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do 25 wrzenia
mebli zachodnich.
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Cena 1,40 z³

23 wrzenia 2008 r.

Nagrobek dla .P. W³adys³awa ¯urowskiego
Trwa w ca³ym miecie zbiórka pieniêdzy, za które zostanie ufundowany
nagrobek p. Panu W³adys³awowi ¯urowskiemu. Komitet organizacyjny apeluje do mieszkañców o datki na ten cel.
Nagrobek bêdzie kosztowa³ 2,5 tysi¹ca z³otych. Wykonawc¹ nagrobku jest
firma z Filipowa.
28 wrzenia o 15.00 rozpocznie siê pod
patronatem Burmistrza Olecka Memoria³
im. W³adys³awa ¯urowskiego (program
Memoria³u zamieszczamy na s. 19). Imprezê rozpocznie uroczystoæ po³o¿enia
wi¹zanki kwiatów na nowym nagrobku.
W³adys³aw ¯urowski niezwykle zas³u¿y³ siê dla Olecka, m.in. by³ twórc¹

lodowiska Bajka. Wychowa³ dla sportu rzesze olecczan. Dla pokolenia, które
zetknê³o siê z nim, pozosta³ na zawsze
w ich sercach. By³ cz³owiekiem otwartym, pogodnym i uczynnym. Szczególnie za cz³owiekiem czynu. Pasj¹ do sportu
zara¿a³ wszystkich wokó³ siebie.
Pan W³adys³aw ¯urowski zosta³ odznaczony Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Rzeczypospolitej oraz posiada³
liczne inne odznaczenia. Zosta³ uhonorowany przez Stowarzyszenie Przypisanych Pó³nocy tytu³em Pasjonata Roku.
W ten sposób znalaz³ siê w elitarnej grupie
kilkunastu osób, które zas³u¿y³y siê dla
Mazur i Suwalszczyzny.

20% taniej

(L10102)

ADLER

ul. Kopernika 10
(K29905)

SKUP
JAB£EK
ul. E³cka 2

(stara Melioracja, przy skupie z³omu)
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M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
NOWOÆ W OFERCIE:
TAPETY  DU¯Y WYBÓR, NISKIE CENY
PLEXA
WÊ¯E I ZAWORY DO GAZU
POMPY DO C.O.
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

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

Dzia³ AGD

(V55503)

-

CENTRUM HANDLOWE

WSZYSTKO DO DOMU
bogaty wybór, atrakcyjne ceny!!!
ZAPRASZAMY

(V51105)

tel. 0-501-611-961

 13 sierpnia o 9.10 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu w Dudkach.
 13 sierpnia o 9.37 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
w Kowalach Oleckich.
 13 sierpnia o 14.06 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo os z domu
w wiêtajnie.
 13 sierpnia o 16.47 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Gi¿ach skutki kolizji drogowej.
 13 sierpnia o 19.45 jeden zastêp OSP
Szczecinki usuwa³ gniazdo szerszeni
z domu w Szczecinkach.
 14 sierpnia o 9.41 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Gordejkach gniazdo szerszeni z altanki ogrodowej.
 14 sierpnia o 17.33 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ z domu w Kleszczewie gniazdo szerszeni.
 14 sierpnia o 18.13 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ z domu w Cimochach
gniazdo szerszeni.
 14 sierpnia o 18.21 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ z domu w Borkach
gniazdo szerszeni.
 14 sierpnia o 18.31 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ z domu na osiedlu
Siejnik gniazdo szerszeni.
 14 sierpnia o 19.23 jeden zastêp OSP
Szczecinki usuwa³ z domu w Plewkach
gniazdo szerszeni.
 14 sierpnia o 19.49 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z domu w Kukowie gniazdo
szerszeni.
 14 sierpnia o 19.52 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ z domu w Cichym
gniazdo szerszeni.
 14 sierpnia o 20.04 jeden zastêp OSP
Szczecinki usuwa³ z domu letniskowego
w Sedrankach gniazdo os.
 14 sierpnia o 20.39 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ z budynku gospodarczego w Dudkach gniazdo szerszeni.
 14 sierpnia o 20.26 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ z domu w Lenikach
gniazdo szerszeni.
 15 sierpnia o 0.54 jeden zastêp JRG
PSP pomaga³ w E³ku gasiæ po¿ar wiêby
dachowej.
 15 sierpnia o 6.00 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Jab³onowie skutki kolizji drogowej.
 15 sierpnia o 14.10 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca ratowniczego.
 15 sierpnia o 18.45 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo os z
budynku w Szarejkach.
 15 sierpnia o 19.00 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z ul. Partyzantów blokuj¹cy j¹ konar drzewa.
 16 sierpnia o 9.58 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domku letniskowego w Sedrankach.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Zajkowski

Pijani kierowcy

* 15 wrzenia o 13.45 patrol policji zatrzyma³ w Sedrankach jad¹cego rowerem trzydziestoszecioletniego Krzysztofa J. Mia³
om we krwi 2 promile alkoholu.
* 17 wrzenia po po³udniu zatrzymano w
Kiliankach Audi, którym kierowa³ szeædziesiêciopiêcioletni Zdzis³aw L. Mia³ on
we krwi 1,4 promila alkoholu.
* 20 wrzenia o 1.10 patrol policji zatrzyma³ jad¹cego ul. Czerwonego Krzy¿a Fiata
Uno. Kieruj¹cy samochodem szeædziesiêcioomioletni Krzysztof T. mia³ we
krwi 1,8 promila alkoholu.
* 22 wrzenia o 10.00 policjanci zatrzymali w Szczecinkach jad¹cego rowerem
trzydziestoszecioletniego Roberta D.
Zatrzymany mia³ we krwi 1,6 promila
alkoholu.

DY¯URY APTEK
 23-28.09.2008r., pl. Wolnoci 7B
 29.09.2008r.-03.10.2008r., ul. Sk³adowa 6
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

(V55303)
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KRAM

Wojska Polskiego 18

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

ZAPRASZAMY!
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

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

(V31504)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

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!

(V49306)
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

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:

 Marek Cynewski
 Adam Kaperski
 Janina Kobyliñska
 Kamil £apszys
 Teresa £ukaszewicz
 Anna Pokartyk
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)
W nocy z pi¹tku na sobotê patrol policji zatrzyma³ na Go³dapskiej szesnastoletniego Piotra W. W trakcie kontroli w
bucie nieletniego znaleziono lufkê szklan¹ z marichuan¹ (ok.
0,1 grama). Sprawê nieletniego rozpatrzy s¹d dla nieletnich w
Olecku.

Wypadek

20 wrzenia oko³o 20.10 dosz³o do wypadku na drodze
prowadz¹cej z Sedrank do Golubek. Czterdziestosiedmioletni
Ryszard R. szed³ lewym poboczem drogi. W pewnym momencie zatoczy³ siê i uderzy³ w bok przeje¿d¿aj¹cego samochodu.
Niefortunnego pieszego ze z³amanym podudzie, zawieziono do szpitala w E³ku. Badanie alkomatem wykaza³o, ¿e mia³ 3
promile alkoholu we krwi. Kieruj¹ca Matisem by³a trzewa.

Szanowni
Pañstwo
w 2010 roku minie 450 lat od za³o¿enia Olecka. Chcemy godnie uczciæ jubileusz. Zale¿y nam na tym, aby
oferta programowa spe³nia³a równie¿ Pañstwa oczekiwania.
Zwracamy siê wiêc z prob¹ o aktywne w³¹czenie
siê w obchody tej rocznicy. Bardzo liczmy na Pañstwa
pomys³y i pomoc. Czekamy na propozycje. Oczekujemy na pisemne oferty. Prosimy przesy³aæ je na adres:
Zespó³ ds. obchodów 450-lecia za³o¿enia Olecka, Plac
Wolnoci 3, 19-400 Olecko
Mamy nadziejê, ¿e dziêki Pañstwa pomocy obchody
450-rocznicy za³o¿enia Olecka bêd¹ wspania³ym wydarzeniem
Z wyrazami szacunku
Wac³aw Olszewski - Burmistrz Olecka

przy ul. Grunwaldzkiej
og³asza, ¿e od 1 padziernika

przestaje przyjmowaæ
do czyszczenia dywany.

(V49506)

(V56902)

PRALNIA CHEMICZNA

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 prac Wies³awa Bo³tryka  Galeria Pracownia
Wies³awa Bo³tryka, ul. Armii Krajowej
23 wrzenia (wtorek)
15.00  Jesienny turniej pi³ki no¿nej dla dzikich dru¿yn SP
i Gimnazjów, stadion MOSiR
24 wrzenia (roda)
15.00  Jesienny turniej pi³ki no¿nej dla dzikich dru¿yn SP
i Gimnazjów, stadion MOSiR
25 wrzenia (czwartek)
15.00  Jesienny turniej pi³ki no¿nej dla dzikich dru¿yn SP
i Gimnazjów, stadion MOSiR
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej
26 wrzenia (pi¹tek)
15.00  Jesienny turniej pi³ki no¿nej dla dzikich dru¿yn SP i
Gimnazjów, stadion MOSiR
17.00  £owcy smoków, film  kino Mazur
19.00  Przebudzenie, film  kino Mazur
27 wrzenia (sobota)
10.00  Czarni  Mazur E³k, mecz pi³ki no¿nej trampkarzy,
stadion MOSiR
12.00  Czarni  Salêt Bo¿e, mecz pi³ki no¿nej juniorów, wyjazd
14.00  Czarni  Miko³ajki, mecz pi³ki no¿nej juniorów m³odszych, wyjazd
15.00  Czarni  Mielnik, mecz pi³ki no¿nej III ligi, wyjazd
17.00  £owcy smoków, film  kino Mazur
19.00  Przebudzenie, film  kino Mazur
28 wrzenia (niedziela)
14.00  Czarni  Start Kruklanki, mecz pi³ki no¿nej klasy A,
stadion Wieliczki
15.00  Memoria³ im. W³adys³awa ¯urowskiego  stadion
MOSiR (szersza informacja wewn¹trz TO)
17.00  £owcy smoków, film  kino Mazur
19.00  Przebudzenie, film  kino Mazur
1 padziernik (roda)
18.00  otwarcie wystawy fotografii Ewy Koz³owskiej w Galerii Pogranicze, Sejny

