesie, konno
i z szabl¹? Jejmociance przystoi? 
us³ysza³am donony baryton znad g³owy. A by³ to g³os przepiêkny, mocny i
stalowy, jednoczenie ³agodny i nieszczêliwy. Strach mój min¹³ na dwiêk
tego g³osu, nim siê sama zorientowaæ
zd¹¿y³am.
Kto waæ? Tak samotnego w g³uszy
zaskakiwaæ! Myla³am ju¿, ¿e wróg grony
jaki!
- A mo¿e i wróg, pewnoci jejmocianka nie masz.
- Lubisz siê waæ wadziæ.
Zginaj¹c siê po kozacku w pas (wuj
tak zawsze mówi³ na taki uk³on, ¿e
kozacki) przybysz powiedzia³ g³osem
przygaszonym, jakby s³owa, które mia³y tu za chwilê paæ, parzy³y go:
- Jurko Bohun, wybaczy jejmocianka
to niefortunne powitanie, alem sam niedaleko konia swego zostawi³ i na wywczas siê uda³em, a niegrzecznie by³oby pannê budziæ, tak mi³o siê panience
spa³o.
Bohun! Ten Bohun, który Helenê
Skrzetuskiemu porwa³ i w jarze przed
wiatem ukry³! Przera¿enie znów w sercu
wyczu³am i niespokojnoæ, ucieczk¹
salwowaæ siê ju¿ chcia³am, lecz nie by³o
sposobnoci. Jê³am siê j¹kaæ i z prze-
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strachu dyszeæ, w mylach widz¹c, jak
mnie na koniu przez stepy toczy i po
jarach chowa jak skarb jaki.
- Waæ mnie obserwowa³?
I tak, i nie. Konia mego do wodopoju, który jest niedaleko, zaprowadzi³em, a sam na przechadzkê siê uda³em,
a¿ doszed³em na skraj lasu, wtedy i jejmociankê zauwa¿y³em pi¹c¹ przy rumaku. Jejmocianka sama w pustkê siê
zaszywa? Niekobiece to zachowanie.
Zbyt du¿o mówi³, albo mo¿e to ja
jak niema sta³am i pojêcia nie mia³am,
co odrzec owemu panu.
- Sama i nie sama, bo mylami ze
swemi jestem, choæ ucieczk¹ siê z domu
raczy³am, ku swojemu upodobaniu. Jeno
niech mnie waæ nie porywa i po jarach
nie chowa, bom nie zas³u¿y³a!
Przybysz zamilk³, widocznie tak wielce
go urazi³am sw¹ nieprzemylan¹ wypowiedzi¹. Zaproponowa³, by usi¹æ w
suchym ca³kiem miejscu i ognisko rozpaliæ, bo ju¿ nie ch³ód siê odczuwa³o a
zimno okrutne.
- A wiêc jejmocianka mnie o porwanie oskar¿a i ob³udê? Mój Bo¿e!
Jak widzi waæpana, rozpacz mnie cicha ogarnia, o to có¿em uczyni³, ale
nie ¿a³ujê tego wcale, ¿e ja po jarach
ja chowa³, bo kto kocha, ten do wszystkiego zdolny.
- Dlaczego Helena nie waæpana kocha³a? Przecie wszystkie mówi³y, ¿e z
pana junak przes³awny, ¿e gdyby chcia³a
- Ale nie chcia³a ! Bo¿e mój Ty,
ja wszystko bym uczyni³, byle choæ mi
umiech da³a, ja do nóg by pad³ i wy³
jak wilk, ja by jej by³. Ale ona mnie
nienawidzi³a. A i ja, widz¹c jej wzrok
ku Laszkowi, znienawidzi³ j¹, ¿e ona
nie moja, ¿e nie dla mnie ten wzrok. A
teraz ja potêpiony! Sromota mnie ogarnia i nic poradziæ !
¯al mi siê tej duszy hajdamackiej
zrobi³o, bo to i skrucha niefa³szywa by³a
a wo³anie o pomoc. Biedny to by³ cz³owiek, w nieszczêciu swym zatracony,
pijany p³aczem, ko³ysany przez z³oæ.
Czym¿e by³y moje problemy przy jego
bolesnych i samotnych wêdrówkach?
- A czy Skrzetuski nie zabija³? Nie
rani³ szabl¹ nigdy? Dlaczego to my,
Kozacy, wiecznie na potêpienie zdani?
Ile ja bym da³, by do pojedynku stan¹æ
i swoje na wierzch pokazaæ! Ale nie
mnie ju¿ potyczki, ni jazdy szalone, mnie
teraz w cieniu ¿yæ i nie wychylaæ siê, j
ju¿ jedn¹ czarê goryczy za lepotê wypi³
- Wybaczy waæ moje s³owa, alem
w niewiadomoci ca³kowitej je wypowiedzia³a, nie mylac o waci uczuciach.
Teraz widzê, ¿e nieczu³oæ waszmoci

b³êdnie i po z³oci przypisana by³a.
- Ja by Ukrainê dla niej spali³. Rzeczpospolit¹ ca³¹, wiat ca³y, ja nic poza
kniaziówn¹ nie widzia³. Ale ona nie chcia³a
mego uczucia, jej niepotrzebne by³o, a
ja g³upi myla³, ¿e ona tylko tego chce
E, roztkliwiaæ siê nie ma ju¿ nad czym,
co siê sta³o, to siê nie odstanie. Ja ju¿
martwy, ja ju¿ jedn¹ nog¹ w grobie. Ja
by j¹ zdobyæ, Kurcewiczów zabi³, co
mnie jak swojego traktowali. Ja dla niej
duszê diab³u sprzeda³. Tyle z³a. Dla niej
wioski pali³em i ludzi zarzyna³em, byle
z³oto dostaæ i jej daæ, wszystko com
mia³. A teraz z³oto niewa¿ne, teraz ten
maj¹tek krwi¹ niewinn¹ splamiony, niewarte nic, ja go dawno ¿ebrakom rozda³
witaæ poczê³o, a pierwsze promienie s³oñca jê³y owietlaæ twarz Bohuna, zmêczona i blad¹. Nie by³ to ten
sam ¿ywy Kozak sprzed lat, co wszystkich zabiæ by³ gotów za w³asne idea³y.
Nie by³ to ju¿ kochanek ludu, ni pieni
nikt ju¿ nie piewa³ o jego wyczynach
szalonych. Kiedym go widzia³a, by³ to
cz³owiek zagubiony, wpatrzony w step
daleki, nieobecny, w cieniu ukryty. Bez
idea³ów i celów wznios³ych, do których
by d¹¿y³. Kocha³ jedn¹ i ta jedna tylko
go nie chcia³a. Wiêcej niczego nie pragn¹³, byle kochanym byæ, a jako samotnik
pogodziæ siê nie móg³, ¿e na wieczn¹
pustkê skazany. Okrzykniêty zosta³ zdrajc¹
i bandyt¹, nikt nie dostrzeg³, o co walczy. A walczy³ o wolnoæ, o stepy, co
pustk¹ ziej¹, walczy³ dla siebie, walczy³, bo chcia³, wojnê obra³ sobie za
matkê, step - za ojca i tylko tê jedyn¹,
za któr¹ duszê odda³, za któr¹ umar³ w
potêpieniu. Umar³, choæ ¿ywy, nieszczê-

liwy, choæ umiechniêty
- Ty Kozacze duszê daj, a my tobie
szabl¹, tak ze mn¹ uczyniono! Alem ja
odp³aci³ za jedno, za drugie nie chcê.
Bo i ja dobry im nie by³, ani oni nie
byli mnie dobrzy. I nie my od wyznaczania sprawiedliwoci jestemy a Bóg
i Boga to powinnoæ. A gdzie kto trafi,
tego przewidzieæ ju¿ nie mo¿na. A waæpana wraca lepiej, zanim serdecznoæ
rodziny straci i tak jak ja po wiecie
tu³aæ siê panna bêdzie.
- Wiem ju¿, gdzie duszy bratniej
szukaæ, skoro i by siê tak sta³o. Przyjmie waæ moje zapewnienie, ¿e waci
ufam i w ¿adne s³owo z³e ju¿ wiêcej
nie uwierzê, bo one po z³oci mówione
s¹ i niedorzeczne, a i upominaæ tych
bêdê, co tylko pstre rzeczy po innych
jak ptaki rajskie powtarzaj¹.
- Nie, bo i ja swoje prawdy po wiecie
g³osi³. Cz³owiek ju¿ taki jest, ¿e co w
sercu, to i na ustach rozniesie, z³oæ i
urazê do innych szczególnie, a ludzie o
innych s³uchaæ lubi¹, a powtarzaæ jeszcze bardziej.
- Hanka! Hanka!  dobieg³ nas krzyk
z oddali. Rzêdzian szuka³ mnie o wicie, jak mia³ w zwyczaju. Nie chcia³am
rozstawaæ siê z mym towarzyszem, tyle
do opowiedzenia mielimy, a jeno wzrokiem.
To, com przez tyle lat w sercu najg³êbiej skrywa³a  to i opowiedzia³am,
przeplataj¹c z ¿ycia moj¹ krótk¹ histori¹. A ten, kto przeczyta kiedy to, co tu
widnieje, niech wie, ¿e Jurko Bohun nie
zdrajc¹ by³, a wielce nieszczêliwym cz³owiekiem
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Warto zobaczyæ

Andrzej Malinowski

JEZIORO JA£OWO

Jest to jezioro rynnowe o powierzchni
19 ha, d³ugoci 1,1 km, szerokoci do
0,35 km z maksymaln¹ g³êbokoci¹ 12,2
m. Po³o¿one na wysokoci 130 m n.p.m.,
w bagiennej dolinie.
Woda w jeziorze jest czysta. Wyp³ywa z niego rzeczka Ja³ówka, która
wpada do rzeki Rospudy.
Obejcie jeziora nie by³o trudne. Zajê³o nam oko³o godziny (bez zbêdnego
popiechu). Od strony wschodniej mo¿na
iæ po lenej drodze. Gorzej ma siê strona zachodnia. Tutaj nale¿y iæ po prostu cie¿k¹ tu¿ przy wodzie, co chwila
napotykaj¹c lady bytowania bobrów.
Z kolei strona pó³nocna jest zabagniona i najtrudniejsza do pokonania. Jednak dla nas nie stanowi³o to wiêkszej
przeszkody, poniewa¿ bylimy zdeterminowani, by osi¹gn¹æ cel naszej wêdrówki.
Najszybciej szed³ Czarek, bo podpiera³
siê kijkami od nart  taka nowa moda
zaczerpniêta od Skandynawów (obserwowalimy ich podczas naszej wyprawy za ko³o podbiegunowe).

W sobotê 05.04.2008 r. ekip¹ w sk³adzie: Czarek Lasota, Romek Leniewski, Wojtek Jegliñski i ja wybralimy
siê nad Jezioro Ja³owo w pobli¿u wiêtego Miejsca, które jest oddalone od Olecka o 29 km (4 km na po³udniowy wschód
od Dowspudy). Znajduje siê ono na terenie Puszczy Augustowskiej.
Celem naszego wyjazdu by³o obejcie dooko³a Jeziora Ja³owego, otoczonego lasem, pe³nym wierków i leszczyny.
Jesieni¹ jest tu du¿o grzybów. Runo lene jest przebogate.

Po kolei próbowalimy chodziæ z tymi
kijkami, ale najlepiej udawa³o siê to Czarkowi.
Brzeg jeziora jest niski, ale kilka metrów dalej wznosz¹ siê wzgórza, tworz¹c
prawie pionow¹ cianê poroniêt¹ lasem.
Co kilkanacie metrów znajduj¹ siê niewielkie drewniane k³adki. A to znaczy,
¿e jezioro jest bogate w ryby i odwiedzane przez wêdkarzy. Panuje tutaj niespotykana nigdzie indziej cisza. Jest czysto, uroczo i baniowo.
Ka¿de jezioro jest inne, ka¿dy fragment Puszczy Augustowskiej te¿. Warto wiêc zobaczyæ ten kawa³ek dziewiczej
jeszcze przyrody.