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)
(L5416)

SALON OWIETLENIA
ul. Grunwaldzka 15

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

(V31104)

Narkotyki

!
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Sesja Rady Powiatu
Zapraszam na XX Sesjê Rady Powiatu w Olecku w
dniu 25 wrzenia 2008 roku (czwartek) o godz. 1400
w sali konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porz¹dek sesji:

1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwa³ Rady Powiatu i o
dzia³alnoci Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady Powiatu z dzia³alnoci
w okresie miêdzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
7. Stan realizacji zadañ inwestycyjnych w roku 2008.
8. Ocena dzia³alnoci Wydzia³u Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.
9. Stan realizacji programu Razem bezpieczniej w powiecie
oleckim.
10. Dzia³alnoæ SP ZOZ w likwidacji w Olecku za I pó³rocze
2008r.
11. Podjêcie uchwa³:
a) w sprawie uchwalenia Programu Ochrony rodowiska
dla Powiatu Oleckiego na lata 2008  2011 z uwzglêdnieniem perspektywy na lata 2012  2015;
b) w sprawie przekszta³cenia Domu Dziecka im. J. Korczaka
w Olecku w placówkê wielofunkcyjn¹ zwan¹ Dom im. J.
Korczaka w Olecku oraz nadania Statutu Domowi;
c) zmieniaj¹c¹ uchwa³ê w sprawie okrelenia zadañ, na które przeznacza siê rodki Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych;
d) w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Powiatowej
Policji w Olecku na dofinansowanie wyposa¿enia nowej
dy¿urki i recepcji;
e) w sprawie zmian bud¿etu powiatu na rok 2008.
12. Wnioski i owiadczenia radnych.
13. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania, interpelacje i wnioski
radnych.
14. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski Komisji Sta³ych Rady.
15. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
16. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marian wierszcz

O G £ O S Z E N I E

Na podstawie § 23 pkt 1 Regulaminu Rady Powiatu Oleckiego stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do Statutu Powiatu Oleckiego (Opublikowany w Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2004r. nr
73, poz.879 z pon. zm.) podajê do publicznej wiadomoci, i¿
w dniu 22.09.2008r. (poniedzia³ek) o godz. 13:00 w pokoju
nr 28 (biuro rady) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul.
Kolejowej 32 odbêdzie siê posiedzenie Komisji Zdrowia, Owiaty
i Bezpieczeñstwa.
Porz¹dek obrad:
1) Analiza materia³ów na sesjê.
2) Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
3) Przyjêcie protoko³u z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodnicz¹cy Komisji Zdrowia,
Owiaty i Bezpieczeñstwa Miros³aw Matusiak

Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam do udzia³u w XXII Sesji Rady Miejskiej w
Olecku, która odbêdzie siê w dniu 26 wrzenia 2008 roku
(pi¹tek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Olecku.
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej o dzia³aniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Wnioski radnych i Komisji Rady.
7. Uwagi i wnioski So³tysów oraz Przewodnicz¹cych Rad
Osiedli dotycz¹ce projektów uchwa³.
8. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowoci Gordejki i
Gordejki Ma³e, Gmina Olecko na lata 2007-2013;
b) zmieniaj¹c¹ uchwa³ê nr XLII/321/06 Rady Miejskiej w
Olecku z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przyjêcia
Lokalnego Planu Rewitalizacji jako szansy na poprawê
¿ycia w Olecku;
c) uzgodnienia projektu rozporz¹dzenia Wojewody Warmiñsko-Mazurskiego dotycz¹cego ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu;
d) zmieniaj¹c¹ uchwa³ê nr VI/60/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zabezpieczenia rodków
na realizacjê projektu modernizacji sk³adowiska odpadów
komunalnych w Olecku;
e) udzielenia dotacji celowej Województwu WarmiñskoMazurskiemu;
f) zmieniaj¹c¹ uchwa³ê nr XVII/162/08 Rady Miejskiej w
Olecku z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie okrelenia
wysokoci dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu;
g) zmiany bud¿etu gminy na 2008 rok.
9. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy .
10. Zamkniêcie obrad sesji.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Karol Sobczak

O G £ O S Z E N I E

Na podstawie § 23 pkt 1 Regulaminu Rady Powiatu Oleckiego stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do Statutu Powiatu Oleckiego (Opublikowany w Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2004r.
nr 73, poz. 879 z pón. zm.) podajê do publicznej wiadomoci,
i¿ w dniu 23-09-2008 (wtorek) o godz. 13:00 w pokoju nr 28
(biuro rady) Starostwa Powiatowego w Olecku odbêdzie siê
posiedzenie Komisji Bud¿etu, Finansów i Gospodarki.
Porz¹dek obrad:
1. Analiza realizacji zadañ inwestycyjnych zaplanowanych na
2008r.
2. Zapoznanie siê z realizacj¹ wykonanych zadañ Wydzia³u
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego oraz
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
3. Analiza materia³ów na sesjê.
4. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
5. Przyjêcie protoko³ów z poprzednich posiedzeñ komisji.
Przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu,
Finansów i Gospodarki
Jaros³aw Wies³aw Kuczyñski

#
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Warsztaty w ROK MG

W ostatni weekend w Regionalnym Orodku Kultury w Olecku Mazury Garbate odby³a siê pierwsza edycja warsztatów dla nauczycieli pod has³em Roztañczona szko³a  dziedzictwo kulturowe w regionie. Warsztaty realizowane s¹ ze rodków
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wziê³o
w nich udzia³ oko³o 40 nauczycieli z Olecka, gminy, powiatu i
okolic.
W pierwszej edycji w rolê wodzireja, a jednoczenie nauczyciela kroków i figur tanecznych Poloneza, wcieli³ siê pro-

wadz¹cy polskie tañce narodowe Jaros³aw Wojciechowski 
choreograf, sêdzia, konsultant tañców polskich z Warszawy.
Tañce i zabawy regionalne z regionu kurpiowskiego prowadzi³a Anna Jarosiñska  choreograf, wyk³adowca i teoretyk
rytmiki, równie¿ z Warszawy.
Kolejne edycje warsztatów odbêd¹ siê:
 24-26 padziernika 2008 r.
 21-23 listopada 2008 r.
 12-14 grudnia 2008 r.
Podczas tych warsztatów nauczyciele tañczyæ bêd¹ krakowiaka, kujawiaka i poznaj¹ tañce i zabawy regionu Warmii,
Mazur, l¹ska i Kaszub.

Fot. Archiwum ROK MG.

Stypendium sportowe
II stopnia

Bezpañskie psy

Do redakcji zg³osi³a siê pani Barbara £.,
która 16 wrzenia oko³o 16.00 zosta³a pogryziona przez psy na targowicy miejskiej (ul.
Kasprowicza). Jest na zwolnieniu lekarskim i
jedzi do E³ku na seriê piêciu szczepieñ. Nie
wiadomo bowiem czy pies, który j¹ pogryz³,
by³ szczepiony przeciw wcieklinie.
Na tej samej ulicy tydzieñ wczeniej zosta³ pogryziony przez psa ch³opiec jad¹cy
rowerem.
Równie¿ 16 wrzenia na ul. rodkowej zgraja
psów zaatakowa³a kobietê. Uda³o siê jej unikn¹æ
pogryzieñ, gdy¿ z klatki schodowej jednego
z bloków wybieg³ pies, którego tamte psy
zaatakowa³y.
Z tego widaæ, ¿e jak co roku po wakacjach psi problem nasila siê.

Joanna Grzyb ze Spo³ecznego Gimnazjum Spo³ecznego Towarzystwa
Owiatowego w Olecku otrzyma stypendium sportowe II stopnia.
Na najbli¿szej sesji Burmistrz Wac³aw Olszewski wrêczy uczennicy
pami¹tkowy dyplom i stypendium w wysokoci 1000 z³. To dowód uznania za zajêcie I miejsca na Indywidualnych Mistrzostwach Województwa
Juniorów w szachach w czerwcu br.
Gratulujemy!

Stypendia socjalne

Do 15 wrzenia br. rodzice uczniów i pe³noletni uczniowie mogli sk³adaæ
wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych. Do tutejszego urzêdu wp³ynê³o ich 600.
W rodzinach, w których dochód netto na osobê nie przekracza³ 351,00 z³
wnioskuj¹cy mog¹ spodziewaæ siê stypendium socjalnego w minimalnej wysokoci 51, 20 z³, maksymalnie za 128 z³. Wielkoæ kwot bêdzie wiadoma po
otrzymaniu dotacji celowej z Urzêdu Wojewódzkiego w Olsztynie.