!
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T³umaczenie z niemieckiego dziêki staraniom Ko³a Mi³oników Ziemi Oleckiej
dzia³aj¹cego przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Przypisani Pó³nocy. Przedruki  za zgod¹ Ko³a.

Szko³y wiejskie w powiecie Olecko/
Prusy Wschodnie i ich nauczyciele (c.d.)
Popo³udniami odbywa³y siê równie¿ zajêcia z majsterkowania dla ch³opców oraz z prac rêcznych dla dziewczynek,
które prowadzi³a ¿ona nauczyciela. Nie spotyka³o siê to zawsze z takim samym zrozumieniem i akceptacj¹ wród rodziców ka¿dego dziecka, którzy chêtniej widzieliby swoje pociechy podczas pracy w gospodarstwie. Z drugiej strony wiele
dzieci bardziej interesowa³y te dodatkowe zajêcia, ni¿ praca
na rodzicielskich polach.
Willi Hoffmann,
dziecko miasta, wykazywa³ spore zainteresowanie ¿yciem
na wsi. Z wielk¹ mi³oci¹ i sukcesem zajmowa³ siê swoim
wielkim ogrodem, w
którym dojrzewa³y
piêkne owoce i warzywa. Jego ogród
skalny by³ ozdob¹
wjazdu do wsi.
Trzeba by³o zaopatrzyæ liczne ule.
Ale to siê op³aca³o,
bo mo¿na by³o skrêciæ sporo miodu. Pszczo³y mia³y doskona³y teren z po¿ywieniem. W gor¹ce letNauczyciel Willi Hoffmann
nie dni trzeba by³o
czasami z³apaæ rój pszczó³. One nie interesowa³y siê tym, czy
w³anie nie trwaj¹ zajêcia lekcyjne. Ale równie¿ podczas
chwilowych nieobecnoci nauczyciela, jego uczniowie mieli
co robiæ. Ogród otoczony by³ ¿ywop³otem z gêstych krzaków
borówek, które przez rosn¹cy w nich rodek dyscypliny

wywo³ywa³y wród uczniów, nie wy³¹czaj¹c dziewczynek, bardziej
strach ni¿ sympatiê. W wiêkszej czêci ogrodu ka¿dy z uczniów
mia³ swoj¹ w³asn¹ grz¹dkê z warzywami, któr¹ musia³ samodzielnie przygotowaæ, pieliæ z chwastów i zbieraæ z niej warzywa. Nawet te zadania by³y sprawdzane i oceniane.
Po dzi dzieñ uczniowie Willego Hoffmanna s¹ jemu wdziêczni
za liczne wycieczki i wyjazdy, na które ich zabiera³, okazuj¹c
wiat za obrêbem ich wsi. Krótsze wycieczki organizowa³ najczêciej na Szesk¹ Górê, do miasta powiatowego Olecko pokazuj¹c pomnik, park Hindenburga, kompleksy sportowe oraz
jezioro i k¹cik dla zakochanych, na wyspê Upa³ty na jeziorze
Mamry ze wzniesieniem myliwych, do lasu Hege i zamku
Beynuhnen, do ¿wirowni w Sto¿nach, do gorzelni w maj¹tku
ziemskim Szwa³k, i w wiele innych miejsc
Latem 1937 roku nasza 4-dniowa wycieczka prowadzi³a do
Królewca i Pilawy.

Stra¿nica pilotów w Pilawie
Z samego rana wszyscy uczestnicy zebrali siê przed szko³¹.
Pousadzani na d³ugim wozie drabiniastym, powo¿onym przez
Fritza Roggauscha, jechalimy w wietnych humorach, weso³o piewaj¹c na dworzec w Gryzach.

Okr¹g³e jezioro w okolicy Ilgenthal
Poci¹g, którym niektórzy uczniowie jechali pierwszy raz
w ¿yciu, zabra³ nas jad¹c przez Kruklanki, Gi¿ycko, Korsze i
Bartoszyce do Królewca. Tam przenocowalimy w schronisku dla m³odzie¿y. Zwiedzilimy miêdzy innymi: Zamek z s¹dem krwi, pomnik Kanta, zoo i port Devau. Poprzez zalew
Wilany dotarlimy do Pilawy, gdzie w³anie parowiec Steuben stan¹³ na kotwicy. Po zwiedzeniu portu i latarni morskiej, pla¿y i stacji pogodowej wracalimy poci¹giem do domu.
wiadectwo ukoñczenia szko³y

"
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* APB rasowy zespó³ muzyczny, tel. 0-87-523-91-57
V48503
* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. V48004
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V54611
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna. Plac Wolnoci 14,
tel. (087) 520 15 78
V41808
(V44606)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

(V48906)

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 1000-000, pt-so  od 1000 do 2 00

* budowlano-remontowe us³ugi, wnêtrza-kompleks, tel.
0-509-910-090
K24210
* budowlano-remontowe us³ugi, wykoñczenia, stany surowe,
dachy i izolacje, elewacje, tel. 0-502-274-232
K26207
* budowlane us³ugi, tel. 0-606-993-688
V47105
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V1734
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
V49903
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88
V41109

D@RKOMP

Przemys³aw Atkielski

(V49603)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

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.

V40809

(V28716)

* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko,
tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
V54621
* zespó³ muzyczny HYBRYDY, wesela, studniówki, imprezy okolicznociowe, tel. 0-512-948-641, 0-508-732-894 K26108

US£UGI

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V44006

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

* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50

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
K26008

Agencja Kredytowa KORZYCIK

tel. (087) 520-01-89
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L9302
Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891

(V42907)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

AUTO-MAX

Marcin Sienica
ul. Paderewskiego 3A

 naprawa pojazdów samochodowych
 czêci zamienne do wszystkich modeli samochodów
Tel. 0-509-746-264

(V50102)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
V19602

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L9402
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V43906
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L8405
* budowlane (rabaty dla wspólnot), tel. 0-666-913-713, 0-87520-40-49
V39010

V40509

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L9004
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V42807
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533

(V49103)

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 V50802
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel. (087)
520-05-15.
V50702

* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47

K31401
V41009

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V51202
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L9701
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.
V38710
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V41908
* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
V38510
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11

V47704

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91

V49313

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V48304
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
A19502
* ryby, tel. 0-504-060-955
V42208

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V38410)

ADLER

RA
TY
!

(V49703)

* 42000 z³otych bez porêczycieli. Skok Stefczyka. Kredyty, ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V53301

US£UGI

#

Tygodnik Olecki nr 35 (555)

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4433)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V43107
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V41708
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L10102
V2134

* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5226
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K934
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1034
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27206
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1534
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L8904
* transport, przewozy regionalne, przeprowadzki, tel. 0-601159-718
V44306

(V49403)

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

(V43606)

(V49203)

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)

(K27306)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

INNE
* oddam ma³e kotki w dobre rêce, tel. 0-660-785-524
* oddam suczkê w dobre rêce, tel. 0-504-244-400
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
PRACA

L9801
L9502

A18406
V49333

* Hotel Olecko zatrudni osoby na stanowiska: kierownik klubu
nocnego, ksiêgowy, kelner, barman, recepcjonista, pokojowa, pomoc kuchenna, tel. 0-509-909-772
V52002
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 A18506
* poszukujê sta¿ysty, komputery, tel. 0-87-520-05-15 A19302
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421
L3316
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
A19103

PRACA
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
* zatrudniê krawcowe, tel. 0-662-112-100

L10202
A18606
L9202

SPRZEDAM
* 2 hektary, Kijewo, uzbrojona, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V51002
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
V49513
* Audi A3, 1,6B, 1999, czarny, wspomaganie, klimatyzacja,
tel. 0-513-012-024
V49613
* Audi A6 Combi, 2,5TDI, 1995, Jaguar XJ 3,2B, 1991, tel.
0-87-523-45-67
K30901
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
A19603
* budynek us³ugowo-mieszkalny, ul. Targowa, tel. 0-501-514-614 V52901
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V50112
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 A18904
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-12-88 A18009
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
A19402
* dzia³kê budowlan¹ Babki Oleckie, 30 arów, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-25-12
V51022
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V51032
* dzia³ki budowlane nad jeziorem Jaki, od 35 z³ za m.kw.,
WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V51042
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210-819 K30601
* Fiat CC, 900B, 1996, tel. 0-696-417-445
L9402
* Ford Fiesta 1,2B, 1995, 0-791-897-150
A19801
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
A18704
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
A18804
* laptop 17 cali, Arysto Vision I270, nowy, okazyjna cena, tel.
0-600-237-328
K30801
* 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
V51052
* mieszkanie 38,5 m.kw., tel. 0-504-288-818
K30402
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V51062
* mieszkanie 60 m.kw. Nory, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
V51072
* mieszkanie dwupokojowe, 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-692-117-798
K29802
* mieszkanie M4, 73 m.kw., ul. Parkowa, II piêtro, 204.400
z³otych, do negocjacji, tel. 0-661-033-918
K28204
* mieszkanie, okazjonalnie, 52 m.kw., pierwsze piêtro, po remoncie, tel. 0-516-954-060
L9103
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V49323
* Opel Astra, 1,6B, 1996, tel. 0-508-097-660
V49413
* Opel Corsa, 1,5TD, 1999, tel. 0-508-097-660
V49423
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
K31301
* ryby, tel. 0-504-060-955
V42218
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333A19203
* tablice reklamowe przy drogach dojazdowych do Olecka,
tel. 0-606-480-884
V52911
* VW Golf II, 1,6TD, 1991, wspomaganie, tel. 0-604-571-902 V49713
* ziemia rolna, 3,79 hektara, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
V51082
* ziemia rolna, 8,5 hektara, 2 z³ za m.kw., WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V51092
(K42008)

Sklep DOM

WYNEJEM na s. 16

$
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WYNAJEM
* do wynajêcia mieszkanie dwupokojowe, nieumeblowane, II
piêtro, centrum, od wrzenia, tel. 0-664-964-250
K30102
* Hotel Olecko wydzier¿awi pomieszczenie na dzia³alnoæ fryzjersk¹, tel. 0-509-909-772
V52012
* lokal us³ugowy do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa, tel. 0-604557-693
A19003
* lokale do wynajêcia, ul. Kociuszki 3, tel. 0-609-138-148 V53501
* ma³e mieszkanie do wynajêcia, centrum, tel. 0-87-523-45-67 K31001
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-502-264-901
K30501
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
A18108
* poszukujê mieszkanie (mo¿e byæ do remontu), tel. 0-508216-250
V49913

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

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800

15

wrzenia

tel. 520-23-36

(V54601)

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
Olecko-Gusiew  odjazd o 13.30
Gusiew-Olecko  przyjazd ok. 20.00
Tel. 0-504-065-770

(087) 520 40 29

(A17610)

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

K28005

oferuje brykiet opa³owy
w atrakcyjnej cenie
Telefon kontaktowy: (087) 520 30 53
Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V49003)