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V50905)

PROMOCJA

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

 panele pod³ogowe I gatunek
 15,50 z³ za 1 m

2

(V31204)

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
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(21a)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

W drodze z Sayhan-Ovoo do Arvayheer, Mongolia, 19.07.2007
r. Kumys, rosyjska wódka, bjaslag i suute-caj
Wsta³em o ósmej. W³aciciel jurty przesun¹³ wczoraj wieczorem bateriê s³oneczn¹ (ogniwa fotowoltaiczne), która umieszczona by³a na ko³ku, a to znaczy ¿e umie j¹ obs³ugiwaæ i wie,
z której strony bêdzie wschodziæ s³oñce. Na uwagê zas³uguje
fakt, ¿e przy wiêkszoci jurt stoi taka bateria, jest te¿ antena
satelitarna (do odbioru mongolskiego programu), stoj¹ motocykle i coraz czêciej dobry samochód terenowy. Mongolia
powoli siê zmienia, ma³ymi kroczkami upodabnia siê do zachodniej cywilizacji.

mongolskich specja³ów przygotowanym przez Erkê.
Dzisiaj by³ niesamowity upa³. W UAZ-ie nie ma oczywicie ¿adnej klimatyzacji, pozostaje tylko przesuwanie szyb i
robienie przeci¹gu. Kiedy mijamy siê z innym rodkiem lokomocji, musimy bardzo szybko zasuwaæ szyby, ¿eby ciana
py³u nie dosta³a siê do rodka. Ale i tak zawsze jestemy
zakurzeni, my i baga¿e. Na równych odcinkach stepu kierowca jedzie z zawrotn¹ prêdkoci¹, a jak trafi nawet na niewielkie zag³êbienie terenu, natychmiast podskakujemy pod sufit i
obijamy siê o ciany. Proby o wolniejsz¹ jazdê nie skutkuj¹.
Kierowca umiecha siê, kiwa g³ow¹, potakuje, ale i tak robi

Klasztor Ongiyn.
Bateria s³oneczna przy jurcie.
Wyjechalimy po godz. 9. Przejechalimy chyba 25 km i
wtedy Soren przypomnia³ sobie, ¿e zostawi³ w jurcie portfel i
zegarek. Nie by³o innego wyjcia, wrócilimy. Gospodarze siê
nawet lekko zdziwili. Erka co do nich zagadnê³a. Z twarzy
Mongo³ki wyczyta³em, ¿e udaje, ¿e nic nie wie. Stwierdzi³a
tylko, ¿e jurta jest ju¿ posprz¹tana. Roz³o¿y³a rêce. I nagle
ma³a dziewczynka wesz³a do jurty i przynios³a Sorenowi zgubê. Dziecko okaza³o siê uczciwsze od w³asnej matki.

Jurty na stepie.
Zajechalimy do klasztoru Ongiyn, w zasadzie ruin. Teraz
jest tu 10 mnichów, jest muzeum i prowadzone s¹ wykopaliska. Nic szczególnego. Spotkalimy tutaj dwie polskie grupy
m³odych ludzi, którzy tak jak my, samodzielnie podró¿uj¹ po
Mongolii. W pobli¿u by³a woda, tzn. rzeka Ongiyn gol z czyst¹ wod¹ i drzewa, które da³y nam trochê cienia. Roz³o¿ylimy pod nimi koc i zajadalimy siê makaronem, z dodatkiem

swoje. Przecie¿ kilka razy, o ma³y w³os, abymy siê wywrócili.
Niestety, nic nie jest w stanie doprowadziæ naszego kierowcy
do opamiêtania siê.
Z ka¿dym kilometrem przybywa³o zielonego stepu, soczystej trawy. Kiedy zatrzymywalimy siê na postój, biega³em po
stepie, k³ad³em siê na niego, przygl¹da³em siê kwiatkom, bo
chcia³em poczuæ ca³ym sob¹ potêgê zielonych mongolskich
przestrzeni.
Na stepie.

W³anie bezkresny step Mongolii sta³ siê symbolem tego
kraju. Jego krajobraz przetrwa³ niezmiennie od tysiêcy lat. Stepy, które zajmuj¹ w Mongolii 21% powierzchni, mo¿na najogólniej podzieliæ na suche oraz ³¹kowe. Ka¿dy z nich mo¿e
wystêpowaæ w dwóch odmianach: równinnej i górskiej. Przejcie z jednego typu stepu w drugi odbywa siê bardzo ³agodnie. Suche stepy zajmuj¹ pas rodkowej i po³udniowej Mongolii. Stepy ³¹kowe pojawiaj¹ siê na terenach bardziej wilgotnych.
Wród rolinnoci przewa¿aj¹ wysokie i gêste trawy. Step ³¹kowy usiany jest latem kolorowymi kwiatami, takimi jak: sasanki, astry, godziki, ostró¿ki, lilie.
C.d.n.
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Rumunia
 Proust odnaleziony!

Fotografie zebrane pod wspólnym tytu³em Proust odnaleziony, przedstawiaj¹ce Rumuniê, zostan¹ zaprezentowane
na wystawie w dniu 1 padziernika o godzinie 18.00 w Galerii
Domu Pogranicza w Sejnach. Dodatkiem do fotografii jest katalog
sfinansowany z funduszy Orodka Pogranicze  sztuk, kultur, narodów. Fotografie przedstawiaj¹ fascynacjê mieszkañcami
Rumunii, przede wszystkim mieszkañcami rumuñskich wiosek,
fascynacjê Innym  ludmi zamieszkuj¹cymi ten kraj, ich
ró¿norodnoci¹ i obyczajami, teraniejszoci¹ przeplataj¹c¹ siê
z przesz³oci¹ oraz analogiami przestrzeni i czasu.

Z³ota Epoka Rumunii
Dzi Rumunia kojarzy siê przede wszystkim z monasterami
i Drakul¹, a przy tym Rumunia to kraj, który podczas nie tak
odleg³ych rz¹dów Ceausescu zosta³ ogarniêty seri¹ nieobliczalnych absurdów, którym warto przyjrzeæ siê bli¿ej.
Z³ota Epoka Geniusza Karpat, jak zwyk³ mawiaæ o sobie
Nicolae Ceausescu, jest epok¹ dyktatury, na której przyk³adzie dzi mo¿emy obserwowaæ powstanie niebezpiecznych uzurpacji i chêci w³adzy, panowaæ nad nimi, odnajdywaæ podobieñstwa. Nale¿y podkreliæ, i¿ nie wszystko zawsze w Rumunii toczy³o siê tak, ¿e mo¿na by³oby przewidzieæ bliski upadek. Rumuñska ziemia, dziêki sprzyjaj¹cemu klimatowi, obfitowa³a w bogate zbiory: warzywa i owoce, rozmaite sery, ryby
z³owione w delcie Dunaju, szynki, kie³basy, zachwyca³y podniebienia specjalnoci kuchni rumuñskiej, wina i palinka, bukareszteñskie bazary obfitowa³y w niezliczon¹ iloæ smako³yków, których w tamtej epoce Polacy mogli Rumunom tylko
pozazdrociæ, gdy¿ w naszym kraju zacz¹³ siê ju¿ trudny okres
pustych pó³ek. W szko³ach na uczniów z rozpoczêciem roku
czeka³y bezp³atne ksi¹¿ki i zeszyty, opieka medyczna by³a
darmowa, kolejne domy stawiano z zawrotn¹ prêdkoci¹ wraz
z ca³ym zapleczem socjalno-kulturalnym. Ówczesna epoka
paradoksów polega³a jednak na tym, ¿e ta kraina szczêliwoci by³a utopi¹ dyktatora, utopi¹, która powoli ods³ania³a swoje
oblicze.
Kryzys zacz¹³ siê zupe³nie niegronie, od tego na przyk³ad, i¿ stacje benzynowe by³y zamykane jak sklepy, wieczorem, gdy¿ socjalistyczny cz³owiek mia³ prawo do odpoczynku. Nastêpnie pojawi³y siê braki w zaopatrzeniu, wy³¹czanie
energii elektrycznej i cieplnej, obcinanie wyp³at. Super plany
powstawa³y jak grzyby po deszczu i z regu³y nie by³y mo¿liwe do zrealizowania, ale realizowano je z ¿elazn¹ konsekwencj¹. Nacjonalistyczna propaganda wbija³a prawdê obywate-

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

(V56302)

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

lom rumuñskim pocz¹wszy ju¿ od przedszkoli. Ponoæ, gdy
historycy rumuñscy og³aszali kolejne rewelacje na potrzebê
rozwijaj¹cego siê nacjonalizmu, historycy innych krajów spadali z krzese³.
To nie by³o jednak wci¹¿ wystarczaj¹ce dla Najwy¿szego
¯o³nierza wiatowej Rewolucji i jego Towarzyszki Profesora
Doktora Akademika  Eleny Ceausescu. Tak, Nicolae i Elena
lubili zaszczytne tytu³y, by³y one wymuszane lub kupowane
w wielu krajach. A poza tym, lubili wszelkie tytu³y: Ojciec
Narodu, Geniusz Karpat, Genialny Prezydent, Ukochany Wódz,
Genialny Przywódca, Nieustraszony Bojownik, Najwybitniejszy Syn Ziemi Rumuñskiej, S³oñce Karpat, Geniusz Wszech
Czasów, Genialny Wizjoner, G³ówny Planista, wiatowy Geniusz, Genialna Uczona, Dostojna Ma³¿onka, Znakomita Uczona
(która ponoæ rozumia³a na ogó³ niewiele)  to tylko kilka ogólnie
akceptowanych przez Ceausescu skromnych okreleñ jego
osoby oraz ma³¿onki. Cytaty z³otych myli wodza rozwieszane by³y wszêdzie, gdzie tylko to by³o mo¿liwe, a gdy apetyt
Ceauseacu na wiat wzmaga³ siê, wpada³ on na coraz to nowe
pomys³y ulepszenia funkcjonowania kraju.
Po jednej z wizyt w Chinach, Ceausescu zrozumia³ jeszcze
ile pracy musi w³o¿yæ, aby naród zacz¹³ myleæ tak jak powinien, no i na sposób chiñski zacz¹³ hartowaæ i odmó¿d¿aæ
umys³y rumuñskie. W ten sposób powsta³ homo Ceausescu  cz³owiek prosty i bezgranicznie uwielbiaj¹cy Ojca Narodu. Zgodnie z realizowanym planem, naród, któremu powodzi siê dobrze, myli o g³upotach, a wiêc Wielki Wódz postanowi³ pogorszyæ sytuacjê Rumunów, którzy zastraszeni, zag³odzeni i pozbawieni perspektyw z wiêksz¹ ³atwoci¹ doceni¹ jego dzia³ania. Organizowano liczne szkolenia, zebrania i
narady. Ka¿de przemówienie rozpoczyna³o siê od cytatu z
bezcennej skarbnicy Towarzysza Ceausescu, oczywistym
te¿ by³o, i¿ naród nie powinien byæ przesadnie wykszta³cony,
a wiêc szkolnictwo w zasadzie ograniczono do praktyk zawodowych, obni¿aj¹c regularnie czas spêdzony w szkole na rzecz
pracy patriotycznej co doprowadzi³o do tego, i¿ realny rok
nauki trwa³ oko³o czterech miesiêcy. Spowodowa³o to wzrost
analfabetyzmu i gloryfikacjê niskiego wykszta³cenia cz³owieka. Brak mo¿liwoci zdobycia solidnej wiedzy spowodowa³
równie¿, i¿ na studia nie by³o kogo wys³aæ, a i nawet jeli
kto siê na nie dosta³, to by³y one tak¿e parodi¹ uczelni wy¿szych. Taki stan rzeczy jak najbardziej odpowiada³ Wielkiemu
Geniuszowi, który sam ukoñczy³ jedynie cztery klasy podstawowe. Praca fizyczna sta³a siê najwy¿sz¹ wartoci¹, elementem rewolucyjnego wychowania, za specjalna ustawa antypaso¿ytnicza przewidywa³a kary dla niepos³usznych obywateli. Telewizja nadawa³a tylko dwie godziny dziennie i to materia³ bardzo ocenzurowany. Zakazano korzystania z anten
mog¹cych przechwyciæ programy z s¹siaduj¹cych pañstw, jak
równie¿ posiadania wideo.
Ca³e spo³eczeñstwo rumuñskie zosta³o konsekwentnie
usystematyzowane i ka¿dy doskonale zna³ swoje miejsce, które
z kolei jasno okrela³o dostêp do ró¿nych sklepów, orodków, placówek, niedostêpnych dla kogo z ni¿szego szczebla
hierarchii. Prezydent i jego ma³¿onka odgrywali oczywicie
najwa¿niejsz¹ rolê w pañstwie. Najwiêkszy Syn Narodu ka¿demu obywatelowi w kraju nakazywa³ oddanie i lepe pos³uszeñstwo. Luksusy przyznawane by³y wysokim funkcjonariuszom w zamian za ich lojalnoæ. S³ynne Securitate czuwa³o
nad jedynie s³usznym obrazem kraju. Kontrolowano wszystkie maszyny do pisania, a wzory czcionek przechowywano.
Specjalny dekret zakazywa³ nawet po¿yczania maszyn do pisania pomiêdzy osobami prywatnymi. Pismo rêczne tak¿e by³o
weryfikowane i archiwizowane, ³¹cznie z pismem dzieci.
C.d. na s. 8.
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Rumunia
 Proust odnaleziony!