GRÜNLAND

PROPOZYCJA
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
by w porê daæ dziecku odpowiedni¹ poKSI¥¯KA TYGODNIA
Góralczyk Ewa : Moje dziecko w szkole : poradnik dla
rodziców i wychowawców. Warszawa : Centrum Metodyczne
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008
Rodzicom u progu szko³y czêsto towarzyszy niepokój o
to, czy ich dziecko bêdzie potrafi³o o siebie zadbaæ, czy sprosta wymaganiom, czy bêdzie lubiane i doceniane oraz czy
trafi na ¿yczliwych nauczycieli.
Odpowiedzi na te nurtuj¹ce pytania znajdziemy w poradniku Ewy Góralczyk, który pomaga lepiej zrozumieæ dziecko i jego potrzeby.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z trzech czêci. Rozdzia³ pierwszy Zanim
dziecko pójdzie do szko³y  zawiera m. in. praktyczne wskazówki jak przygotowaæ dziecko do rozpoczêcia nauki w szkole, a tak¿e podpowiada rodzicom, czym naprawdê jest sukces
szkolny i od czego zale¿y.
Kolejna czêæ zatytu³owana Moje dziecko w szkole przekazuje podstawow¹ wiedzê o najczêciej pojawiaj¹cych siê
trudnociach i symptomach, na które warto zwróciæ uwagê,

moc i wsparcie.
W tej czêci omówione zosta³y potrzeby ró¿nych dzieci, w tym szczególnie uzdolnionych, maj¹cych trudnoci oraz niepe³nosprawnych.
Czêæ trzecia Szko³a mojego dziecka
podaje przyk³ady efektywnej wspó³pracy
rodziców ze szko³¹. Przedstawia niektóre
uregulowania prawne, pomocne przy organizowaniu fachowej pomocy naszym dzieciom.
Mamy nadziejê, ¿e ksi¹¿ka cieszyæ siê bêdzie Pañstwa
zainteresowaniem i pomo¿e przygotowaæ dziecko i siebie do
nowej sytuacji.
Agnieszka Makarewicz
Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
Filia w Olecku, ul. Armii Krajowej 30 (tel.0 87 523 93 53;
e-mail: wmbp-olecko@neostrada.pl) zaprasza od wtorku do pi¹tku
w godzinach 900-1800, w poniedzia³ek i sobotê  900-1500.

%
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Kalendarz imion

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

2 wrzenia
Bohdany, Brygidy, Dionizy, Elizy, Ingi,
Izy
Aksela, Axela, Bogdana, Bohdana, Czes³awa, Dionizego, Jana, Juliana, Oliwera, Salomona, Seweryna, Stefana, Tobiasza, Wilhelma, Wiliama, Witomys³a
3 wrzenia
Doroty, Erazmy, Eufemii, Izabeli, Liliany,
Sylwiny
Antoniego, Bart³omieja, Bartosza, Bronis³awa, Erazma, Grzegorza, Joachima,
Mojmierza, Piusa, Przec³awa, Sylwina,
Szymona, Zenona
4 wrzenia
Agnieszki, Dali, Idy, Irmgardy, Julianny, Laury, Lili, Lilianny, Liliany, Lilii, Lindy,
Rozalii, Rozyny, Ró¿y
Bart³omieja, Bonifacego, Laurencjusza,
Przemys³awa, Rocha, Rocigniewa
5 wrzenia
Adeli, Deli, Doroty, Justyny, Rozwity,
Stronis³awy, Wiktoryny

Alberta, Bojana, Herkulesa, Justyna,
Laurencjusza, Racis³¹wa, Rac³awa, Stanis³awa, Teodora, Wawrzyñca, Wiktora, Wiktoryna
6 wrzenia (Dzieñ Energetyka)
Albiny, Beaty, Betiny, Eugenii, Lidy,
Rozalindy
Albina, Aleksego, Bertranda, Bolemira,
Eugeniusza, Fausta, Lindy, Magnusa,
Micha³a, Petroniusza, Saturnina, Uniwieta,
Zachariasza, Zacheusza
7 wrzenia
Begonii, Domas³awy, Domis³awy, Melanii, Meli, Reginy, Reny, Ryszardy
Domana, Domas³awa, Marka, Melchiora, Rafa³a, Ryszarda, Stefana
8 wrzenia (Narodzenie NMP,
MB Siewnej)
Adrianny, Klementyny, Marianny, Marii, Natalii, Rados³awy, Serafiny
Adriana, Bratumi³a, Czcibora, Eustachego,
Hadriana, Klaudiusza, Klemensa, Nestora,
Rados³awa, Serafina, Teofila

WIELKI NIEMIA£Y

wywiadu amerykañskiemu dziennikarzowi,
który potem napisa³, ¿e powitalne proszê wejæ przy drzwiach by³o jednym
z najd³u¿szych zdañ w ca³ym wywiadzie.
- Profesorze, czy móg³by pan objaniæ mi swe badania?
- Nie.
- Czy chadza pan do kina?
- Tak.
- A kiedy by³ pan ostatnio w kinie?
- W 1920 roku.
Dirac by³ te¿ cz³owiekiem niezwykle
skromnym i nie dba³ o rozg³os. Gdy dosta³ Nobla, pocz¹tkowo chcia³ odmówiæ
jego przyjêcia. Dopiero Ernest Rutherford, równie¿ Noblista, przekona³ go, ¿e
odmowa przyjêcia nagrody wywo³a³aby
jeszcze wiêksz¹ sensacjê i zamieszanie
wokó³ jego osoby.

Sól kuchenna

Sól jest prawdziwym sposobem na
katar. Niemowlêtom i ma³ym dzieciom
pomo¿e 0,9 % roztwór soli u¿yty w charakterze kropelek do nosa. Mo¿emy go
zrobiæ sami, rozpuszczaj¹c 9 g soli w litrze wody.



Genialny fizyk angielski, ojciec antymaterii, Paul Dirac (1902-1984) nigdy nie
by³ zbyt rozmowny. Podobno przyczyn¹ by³o to, ¿e jego ojciec zmusza³ dzieci
do rozmawiania w domu po francusku.
Dirac za nie potrafi³ mówiæ po francusku, wiêc milcza³.
Ju¿ jako s³awny fizyk, Dirac udzieli³

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

Znacznie lepiej bêdzie jeli odkryjesz jedn¹ wadê
w³asn¹, ni¿ gdyby odkry³
tysi¹ce cudzych.
Sathya Sai Baba

PRZYS£OWIA
 Gdy wrzesieñ bez deszczów bêdzie, w
zimie wiatrów pe³no wszêdzie.
 Kto nie ma s³omy i siana p³acze od
wieczora do rana.
 Gdy wrzos z do³u kwitnie, zima wczenie przytnie.
 Jak stare wo³y rycz¹, tak siê te¿ m³ode
od nich ucz¹.
 wiêta Regina (7 wrzenia) ga³êzie ucina.
 Gdy na Siewn¹ (8 wrzenia) jest b³êkitnie, wtedy piêknie wrzos zakwitnie.
 W Narodzenie Panny (8 wrzenia), sieje zbo¿e rolnik staranny.