C.d. ze s. 7.
Ca³a poczta podlega³a cenzurze. Kary za niepos³uszeñstwo otrzymywa³o siê rygorystyczne, kara na mieræ, mêki w
kopalni soli lub w celi napromieniowanej radem.
Wydano wiele absurdalnych dekretów. Dekret nr 23 zabrania³ kontaktu z cudzoziemcami. W ostatecznoci mo¿na
siê by³o z jakim spotkaæ, ale potrzebna by³a zgoda protocolu czyli zak³adowej komórki bezpieki. Przed spotkaniem odbywa³o siê szkolenie obywatela rumuñskiego co mo¿e powiedzieæ, za po spotkaniu by³ zobowi¹zany przedstawiæ sprawozdanie. Jedn¹ z kar za spotkanie siê bez pozwolenia by³a
na przyk³ad dla inteligenta przymusowa zmiana zawodu na
fizyczny. Izolacja cudzoziemców od normalnych ludzi by³a
ca³kowita. Kampania antyszpiegowska na zakrojon¹ skalê przedstawia³a gdzie siê tylko da³o cudzoziemca-szpiega, który chce
dzia³aæ na niekorzyæ Rumunii. Zwykli ludzie nie mogli nawet
odpowiadaæ na pytanie o drogê, gdy¿ za tym mog³a kryæ siê
jaka niecna próba uzyskania informacji o wielkich tajemnicach pañstwowych. Wykorzystywano naiwnoæ ludzk¹ pod
przykrywk¹ patriotycznego postêpowania. Prosty cz³owiek stawa³
siê niez³omnym ¿o³nierzem socjalizmu. Co ciekawsze, ponoæ
dekret nr 23 nigdy nie nabra³ mocy prawnej, co nie przeszkadza³o s³u¿bom bezpieczeñstwa w szanta¿owaniu nim ca³ego
spo³eczeñstwa rumuñskiego.
Epoka rozwoju charakteryzowa³a siê trudnociami, które
musia³ rozumieæ i znosiæ ka¿dy Rumun. Oszczêdzanie sta³o
siê elementem propagandy. Zabroniono u¿ywania ¿arówek
silniejszych ni¿ 40 watów, tramwaje i autobusy jedzi³y bardzo rzadko, zakazano ruchu samochodów osobowych, wprowadzono oszczêdnoæ paliw (prywatne samochody mog³y jedziæ
na zmianê, co drugi dzieñ), na wsi zakazano korzystania z
normalnego transportu, który nale¿a³o zast¹piæ zaprzêgami krowimi
i bawolimi, a gdy okaza³o siê, ¿e najlepiej oszczêdza siê paliwo, gdy go siê nie sprzedaje, to zaprzestano jego sprzeda¿y.
Kultura musia³a tak¿e zapracowaæ na siebie prac¹ fizyczn¹ 
wed³ug Macieja Kuczewskiego (Rumunia Koniec Z³otej Epoki),
bukareszteñska opera po godzinach zajmowa³a siê produkcj¹
trumien. Kolejne nieocenione wynalazki i dekrety Wielkiego
Geniusza zubo¿a³y i poni¿a³y spo³eczeñstwo rumuñskie w ramach walki o jego suwerennoæ. Zamys³ by³ dosyæ przewrotny: puste ¿o³¹dki Rumunów mia³y zaprowadziæ kraj do bogactwa. Kolejnym etapem oszczêdnoci, w imiê których Rumunia mia³a staæ siê wiatowym mocarstwem, by³ wzrost cen
¿ywnoci, nastêpnie ze sklepów znik³a ¿ywnoæ, pozosta³y
tylko konserwy  przeciwko takiej sytuacji ju¿ zdyscyplinowany i zindoktrynizowany naród wiadomy koniecznoci poniesienia kosztów nie protestowa³, wiadomo by³o, ¿e nie mo¿na spo¿ywaæ w nadmiarze jeli chce siê odnieæ sukces!
Geniusz Ceausescu nie pomin¹³ równie¿ rolnictwa. Udoskonala³ on i tworzy³ nowe normy uprawy i hodowli (dobrym
przyk³adem na absurd genialnych udoskonaleñ jest uprawa
kukurydzy: Ceausescu kaza³ rêcznie obdzieraæ kolby m³odej
kukurydzy, aby szybciej dojrzewa³a, a tak dojrzewaj¹ca kukurydza nie osi¹ga³a wagi, ani nie posiada³a du¿ych wartoci
od¿ywczych, zreszt¹ nie by³o komu jej zwieæ z pola, bo nie
by³o czym, bo zwierzêta by³y niedo¿ywione, gdy¿ im tak¿e
nie by³o ¿adnej mo¿liwoci przywiezienia i zapewnienia paszy). Z kolei Dekret Zimowy objawia³ ogrom geniuszu Ceausescu, który doszed³ do wniosku, ¿e cz³owiek ¿yje zdrowiej w
temperaturze nie wy¿szej ni¿ 10° C i za jednym zamachem

obni¿y³ produkcjê zbêdnej energii. Ograniczono równie¿ dostawê gazu, kolejnym Dekretem zabroniono u¿ywania wszelkich urz¹dzeñ elektrycznych, bo jak ju¿ pr¹d by³ w mieszkaniach to nie wolno by³o go u¿ywaæ. Ciep³a woda by³a rzadkoci¹, za wie znów dowiadczy³a kolejnego absurdu, gdy¿
wydano Dekret o jej samowystarczalnoci i pozostawiono sam¹
sobie.
Rumuni przez lata nacjonalistycznej edukacji zostali doprowadzeni do wielkiej rozpaczy i wszelkich prób przetrwania. Dekret nr 400 o dyscyplinie pracy z 1981 roku nakazywa³
na pocz¹tku ka¿dego roku zabieranie pracownikom czêci
wynagrodzenia na poczet Wielkich Planów Wodza, konfiskowano dzie³a sztuki i z³oto oraz bi¿uteriê (nazywano to wypo¿yczeniem na 99 lat). Plany pañstwowe by³y tworzone wed³ug wyimaginowanych statystyk, nigdy ¿adne dane nie pokrywa³y siê z rzeczywistoci¹. Na mocy pewnego Dekretu jednego dnia wszyscy Rumunii musieli siê zapisaæ do Rumuñskiego Czerwonego Krzy¿a (oczywicie chodzi³o o sk³adki, a
wiêc kolejn¹ mo¿liwoæ przejêcia finansów obywateli), za
urzêdnicy w ministerstwach mogli iæ do domu tylko wtedy
gdy Ukochany Towarzysz ju¿ zakoñczy³ swoj¹ pracê, a ten
pracowa³ czêsto do pónych godzin nocnych, gdy¿ chcia³
znaæ myli swoich obywateli. W zwi¹zku z tym zapewni³ im
sta³¹ inwigilacjê Securitate oraz zorganizowa³ plan pods³uchiwania narodu (system elektronicznych pods³uchów nadzorowa³a ponoæ sama Elena).
Absurd ten pozostaje bardziej w pamiêci ludzi ni¿ w fachowych opracowaniach, gdy¿ wci¹¿ brak wyczerpuj¹cych
publikacji dotycz¹cych Rumunii z czasów Ceausescu. Od pewnego czasu kino rumuñskie próbuje stworzyæ zapis ¿ycia w
epoce dyktatora. Jednym z ostatnich filmów doskonale obrazuj¹cych Z³ot¹ Epokê jest film 4 miesi¹ce, 3 tygodnie i 2
dni. Dotyczy on historii dwóch m³odych kobiet, które objête
polityk¹ koniecznoci wzrostu rumuñskiego spo³eczeñstwa z

'

Tygodnik Olecki nr 38 (558)

22 milionów do oko³o 30 milionów w kilka lat (czyli obowi¹zkiem powiêkszania
liczebnoci narodu oraz Dekretem z 1967
roku, na mocy którego s¹ zwolnione z
obowi¹zku rodzenia dzieci dopiero po
ukoñczeniu 40 lat) borykaj¹ siê z codziennoci¹, nielegaln¹ aborcj¹ i brakiem humanitarnego podejcia. Ciekawostk¹ jest,
i¿ w latach siedemdziesi¹tych ów Dekret
zosta³ udoskonalony: kobieta mog³a przestaæ rodziæ dopiero po 45 roku ¿ycia lub
po urodzeniu przynajmniej czworga dzieci.
Norm¹ by³o, i¿ po zmianie pracy lub
podejmowaniu jej po raz pierwszy wszystkie kobiety by³y badane ginekologicznie, aby nie mog³y ukryæ i ewentualnie
usun¹æ ci¹¿y. rodki antykoncepcyjne
by³y dekretowo zakazane w Rumunii. W
tej walce o nowych obywateli nie rejestrowano noworodków, które mog³y nie
prze¿yæ, tak wiêc w wyniku naturalnej
selekcji lad zagin¹³ po wielu istnieniach.
Nie lepiej obchodzi³ siê system z
osobami starymi, które powinne by³y
umieraæ, zgodnie z rozs¹dkiem, najpóniej w wieku 70 lat, aby nie byæ ciê¿arem dla kraju ¿yj¹c egoistycznie, bezproduktywnie i antyspo³ecznie. W specjalnych instrukcjach nakazywano lekarzom
zmniejszanie przepisywanych leków, leczenie tzw. naturalne, czyli polegaj¹ce
na jedzeniu czosnku, który powinien
wystarczyæ na wszelkie schorzenia. Nadmierna opieka medyczna dla osób powy¿ej 70 roku ¿ycia równie¿ by³a niepotrzebna, dlatego nakazano interesowaæ
siê wiekiem chorego w przypadku wezwania karetki. Chory w wieku powy¿ej
70 lat nigdy nie doczekiwa³ siê przyjazdu ambulansu. W zwi¹zku z tym, i¿ mimo
wszystko lekarze starali siê leczyæ postanowiono, i¿ ludzie starsi zostan¹ obowi¹zkowo przesiedleni z miast na wie,
gdzie zdrowe powietrze i brak opieki
spo³ecznej (przede wszystkim chodzi³o
o ten fakt) rozwi¹¿e problem ich krn¹brnej d³ugowiecznoci. Uda³o siê unikn¹æ
licznych nieszczêæ, gdy¿ na wsi zabrak³o wolnych mieszkañ, mimo, i¿ zaczêto
burzyæ ca³e wsie w ramach systematyzacji, aby wszêdzie postawiæ jednakowe
bloki. Nie uda³o siê wykorzeniæ starych
ludzi, ani zrównaæ z ziemi¹ wszystkich
rumuñskich wiosek, gdy¿  ca³e szczêcie  Epoka Ceausescu dobiega³a koñca. Naród wyzwoli³ siê ostatecznie z mi³oci do Geniusza Karpat. Dzi potrafi
nawet spojrzeæ ju¿ na rewolucjê z przymru¿eniem oka, widaæ to w ostatnich produkcjach filmowych, jak chocia¿by w filmie
12:08 na wschód od Bukaresztu, opisuj¹cym barwne spory mieszkañców
Rumunii w kwestii kto tak naprawdê
rozpocz¹³ tê rewolucjê!?.

Drum Bun!
czyli Szerokiej Drogi!
Nicolae Ceausescu obj¹³ w³adzê w
1965 roku, za prze³om i rewolucja odby³y siê w 1989, a wiêc zaledwie w przeci¹gu dwudziestu czterech lat uda³o siê
Wielkiemu Geniuszowi doprowadziæ kraj
do upadku, a ludzi do ca³kowitego upodlenia. Ca³e szczêcie, mieszkañcy Rumunii szybko pozbierali siê po rz¹dach Ceausescu i dzi znów s¹ ludmi umiechniêtymi i ¿yczliwymi, mimo ¿e wejcie w
zupe³nie nowe czasy nie by³o dla nich
³atwe.
Nowa sytuacja nie by³a równie¿ ³atwa dla mniejszoci etnicznych zamieszkuj¹cych Rumuniê (a jest ich du¿o), a w
szczególnoci Romów, których sytuacja
w Rumunii nigdy nie by³a do pozazdroszczenia, nie by³a jednak odmienna od ich
pozycji w innych krajach. W ci¹gu XX
wieku oficjalnie Romów w Rumunii nie
by³o, co siê mija³o z prawd¹ i wynika³o z
faktu, i¿ nigdy nie byli wymieniani przez
Ceauºescu wród mniejszoci etnicznych.
Funkcjonowali wci¹¿, wbrew w³asnej woli,
na marginesie spo³eczeñstwa, bezsilni
wobec wrogoci otoczenia. Rozpad
pañstw bloku wschodniego oraz kszta³towanie siê nowych granic Unii Europejskiej, niestety, nadal pozostawi³y Romów poza strukturami, a raczej niewiele
odmieni³o to ich sytuacjê. Podczas podzia³u skolektywizowanej wczeniej przez
rumuñskich komunistów ziemi Romowie
nie uzyskali do niej ¿adnych praw, pomimo, i¿ ona im siê równie¿ nale¿a³a.
Wyznaczono im ¿ycie koczownicze i utrudniono egzystencjê zakrywaj¹c siê pokrêtn¹
wyrozumia³oci¹, i¿ ¿ycie koczownicze jest

przecie¿ ich w³asnym wyborem. W wyniku dzia³añ administracji urzêdniczej zostali
obywatelami drugiej kategorii. Wielu
Romów skazanych na biedê i bezrobocie wykorzysta³o otwarcie granic i wyemigrowa³o z Rumunii do pañstw Europy Zachodniej. G³ównym celem ich migracji by³ (i jest) zarobek, na co równie¿
i my Polacy jestemy dobrym przyk³adem. Rumunia przechodzi wci¹¿ wiele zmian
na lepsze, co daje szansê jednak i mniejszociom etnicznym.

Dzisiejsza Rumunia
i analogie

Wystawa fotografii zebranych pod
wspó³nym tytu³em Proust odnaleziony
jest zaledwie czêci¹ projektu zwi¹zanego z Rumuni¹. Fotografiom towarzysz¹
poematy proz¹. S¹ one refleksjami, które nasuwa³y mi siê pod wp³ywem napotkanych w Rumunii osób i widzianych
pejza¿y, przyczyni³y siê do syntezy fotograficznej. Sportretowani ludzie pochodz¹ z ró¿norodnych miejsc i rodowisk.
Na fotografiach stara³am siê ukazaæ wielokulturowoæ, przenikanie siê przesz³oci z teraniejszoci¹ oraz analogie czasu i przestrzeni. Nie mog³abym stworzyæ
fotografii, jakich bym sobie ¿yczy³a, gdyby
widziana rzeczywistoæ nie przeplata³a
siê z opowieciami, które pozwoli³y mi
bli¿ej poznaæ Rumuniê (niedawnymi czasami Ceausescu i Z³otej Epoki), z fragmentami literatury i muzyki  tej chcianej lub te¿ i nie. Bez chwil, które wydarzy³y siê wczeniej.
Na wystawê wszystkich serdecznie
zapraszam.
Ewa Koz³owska
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Tragiczne rodzinne losy
II wojna wiatowa by³a najtragiczniejszym wydarzeniem XX wieku. Polska by³a
jednym z najbardziej dowiadczonych przez
ni¹ krajów. Nie by³o rodziny, w której
by kto nie zgin¹³. Same dzia³ania wojenne przetoczy³y siê przez nasz kraj trzy
razy: w 1939, 1941, 1944/45. Polacy dowiadczyli dwóch tragicznych okupacji:
sowieckiej i niemieckiej, a póniej, ju¿
po zakoñczeniu wojny, pacyfikacji sowieckiej (np. ob³awa suwalska w lecie
1945).
Dzisiaj chcemy Pañstwu przybli¿yæ
historiê polskiej rodziny, w której losy
wplot³a siê wojna. Oto wspomnienia jednej
z mieszkanek Olecka. Zaczynaj¹ siê one
od 1939 roku:
Rodzice moi pochodzili z P³otyczy
Ma³ej ko³o Tarnopola na Podolu. Bardzo kochali swe strony rodzinne i wszystkie oszczêdnoci lokowali w zakup ziemi
w P³otyczy. Uprawia³a j¹ rodzina ojca i
matki.
W okresie miêdzywojennym wszystkie
wakacje spêdzalimy na Podolu. Ojciec
mój  Pawe³ Lechman  ponad 17 lat
pracowa³ w policji, z tego a¿ 14 lat w
powiecie ³om¿yñskim: 5 lat w Winie, a
7 lat w Szumowie jako komendant. Ostatnie 2 lata pracowa³ jako komendant policji w Rutkach Kossakach.
We wrzeniu 1939 roku opuci³ posterunek razem z cofaj¹cym siê wojskiem
polskim z Prus Wschodnich. Zgodnie z
rozkazem w³adz zwierzchnich uda³ siê na
zgrupowanie policji bia³ostockiej do Bielska Podlaskiego oddalonego o ponad
150 kilometrów. W tych okolicach dosta³ siê do niewoli sowieckiej, a póniej