Nasz przepis
Pieczone liwki

Po kilka liwek na osobê, 2 ³y¿ki cukru, sos waniliowy
liwki przepo³awiamy, usuwamy
pestki i uk³adamy w ¿aroodpornym
naczyniu. Posypujemy cukrem i pieczemy w rozgrzanym do 200°C piekarniku przez 10 do 15 minut (w zale¿noci od gatunku, rozmiaru i stopnia
dojrza³oci liwek). Chodzi o to, ¿eby
owoce by³y miêkkie, ale siê nie rozlecia³y, a cukier lekko skarmelizowa³.
Rozk³adamy gor¹ce liwki na talerze
i polewamy zimnym sosem waniliowym. Do liwek mo¿na tak¿e podaæ
kruche ciasteczka.

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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Pi³ka no¿na
Czarni Justyna Olecko
- Orze³ Kolno 3:0
W rozegranym meczu w dniu 24 wrzenia Czarni Justyna Olecko pokonali Or³a
Kolno 3:0. Bramki dla Czarnych zdobyli:
Szarnecki  38min., Jarmo³owicz  62, Onofryjuk  72.
Przed rozpoczêciem meczu minut¹ ciszy uczczono pamiêæ tragicznie zmar³ego
pi³karza Wigier Rafa³a Trockiego, którego pogrzeb odby³ siê w pi¹tek (w pogrzebie uczestniczyli Szarnecki, Wyszyñski,
Pietkiewicz, Cwaliñski  ci pi³karze znali
Rafa³a osobicie oraz Jacek Bielecki, J.Wasilewski i Karol Sobczak którzy w imieniu ca³ego Klubu z³o¿yli wi¹zankê).
Pierwsza po³owa by³a mniej wiêcej

Czarni Justyna Olecko
- Olimpia Zambrów 0:0
W rozegranym 30.08.2008 r. meczu
pi³karze Czarnych Justyna Olecko zremisowali w Zambrowie z tamtejsz¹ Olimpi¹ 0:0. Mecz by³ raczej wyrównany i
oba zespo³y rzadko stwarza³y dogodne
sytuacje do strzelenia bramki. Najlepszej
sytuacji dla Czarnych nie wykorzysta³
Bieræ pod koniec I po³owy spotkania,
za Olimpia najbli¿ej strzelenia bramki by³a

wyrównana, chocia¿ wiêcej sytuacji mieli
Czarni. Orze³ mia³ jedn¹ stuprocentow¹
sytuacjê, ale G¹siorek w sobie wiadomy
sposób wypi¹stkowa³ pi³kê. T¹ interwencj¹
uchroni³ Czarnych przed utrat¹ gola, ale
jednoczenie dozna³ kontuzji (jak siê
okaza³o po meczu, prawdopodobnie ma
z³aman¹ koæ rêki i ma za³o¿ony gips).
Kontuzjê odniós³ po uderzeniu nog¹ pi³karza Kolna, który próbowa³ uderzyæ pi³kê.
Pierwsza po³owa zakoñczy³a siê rezultatem 1:0 dla Czarnych po golu zdobytym
przez Szarneckiego.
W drugiej po³owie wiêcej z gry mieli
pi³karze Czarnych, efektem czego by³y
nastêpne bramki strzelone przez Jarmo³owicza (zmieni³ w drugiej po³owie Strychalskiego) oraz Onofryjuka. Pod koniec
meczu na boisko w miejsce Szarneckiego, Onofryjuka, Witanowskiego weszli
Kolik, Cwaliñski, Tusznio. Ca³y mecz

zakoñczy³ siê wynikiem 3:0 dla Czarnych
Justyna Olecko.
Po tym spotkaniu i kolejce Czarni zajmuj¹ 3. miejsce w ligowej tabeli za Olimpi¹ Elbl¹g i MKS Mielnik.
¯ó³te kartki: Onofryjuk (Czarni), Bagiñski, Sielawa, Prusinowski (Orze³).
Sêdziowa³: Pawilcz.
Czarni: G¹siorowski - Wyszyñski, Witanowski (75 Kolik), Ryszkiewicz, Koz³owski, Wasilewski, Onofryjuk (75 Cwaliñski), Bieræ, Paszkowski, Strychalski,
Szarnecki (78 Tusznio).
Orze³: Soko³owski - Sawko (73 Sosnowski), Ranik (46 Brzeziñski), Prusinowski, Ossowski, Bandaogo, Solecki,
Bagiñski, Sielawa, Kie³czewski (65 Chrostowski), Bassiriki (70 Krzywda).
W spotkaniu Czarni II Wieliczki - Hetman Baranowo gór¹ równie¿ byli nasi
pi³karze wygrywaj¹c 4-2.

w ok. 70 minucie spotkania, kiedy to zawodnik miejscowych nie wykorzysta³
sytuacji sam na sam z bramkarzem Czarnych.
W bramce zespo³u z Olecka zobaczylimy Macieja Bartoszuka wypo¿yczonego
z W³ókniarza Bia³ystok. Klub by³ praktycznie zmuszony do jego wypo¿yczenia po tym jak G¹siorek dozna³ kontuzji,
która nie wiadomo jak d³ugo potrwa. Ponadto Krupiñski jest jeszcze za granic¹,
zosta³by sam Koz³owski. Oczywicie, jak

zawsze w takich sprawach, niezawodnym
by³ Pan Jacek. Dziêkujemy ci Jacku za
to!
Cieszy fakt, ¿e Czarni nie stracili gola
w kolejnym spotkaniu, a wywalczyli remis na ciê¿kim terenie. Po tym meczu
Czarni s¹ na 4. miejscu w tabeli.
Nastêpny mecz Czarni rozegraj¹ w
Olecku z Olimpi¹ Elbl¹g w niedzielê 7
wrzenia o godzinie 15.00.
Czarni II Olecko zremisowali w meczu wyjazdowym z Pojezierzem Prostki 2:2.