Pawe³ Lechman

(cz. 1)

do obozu w Ostaszkowie. Zosta³ rozstrzelany w kwietniu 1940 roku. Figuruje ju¿
na trzeciej licie rozstrzelanych. Mia³
wówczas 42 lata.
W 1939 roku by³o piêkne s³oneczne
lato, a w powietrzu wisia³o grone s³owo wojna. Tego lata nie pojechalimy
do P³otyczy, mimo prób i pop³akiwañ
matki. Ojciec nie chcia³ rozstawaæ siê z
nami. Obieca³ jednak, ¿e odele nas do
tam w razie wojny. Sta³o siê to 2 wrzenia. Wieczorem przyjecha³a furmanka.
Wonica poda³ kartkê z tak¹ treci¹:
Wyje¿d¿ajcie natychmiast. Spotkamy siê
w Bielsku Podlaskim. Dotarlimy tam
po dwóch dniach. W lesie zatrzymalimy siê na odpoczynek. Sta³o tam oko³o 20 furmanek.
Nagle wielka radoæ: szybkim krokiem
zbli¿a³ siê ojciec. Ojciec zachowywa³ siê
jako dziwnie. By³ smutny, nie móg³
wykrztusiæ s³owa. Jakby nie cieszy³ siê
ze spotkania. Szybko przemóg³ siê i krótko
stwierdzi³:
-Moi kochani, radcie sobie sami.
Z³o¿y³em przysiêgê i nie mogê jej z³amaæ. Otrzyma³em pod swoj¹ komendê 60
ludzi i nie mogê ich zawieæ. Muszê iæ
i broniæ Ojczyzny, kraj jest w potrzebie.
Wtedy nachyli³ siê, aby mnie po¿egnaæ. Wiedziona jakim dziwnym przeczuciem szybko objê³am go za szyjê.
Dopiero z pomoc¹ mamy uwolni³ siê z
ucisku. Ojciec bez jednego s³owa odwróci³ siê i odszed³. By³o to ostatnie
po¿egnanie.
Po po¿egnaniu z ojcem by³am smutna i przygnêbiona. Znajoma sylwetka
szybko minê³a polanê i zniknê³a wród
drzew. Wci¹¿ jeszcze siedzia³am na wozie. Zdenerwowana mama zniknê³a te¿
gdzie w zarolach lasu. Wonica wyprz¹g³ konie i poszed³ szukaæ wody. Zbli¿a³
siê powoli jesienny zmierzch. Na zachodniej stronie nad ziemi¹, miêdzy pniami
drzew, ujrza³am du¿y, czerwony kr¹g
zachodz¹cego s³oñca. Powoli, majestatycznie zbli¿a³ siê do ziemi, dotkn¹³ go,
podniós³ siê i znowu zanurzy³ i znikn¹³
za horyzontem. Widocznie zatrzymalimy
siê na skraju lasu. Skoñczy³ siê te¿ pewien etap mego ¿ycia, b³ogiego dzieciñstwa.
Powróci³ wonica z wod¹, a mama z
suchymi ga³êziami. W popiechu postawi³a czajnik wody na ognisku. Wonica kilka razy chodzi³ po wodê. Widocznie niedaleko by³a studnia. Wkrótce pilimy herbatê. Musielimy nocowaæ na
tej polanie w lesie. Nigdy nie nocowa³am na siedzeniu. Przy ka¿dym podmuchu wiatru porusza³y siê konary drzew i

szeleci³y licie. Nie mog³am zasn¹æ. Na
siedzeniu uwiera³y mnie db³a suchej
s³omy, wchodzi³y w poñczochy i k³u³y
w nogi.
Mama zgasi³a ognisko i wesz³a na
wóz. Przytulona do jej kolan wkrótce
usnê³am. Obudzi³am siê o wicie. M³ody wonica zaprz¹g³ do wozu konie i
ruszylimy w dalsz¹ drogê na wschód
w kierunku rzeki Bug. Czeka³a nas d³uga
i uci¹¿liwa droga do Tarnopola. Chcielimy, podobnie jak wielu innych uciekinierów, uciec jak najdalej od wkraczaj¹cych do Polski wojsk hitlerowskich Niemiec.
Okaza³o siê, ¿e od tej wojny trudno
by³o uciec, ona ju¿ nas dogania³a. Po
opuszczeniu lasu ujrzelimy straszny
widok. Nad ma³ym miasteczkiem unosi³y siê dogasaj¹ce p³omienie ognia i dymu
i czuæ by³o spaleniznê. Okaza³o siê, ¿e
poprzedniego dnia w nocy na rynku zatrzyma³ siê oddzia³ polskiego wojska i
zosta³ on zbombardowany przez samoloty niemieckie. Zrzucone bomby zniszczy³y wyposa¿enie oddzia³u i kilka domów przy rynku. Zginê³o oko³o 20 osób.
Dowiedzielimy siê te¿, ¿e polska artyleria zestrzeli³a w £om¿y niemiecki samolot zwiadowczy i na drugi dzieñ zbombardowano miasto.
Jechalimy wci¹¿ w kierunku Bugu,
lecz tam okaza³o siê, ¿e most by³ zbombardowany. Wobec tego wszyscy skierowali siê na po³udnie do przystani promowej. Prom ci¹gniêty by³ na linach z
obu brzegów rzeki. Na promie mog³a
zmieciæ siê furmanka z koñmi i oko³o
50 ludzi. Doæ d³ugo oczekiwalimy na
powrót promu. W tym czasie nadlecia³y
niemieckie samoloty zwiadowcze i stara³y siê ostrzeliwaæ prom z karabinów
maszynowych. Pociski nie trafi³y i nikomu nic siê nie sta³o. Nasz furman w wielkim
popiechu wjecha³ na prom, a my sta-
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nê³ymy obok wozu. Szczêliwie dop³ynêlimy na drugi brzeg. Tam by³o wysokie wzniesienie. Furman pogna³ kasztanki, a my z mam¹ pobieg³ymy pieszo.
Konie by³y zmêczone, poniewa¿ jechalimy ca³y czas polnymi drogami. Przejechalimy jeszcze z 10 km i zatrzymalimy siê na polnej drodze przy wsi. Tam
mielimy odpocz¹æ i przenocowaæ.
Rano okaza³o siê, ¿e zatrzymalimy
siê przy ma³ej stacji kolejowej. Poprzedniego dnia stacjonuj¹cy tam ¿o³nierze
ostrzelali dwa niemieckie samoloty zwiadowcze, a jeden z nich zestrzelili. Wiedzielimy, ¿e w ka¿dej chwili mog¹ przylecieæ niemieckie bombowce. Mama chwyci³a mnie za rêkê i pobieg³ymy ukryæ
siê w pobliskim lesie. Furman postanowi³ pozostaæ przy koniach obok stacji.
Mamie wydawa³o siê, ¿e las jest blisko,
a by³o do niego ponad 3 kilometry. Bieglimy polami, na których ros³y jeszcze
koniczyna, buraki i ziemniaki, które znacznie utrudnia³y nasz bieg.
Nagle nadlecia³a eskadra niemieckich
bombowców. Wydawa³o siê, ¿e zatrzês³a siê ziemia. Przestraszone upad³ymy
w bruzdê ziemniaków. Gdy przelecia³y,
znów pobieg³ymy do lasu. W lesie tym
przebywa³ ca³y oddzia³ polskiego wojska. ¯o³nierze ukryli siê w okopach. My

te¿ wesz³ymy do okopów. Okopy te nie
by³y przykryte drzewem i nie spe³nia³y
swojej roli. Ja s¹dzi³am, ¿e bêdzie z nami
koniec, wyskroba³am sobie krzy¿yk i
modli³am siê. Samoloty zrzuci³y gdzie
bomby i powraca³y do swych baz, a po
drodze ostrzela³y las z karabinów maszynowych. Wydawa³o mi siê, ¿e pada grad,
³ami¹ siê ga³êzie i sypi¹ licie. Las by³
gêsty i kule nie trafi³y ani w konie, ani
w ludzi, ani w sprzêt. Szybko, ju¿ poln¹
drog¹, wróci³ymy do furmanki. Na dworcu
nie by³o ¿adnej strzelaniny i wszystko
by³o w porz¹dku. Mama s³usznie uzna³a, ¿e skoro samoloty odlecia³y, to ju¿
nie pojawi¹ siê do wieczora.
Pospiesznie ruszylimy dalej. Znów
jecha³ymy zat³oczon¹ drog¹ wród uciekinierów i taborów wojskowych. Wkrótce
dotarlimy do g³ównej drogi. To w³anie
na tê drogê niemiecka eskadra zrzuci³a
swoje bomby. Do tego miejsca dotarlimy po godzinie jazdy. Widok by³ straszny. Rozbite wozy, zabici ludzie i konie,
zniszczony sprzêt. Trupy ludzi w ró¿nych
pozycjach le¿a³y na wozach, przy drodze, pod drzewami, w rowie i na s¹siaduj¹cej z drog¹ ³¹ce. ¯o³nierze w popiechu uk³adali zabitych na poboczu drogi,
a konie i wozy spychali na ³¹kê i pole,
aby nie tarasowa³y przejazdu. Byæ mo¿e

Komentarze i refleksje
List do szwagra
 zaproszenie na Mazury

Grzegorz Kudrzycki

Staszek!

Wiem, ¿e jeste cz³ek wiatowy, ale kiedy zapomnisz ju¿ o
francuskich kasztanach na Placu Pigall, przyje¿d¿aj na Mazury, do Olecka!
Mazurki olekcie mo¿e nie tak galante jak nad Sekwan¹, ale
weso³e s¹ i nad podziw urodne. Rzadziej te¿ bywaj¹ grymane, za to wiêcej sta³oci i moresu maj¹ce.
Nie obiecujê Ci tu wygód, takich jak u Ali  najlepszej z
Twoich ¿on, potraktuj to raczej jako obóz kondycyjny, a nawet wiêcej  szko³ê przetrwania. Jest tu bardzo dobra cie¿ka
rowerowa, wiewiórcz¹ zwana, wokó³ jeziora (oko³o 13 km),
blisko stadiony pi³karskie i tenisowe, park, du¿o miejsc do
biegania i æwiczeñ ruchowych. Jezioro, jak wiesz, tu¿ tu¿ 
jeszcze doæ czyste  mo¿na pop³ywaæ samopas, b¹d wypo¿yczyæ ma³¹ czy wiêksz¹ ³ajbê. Jest wreszcie, niedawno otwarty,
dom odnowy biologicznej z saun¹, masa¿ami, komorami niskich temperatur i sal¹ æwiczeñ si³owych.
Powoli cichnie letni harmider zwi¹zany z dyskotekami (disco-polo) oraz rytualnym piciem piwa. Z jeziora jeszcze mo¿na
wyci¹gn¹æ tak¹ i siak¹ rybê, a w razie zupe³nego pecha jest
parê rybnych sklepów w miasteczku. Najs³awniejszy to Kasia przy kolejowym trakcie.
Jest te¿ blisko las. Wprawdzie to nie Puszcza Bia³owieska
ani nawet Augustowska i grubego zwierza tu nie masz (ostat-

czêæ ludzi jeszcze ¿y³a, lecz nikt siê nimi
nie zajmowa³. Mieli zaj¹æ siê nimi ludzie
z pobliskich wsi. Wszyscy ¿ywi w popiechu kierowali siê do Kowla.
Zatrzymalimy siê na noc w pobliskiej wsi. Wówczas podszed³ do nas
mê¿czyzna i poprosi³, ¿ebymy go zabrali, bo jest bardzo zmêczony i wci¹¿
poszukuje swojego oddzia³u. Pokaza³
mamie wezwanie do wojska do rezerwy.
Oczywicie pojecha³ z nami o wicie.
Cieszylimy siê, ¿e pragnie  jak ojciec
 broniæ kraju. Wysiad³ w drugim mijanym miasteczku i nie wiemy czy znalaz³
swój oddzia³, a mo¿e wróci³ do swojej
rodziny ko³o Bia³egostoku.
Niemieccy piloci samolotów myliwskich czêsto obni¿ali lot i celowali do
pojedynczych osób. Tak zgin¹³ rolnik
orz¹cy pole.
Przed przyjazdem do Kowla nie widaæ ju¿ by³o wojska, a uciekinierzy jechali w przeciwnym kierunku. Wieczorem dowiedzielimy siê, ¿e wojska niemieckie kieruj¹ siê na Lwów i Kowel.
Wobec tego pojechalimy na wschód
do £ucka, a potem do Dubna. Nie posiadalimy mapy i trudno by³o zdobyæ
informacje. Wówczas ju¿ nie ryzykowalimy i jechalimy tylko wieczorem i w
nocy przez kilka dni.
C.d.n.

 nie tylko polityczne
Grzegorz Kudrzycki

nie ¿ubry i niedwiedzie wybito ju¿ w czasach jagielloñskich),
ale wilk, borsuk, kuna czy lisiczka to i owszem. Nie brakuje te¿
dzików, które dobrze strzela i sprawia nasz znajomek S.W. z
Borek. czasem dostajê od niego pêto wymienitej, dziczej kie³basy. Tylko grzybów w tym roku jakby mniej by³o, ale mo¿e
jeszcze urosn¹.
Piwa wszelakie tu masz, czy to rodzime, czy z zamorskich
krain dostarczone. U lenych ludków za mo¿na nabyæ okowitkê wyborn¹, tradycyjnie warzon¹, p³ac¹c jednak gotowym
groszem, bo ani runa, ani futer, ni skór braæ na wymianê nie
chc¹. Lenych ludków znaleæ trzeba umieæ. Kryj¹ siê, bo proceder
warzenia zakazany jest, a pojmanych stra¿ miejska w wie¿y
ratuszowej osadza albo co najmniej grzywien kilkanacie kary
nak³ada.
Ja warzê strawê prost¹, wszelako moja poliwka, acz niewyszukana, smakowita jest i wielce po¿ywna. Umiem te¿ pieczeñ
zrobiæ, szafranem suto przyprawiæ, grzyba do³o¿yæ, b¹d kiszeñca, do tego ko³acz dobrze wypieczony. Je¿eli zechcesz
jad³a bardziej wykwintnego, to znajdziesz go w barze Koala
(znakomite kartacze, bliny i pierogi), gdzie po¿ywiaj¹ siê ¿acy
z Wszechnicy Mazurskiej. Mo¿esz te¿ pójæ do jednej z kilku
restauracji, gdzie serwuj¹ prawdziwe delicyje.
Tak ¿e przyje¿d¿aj rych³o, póki czas jeszcze taki letniojesienny i zwierzyna ¿eruje. We odpowiednie odzienie do lasu
i na wodê oraz sprzêtu trochê, jak: strzelba, ³uki, no¿e itp. We
te¿ szatê wi¹teczn¹, aby w niedzielê do bo¿nicy pójæ, duszê
oczyciæ i s³owa wys³uchaæ.
Z harcerskim pozdrowieniem  G.
Olecko, 12 wrzenia 2008 r.
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Szanowny Panie PAC, ju¿ dawno zwraca³em uwagê, ¿e
znajomoæ historii i polityki, któr¹ Pan siê che³pi, jest co najmniej problematyczna. Pisze Pan, ¿e polityka jest zabawna i
mieszy. Có¿, niektórzy miej¹ siê na okr¹g³o i nie wiedz¹c
nawet o co chodzi.
Spija Pan s³owa z warg Braci Kaczyñskich i drukuje to
jako prawdy objawione, a ludzie maj¹ ju¿ dosyæ waszej prawdy, waszego prawa i waszej sprawiedliwoci.
To Pan, razem z Braæmi fa³szuje historiê. Próbuje Pan wmówiæ,
¿e obaj Kaczyñscy s¹ entuzjastami Okr¹g³ego Sto³u, III Rzeczypospolitej czy obecnej Konstytucji Polski. Mo¿e czyta Pan
wy³¹cznie Nasz Dziennik i ogl¹da TV Trwam, bo gdy przeczyta Pan inne gazety i obejrzy liczne konferencje prasowe
Pañskich idoli w Polsacie, TVN czy TV publicznej, ws³ucha
siê w ton ich wypowiedzi, nieskrywan¹ sympatiê i ¿yczliwoæ dla politycznych konkurentów, mo¿e zrozumie Pan swoje
z³udzenia.
Próbujê Panem potrz¹sn¹æ i zawo³aæ: Ch³opie, przejrzyj
na oczy! Niech Ci zacznie siê historyczne mylenie....
Czy tak jak Kaczyñscy uwa¿asz, ¿e media uwziê³y siê na
Prawo i Sprawiedliwoæ i Braci i ¿e ich krzywdz¹? Czy s¹dzisz,
¿e media dlatego nie lubi¹ obu Kaczyñskich, bo s¹ brzydcy,
niskiego wzrostu, czy maj¹ krzywe nogi? Nie! Nie dlatego!
Kaczyñscy dobrze zapracowali na swoj¹ opiniê.
Spin  doktorzy, Bielan i Kamiñski robi¹ co mog¹ ¿eby
poprawiæ, ociepliæ wizerunek Pana Prezydenta, ale wystarczy
kilka s³ów na konferencji Pana Prezydenta lub by³ego premiera i wszystko diabli bior¹.
Czy mam Ci przypomnieæ liczne przyk³ady:
1) wiec PiS w Stoczni Gdañsk  radosny parteitag  ...oni
(palcem na opozycjê) stoj¹ tam, gdzie sta³o ZOMO...;
2) polityczne wyst¹pienie J. Kaczyñskiego na Jasnej Górze;
3) niestosowny miech Prezydenta na konferencji z udzia³em
Condoleezza Rice, gdy Tusk próbuje odpowiedzieæ w jêzyku angielskim;
4) wielce niestosowne orêdzie prezydenta na tle konturu przedwojennych granic Polski, wyra¿aj¹ce jego fobie antyniemieckie;
5) dyplomatyczna sraczka pana Prezydenta i odwo³anie spotkania trójk¹ta wejmarskeigo  faktycznym powodem by³o
obra¿enie siê pana Prezydenta za krytyczny artyku³ w niemieckim brukowcu Tagespiegel;
6) szopki z ratyfikacj¹ i podpisaniem traktatu lizboñskiego,
który Przezydent sam negocjowa³, choæ kluczowa decyzja
zosta³a podjêta w rozmowie telefonicznej prezydenta Francji Sarkozy z Jaros³awem Kaczyñskim;
7) postponowanie takich ludzi, jak Lech Wa³êsa, W³adys³aw
Bartoszewicz czy Jacek Kuroñ, je¿eli nie osobiste uczestnictwo, to co najmniej ciche przyzwolenie na szarganie polskich autorytetów przez rodowiska zwi¹zane z PiS-em;

(V53004)