III liga
 tabela
po IV rundzie
1. Olimpia E.
2. Mielnik
3. Huragan
4. Czarni
5. Mr¹gowia
6. Orze³
7. Warmia
8. Concordia
9. Olimpia Z.
10. Start
11. Supral
12. Cresovia
13. Sparta
14. Sokó³
15. Pogoñ
16. Vêgoria

15
13
10
10
10
8
8
8
7
5
4
4
1
1
1
1

'
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Zaproszenie do udzia³u
w miêdzynarodowym sympozjum PKOL
Polski Komitet Olimpijski zaprosi³ do
udzia³u w Miêdzynarodowym Sympozjum
Olimpijskim trenera i opiekuna SKS Korab przy Zespole Szkó³ Technicznych
w Olecku  Romualda Wojnowskiego.
Konferencja odbêdzie siê w Dziwnowie
w dniach 11-14 wrzenia br., a jej uczestnikami bêd¹ przedstawiciele komitetów
olimpijskich z Niemiec, Norwegii, Danii,
Szwecji i Anglii.

Program sympozjum jest bardzo bogaty i urozmaicony. Przewidziane jest spotkanie z olimpijczykami  uczestnikami
Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, uczestnictwo w sympozjum naukowym dotycz¹cym idei olimpijskiej w krajach skandynawskich, spotkania z Klubami Olimpijczyka, przedstawicielami MKOL, udzia³
w piknikach olimpijskich, zawodach sportowo-rekreacyjnych, zwiedzanie obiek-

tów sportowych w woj. Zachodniopomorskim oraz udzia³ w wycieczkach turystycznych po wyspie Wolin (Miêdzyzdroje, winoujcie, Wapnica).
Nale¿y nadmieniæ, ¿e jest to du¿e
wyró¿nienie nie tylko dla opiekuna SKS
Korab, ale równie¿ i dla miasta, w kontekcie jego promocji, jak równie¿ zaistnia³ego faktu, ¿e jest to jedyny przedstawiciel z województwa warmiñskomazurskiego, który bêdzie uczestniczy³
w tej konferencji.

Terminy rozgrywek Czarnych Olecko
L.p.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25

Termin
6.09
SOBO TA
7.09
NIEDZIELA
13.09
SOBO TA
14.09
NIEDZIELA
20.09
SOBO TA
21.09
NIEDZIE.
27.09
SOBO TA
28.09
NIEDZIE.
4.10
SOBO TA
5.10
NIEDZIELA
11.10
SOBO TA
12.10
NIEDZIELA
18.10
SOBO TA
19.10
NIEDZIELA
25.10.
SOBO TA
26.10
NIEDZIELA
2.11
NIEDZIELA
9.11
NIEDZIEL.

III liga

Klasa A SEN IOR
(wszystkie mecze na
stadionie w
Wielicz kach)

JUNIOR

JUNIOR
M £OD SZY

X

X

HU RAG AN PISZ
D-12.00

OLIM PIA ELBL¥G
D-15.00

POGO Ñ RYN
D-15.00

M AZU R PISZ
D-14.00
X

X

X

X

X

X

POGO Ñ £APY
W -13.00

JUR AND B ARCIANY
W -14.00

X

X

M R ¥GO VIA
W -14.00
NIARDW Y
D-14.00

M R¥GO VIA
W -12.00
NIARDW Y
D-12.00

W ILCZEKD-15.00

X

X

X

SALÊT BO ¯E
W -12.00

M IKO £AJKI
W -14.00

X

START K RUK LANK I
W -14.00

X

X

X

X

POGO Ñ BAN IE
D-14.00

JUR AND
BARCIA NY
D-12.00

START
D-15.00
HU RAG AN
W -16.00

SALÊT BO ¯E
D-15.00

X

X

X

X

X

X

W Y DM INY
W -15.00

W Y GRYN Y
W -12.00

X

X

W Y GRYN Y
W -14.00
GRA NICA
KÊTRZYN
D- 14.00

CRESOV IA
D-15.00
CON CORD IA
W -15.00

START K OZ£O W O
D-14.00

X

X

X

X

W Y DM INY
W -14.00

M IKO £AJKI
W -14.00

X

X

X

X

X

X

X

M R¥GO VIA
D-15.00
M IELN IK
W -15.00

X
SPARTA
D-14.00
SUPRALA NK A
W -13.00

X

OLIM PIA M I£KI
D-12.00
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

Nie zaskoczê Pañstwa gdy napiszê,
¿e min¹³ tydzieñ. Tak, tak... ca³y tydzieñ
mamy z g³owy. Szast  prast i po wszystkim. Ale nie bêdziemy dzi zastanawiaæ
siê, czy tydzieñ to a¿ siedem dni. Przyjmijmy, ¿e siedem dni i ju¿.
wiat polityki to wiat radoci dla ludzi czerpi¹cych satysfakcjê ze znajomoci mechanizmów jakie rz¹dz¹ wiatem. S¹
ludzie, dla których polityka powinna byæ
wed³ug ich mitologii oaz¹ spokoju. Jak
wiat wiatem i jak d³uga jest historia
polityki na wiecie, jedynym ustrojem
politycznym gdzie mo¿na by³o mówiæ o
swego rodzaju wyciszeniu i spokoju by³
(jest) socjalizm. Tak, ten sam, budowany
na przyk³ad w czasach PRL. Wtedy by³
rzeczywicie spokój, co niektórym kojarzy siê z polityk¹: ot tak, by nic od nikogo nie zale¿a³o oprócz grupki pewnych
ludzi. Dzi wielu z rozrzewnianym g³osem
wspomina te czasy, albo tkwi¹ w nich tak
bardzo, ¿e nie chc¹ zauwa¿yæ zmian, jakie nast¹pi³y. Niestety, proszê Pañstwa,
ale demokracja to sta³y spór miêdzy lepszym a dobrym i od tego siê nie ucieknie. Nieraz w demokracji padaj¹ s³owa gorzkie
i przykre. Wynika to z tego, ¿e demokracja opiera siê na wolnoci s³owa i wolnoci opinii. Kto kto pisze, ¿e myl¹cy inaczej
to jaka banda g³upców, powinien raczej
zastanowiæ siê nad swoim stanem umys³owym. Bo mo¿na pisaæ i mówiæ, ¿e kto
siê myli i b³¹dzi, ale nie to, ¿e kto jest
g³upi czy jaki niedojrza³y. Omijajmy takie osoby z daleka, bo nie doros³y do
s³owa: dyskusja.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e kto siê myli,
ale wymaga to raczej umiejêtnoci przedstawienia w³asnego wiatopogl¹du. Jak

to nie wystêpuje, a jest zast¹pione mas¹
sloganów i pustos³owia  to jak mo¿na
z czym takim polemizowaæ? Nie da siê!
Czy kto kiedy kroi³ wodê no¿em? Taki
sam efekt zawsze jest w dyskusji z kim
takim: jeden obalony argument zawsze
zostanie zast¹piony innym wg zasady:
a u was bij¹ Murzynów...
Dzi z okazji 28. rocznicy podpisania
porozumieñ w Gdañsku przychodzi czas
na refleksjê... S³uchaj¹c radia i ogl¹daj¹c
telewizjê mo¿na dojæ do smutnego wniosku, ¿e co. co wydawa³o siê przesz³oci¹. powraca z jak¹ zdwojon¹ si³¹. wiat
dawnej Solidarnoci podzieli³ siê na MITYCZNYCH HEROSÓW, których legend
nie mo¿na zmieniæ i tych, na których powinno siê pluæ, bo na to przyzwala kultura okrelonych elit. Z jednej strony te
elity wprost og³aszaj¹ krucjatê przeciw
temu, by nikt nie podwa¿a³ mity, który
one uzna³y w 100% za zamkniêty i niepodwa¿alny, a z drugiej strony przyzwalaj¹ i same uczestnicz¹ w namiêtnym opluwaniu i poni¿aniu innych legend tamtego czasu. To przykre, ¿e legenda ma dotyczyæ tylko swoistego kultu jednostki.
Nie obni¿am zas³ug tej jednostki, bo dokona³a bardzo du¿o, ale z drugiej strony
przera¿a mnie to, ¿e ta sama KULTOWA
JEDNOSTKA tak zawziêcie opluwa innych, bez których jego gwiazda by nigdy nie zab³ys³a. To przykre, ¿e ka¿e siê
nam stan¹æ po jakiej stronie barykady.
Parafrazuj¹c s³owa oni s¹ tam gdzie sta³o
ZOMO trzeba przypomnieæ gdzie to
ZOMO rzeczywicie sta³o. Sta³o tam, gdzie
by³a ELITA spo³eczeñstwa. Ta sama ELITA, która mia³a monopol na racjê, prawdê i rz¹dzenie. Ta ELITA t³umaczy³a innym, ¿e tylko ona ma prawo do decydowania o nas i o tym kim mamy byæ i

jak mamy myleæ. Ciê¿ko zapamiêtaæ i przypomnieæ sobie, ¿e w³anie tam by³a TA
ELITA gdzie sta³o ZOMO. Dzi znowu
mamy niejako terror okrelonej elity, która ma czelnoæ okrelaæ nam kim mamy
byæ, jak myleæ, o kim myleæ le i o kim
dobrze. Ta ELITA wskazuje ludziom i odpowiednim grupom gdzie ich miejsce, ona
okrela jakie jest to miejsce. Bezczelnie
odbiera tym, którzy chcieliby wyraziæ swój
punkt widzenia, prawo do wolnoci wypowiedzi. Do dzi mamy w Polsce prawo
u³atwiaj¹ce niszczenie wolnoci s³owa oraz
wybiórcze traktowanie tej wolnoci, gdzie
wrêcz bezczelnie siê przypisuje: ci maj¹
takie prawo, a ci nie maj¹ prawa. Dzi
mo¿na pluæ w okrelon¹ stronê, ale plucie w inn¹ mo¿e okazaæ siê z³ym czynem.
Po 28 latach od popisania porozumieñ
sierpniowych wiêkszoæ punków tych porozumieñ jest martwym s³owem. Najwa¿niejsze z nich: WOLNOÆ S£OWA u nas
siê rozwija poprzez zasadê tej wolnoci
dla wybranych. Jak s³ucham dzi ludzi,
których kiedy szanowa³em i ka¿de ich
s³owo traktowa³em jak wa¿ne  to dzi z
przera¿eniem stwierdzam, ¿e z powodzeniem zast¹pili oni ZOMO w miejscu, gdzie
oni stali.
Chcia³bym przeprosiæ Pañstwa, ¿e tak
ostro wyla³em wiele s³ów, ale jestem na
wie¿o po rozmowie z cz³owiekiem, który
stwierdzi³, ¿e z radoci¹ wraca do Wielkiej Brytanii. Dlaczego? Bo tu naprawdê
nie mo¿na poczuæ tej swobody jak¹ powinnimy mieæ. Nawet w tej chwili muszê siê zmuszaæ do samoograniczeñ, bo
zbyt wielu uzna to za naruszenie wolnoci s³owa, która u nas nadal jest pojmowana w kategoriach PRL-u i Kraju Rad:
wolnoæ tylko taka, jak¹ nam daj¹.
PAC

Rys. Waldemar Rukæ
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