8) wspó³dzia³anie z IPN w budowaniu nowej polityki historycznej, z której wynika, ¿e woln¹ i demokratyczn¹ Polskê
wywalczyli agenci i wspó³pracownicy SB  na szczêcie
¿yj¹ jeszcze wiadkowie i bezporedni bohaterowie tych wydarzeñ i trudno wmówiæ, ¿e bia³e jest czarne itp...;
9) znacz¹cy udzia³ w tym, ¿e Solidarnoæ jako zwi¹zek nie
potrafi dzisiaj godnie obchodziæ swej rocznicy powstania;
10) ogromny udzia³ w tym, ¿e dzisiaj Polacy s¹ podzieleni na
dwa wrogie obozy, a obecny Prezydent jest wybitnie proPiSowski;
11) wspólne rz¹dy z Lepperem i Giertychem oraz szatañski
plan-prowokacja pozbycia siê Leppera z rz¹du i przejêcia
jego partii;
12) polityka zagraniczna pana Prezydenta polegaj¹ca na potrz¹saniu szabelk¹ i zagrzewaniu Gruzinów do walki wiedz¹c, ¿e s³owa to tylko s³owa. realistyczny by³ prezydent
Sarkozy, który w tych warunkach zrobi³ to, co mo¿liwe by³o
do zrobienia, czyli rozejm.
Jeszcze? Mo¿na tak wymieniaæ bez koñca, tylko po co?
Powiesz, ¿e druga strona te¿ ma swoich Talibów, jak to okreli³ J. Rokita. Pewnie ma, tylko ¿e ich wyst¹pienia s¹ zazwyczaj ripost¹ na wczeniejsze prowokacje.
Z rozbawieniem, ale i wielk¹ pob³a¿liwoci¹ obserwujê niektórych polityków i publicystów, np. Dziennika, dawnych
piewców PiS-u. Jako tak od jesieni 2007 r. zmieniaj¹ swój
stosunek do IV Rzeczypospolitej i braci Kaczyñskich. I jest
to objaw normalny.
Kiedy jaki mêdrzec powiedzia³, ¿e b³¹dziæ jest rzecz¹ ludzk¹,
natomiast trwaæ w b³êdzie  zbrodni¹. Chyba, ¿e zabrnê³o siê
za daleko i nie ma ju¿ dok¹d pójæ  ciana z przodu, ciana
z ty³u. Jest to np. przypadek Dorna lub Cymañskiego. Pierwszy z nich musi milczeæ, a drugi wci¹¿ udowadniaæ swoj¹ wiernoæ
wodzowi. Zaufanie i lojalnoæ s¹ piêkne, ale nie wtedy, gdy
bezkrytyczne i wymuszone.
Ja, w obecnych czasach, nie widzê ani partii, ani polityków, którym mo¿na zaufaæ bez zastrze¿eñ. Wczeniej mia³em i
ceni³em kilku ludzi, ale oni z racji wieku czy zdrowia z polityki
odeszli (Mazowiecki Bartoszewicz), b¹d odeszli na zawsze w
zawiaty (Geremek, Jan Nowak-Jeziorañski, Jecek Kuroñ). Dzisiaj
do g³osu doszli mali aroganci, którzy l¿¹ dawnych bohaterów, a historiê Polski chc¹ napisaæ od nowa.
Przemyl to, mój kolego po piórze i mo¿e dojdziesz do
wniosku, ¿e III Rzeczypospolita zbudowa³a jednak kawa³ porz¹dnej, acz nie wszystkim jeszcze doskona³ej, demokracji.
Zabezpieczy³a nas w NATO i Unii Europejskiej, wolne media,
swobodê wypowiedzi  czego akurat niektórzy nadu¿ywaj¹.
Nie jest to ¿aden Rywiland ani Ubekistan, jak chcieliby to
Twoi idole z PIS-u.
Z powa¿aniem Grzegorz Kudrzycki
STOWARZYSZENIE RODZICÓW OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH I OSÓB WSPIERAJ¥CYCH PRZY
WARSZTACIE TERAPII ZAJÊCIOWEJ W OLECKU
ZAPRASZA OD PONIEDZIA£KU DO CZWARTKU
Chêtne osoby niepe³nosprawne (od 16 roku ¿ycia) do
wziêcia udzia³u w popo³udniowych warsztatach: stolarskich,
krawieckich, ceramicznych, gastronomicznych, informatycznych,
tkackich.
Wszystkie osoby mog¹ skorzystaæ z poradnictwa prawno-administracyjnego (wtorek, czwartek 15:30-17:30), rehabilitacji ruchowej. Warsztaty i poradnictwo trwaj¹ od 1.08.2008r.
do 31.12.2008 r.
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(087) 520 49 45, 0-665-587-611.

(V47506)

List do PACa!

Projekt wspó³finansowany jest przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo³ecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
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INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO W ZDZ
Dnia13 wrzenia 2008 roku rozpoczêto
kolejny rok szkolny w szko³ach zaocznych ZDZ. Pani dyrektor zorganizowa³a
spotkanie inauguracyjne dla s³uchaczy
Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych,
Uzupe³niaj¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych, Szko³y Policealnej
dla Doros³ych oraz kadry nauczycielskiej.
Dokona³a oceny i podsumowania
dzia³alnoci edukacyjnej szkó³. Z satysfakcj¹ podkreli³a bogaty dorobek za
miniony rok szkolny w postaci:
- zdanego w 100% egzaminu zawodowego przez absolwentów szko³y policealnej na technika bezpieczeñstwa
i higieny pracy;
- zdanego w 100% egzaminu maturalnego przez absolwentów uzupe³niaj¹cego liceum ogólnokszta³c¹cego oraz
w 86% liceum ogólnokszta³c¹cego;
- wysokie osi¹gniêcia edukacyjne mierzone redni¹ ocen po sesji egzami-

Fot. Archiwum ZDZ w Olecku

nacyjnej na koniec roku szkolnego ucz¹cych siê obecnie
na wy¿szych semestrach s³uchaczy.
Wyró¿nieni s³uchacze otrzymali listy gratulacyjne z r¹k
Pani Dyrektor i ¿yczenia dalszych sukcesów edukacyjnych.
Pani Dyrektor z³o¿y³a s³uchaczom ofertê dodatkowych
form doskonalenia swoich umiejêtnoci na kursach organizowanych w placówce. Zaproponowa³a bezp³atne szkolenia
w dziedzinie sprawnego pos³ugiwania siê komputerem - ECDL
(Europejski Certyfikat Umiejêtnoci Komputerowych) oraz
szkolenia zawodowe w zale¿noci od potrzeb, predyspozycji
i zainteresowañ s³uchaczy.
W lipcu bie¿¹cego roku w placówce ZDZ mia³a miejsce
kontrola auditora Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
odnonie spe³niania wymogów sprzêtowych i lokalowych
pod k¹tem przeprowadzania egzaminów zewnêtrznych na
Europejski Certyfikat Umiejêtnoci Komputerowych. Pracownia
komputerowa spe³nia wszystkie optymalne wymogi i otrzyma³a wyró¿nienie, jako jedna z lepszych w regionie.
Zajêcia dydaktyczne w nowym roku szkolnym bêd¹ realizowane w gruntownie wyremontowanych i oddanych do u¿ytku
z nowym wystrojem 10 przedmiotowych salach wyk³adowych.
Zmieniono równie¿ miejsce sekretariatu, obecnie znajduje siê
w pomieszczeniu nr 7.

Finansowe wsparcie dla
pracodawców ze rodków PFRON

Pracodawcy, którzy zamierzaj¹ zatrudniæ osobê niepe³nosprawn¹
(bezrobotn¹ lub poszukuj¹c¹ pracy) mog¹ sk³adaæ wnioski w Starostwie Powiatowym w Olecku o refundacjê 60% kosztów: wynagrodzenia osoby niepe³nosprawnej oraz sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne. Refundacja obejmuje okres jednego roku. Szczegó³owe warunki ww. refundacji okreli umowa zawarta pomiêdzy Starost¹ a pracodawc¹. Refundacji nie podlegaj¹ koszty poniesione przez pracodawcê
przed dniem zawarcia umowy ze Starost¹.
Szczegó³owe informacje na temat ww. refundacji i druki wniosków
mo¿na uzyskaæ w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32,
19-400 Olecko, pok. nr 3 (na parterze), tel. 087 5202475 w. 40 (pon. w
godz. od 8.00-16.00, wt. - pt. w godz. 7.30-15.30).
Sporz¹dzi³a: Halina E. Kasicka

Zaproszenie

Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna
im. Prof. T. Kotarbiñskiego w Olsztynie Filia w Olecku
zaprasza
wszystkie chêtne osoby do udzia³u w seminarium nt. Australia i Japonia. Tradycja i nowoczesnoæ, które odbêdzie siê w pi¹tek 3 padziernika
2008 r. o godz. 16.30 w bibliotece (ul. A. Krajowej
30).
W programie m.in. relacja z podró¿y Andrzeja
Malinowskiego do Australii i Japonii, otwarcie wystawy Australia i Japonia. Skarby kultury i styl
¿ycia, poczêstunek i ... niespodzianka.
El¿bieta Rowiñska

"
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* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V54614
* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. V48007
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V58101
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V58111
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna. Plac Wolnoci 14,
tel. (087) 520 15 78
V41811
(V44609)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

Tel. (087) 520-31-32, sms 0-505-314-536
 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 1000-0 00, pt-so  od 1000 do 200

* budowlano-remontowe us³ugi, wnêtrza-kompleks, tel.
0-509-910-090
K31803
* budowlane us³ugi, tel. 0-606-993-688
V47108
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07V1737
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
V49906
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88
V56802

D@RKOMP

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

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

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V50805
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel. (087)
520-05-15.
V50705

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

Olecko, ul. Kopernika 10, tel. 0-604-571-902
Transport na terenie powiatu oleckiego  GRATIS!
* AGD  ch³odnictwo, naprawa, ul. Zielona 29, tel. 0-87-52033-66, 0-508-723-894
K26011

Agencja Kredytowa KORZYCIK
ul. Kolejowa 31

(V49106)

tel. (087) 520-01-89
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L9305
* angielski korepetycje, tel. 0-502-935-070
K32301
(V42910)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

AUTO-MAX

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

(V50105)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
V19605
Marcin Sienica
ul. Paderewskiego 3A

(V28719)

V2137

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L9405
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V43909

* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V44009
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50

V56402

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L9006
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V42810
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K31404
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V51205
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V56502
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L9704
KWIACIARNIA ORCHIDEAul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! ZAPRASZAMY

(V55903)

RA
TY
!

(V49706)

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V53304

chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

V56702

(V55603)

US£UGI

T anie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,

Przemys³aw Atkielski

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

* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
V54624
* willa Eden, wesela i przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-87520-40-50, 0-600-431-203
V58121
* zespó³ muzyczny HYBRYDY, wesela, studniówki, imprezy okolicznociowe, tel. 0-512-948-641, 0-508-723-894 K26111

ADLER

L10002

(V48909)

PUB PIWNICA

* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30

(V49606)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.
V55703
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V57601
* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
K315604
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17

V55403

* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11

V47707

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

V49316

US£UGI
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V48307

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V55803)

* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
A19505

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4436)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V43110
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V57501
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L10105
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5229
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K937
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1037
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27209
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1537
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L10301
* transport ciê¿arowy do 30 ton, wywrotki, plandeki, tel.
0-604-514-845
V58201
* transport, przewozy regionalne, przeprowadzki, tel. 0-601159-718
V44309

(V49406)

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

.07

autostart

us³ugi samochodowe:
 os³ony silnika, skrzyni
 dywaniki, pokrowce
 foteliki dla dzieci
 nadkola, zderzaki
 akcesoria

Olecko, ul. Winiowa 5
tel. (087) 621 28 98
GSM 0 510 145 905
www.autooslony.pl

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

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

(V43609)

(V49206)

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)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

INNE
* oddam ma³e kotki w dobre rêce, te. 0-694-110-018

L10401

KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
A18409
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V49336
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 A18509
* poszukujê sta¿ysty, komputery, tel. 0-87-520-05-15 A19305
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421
L3319
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
A19106
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L10205
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
A18609
* zatrudniê krawcowe, tel. 0-662-112-100
L9205
SPRZEDAM
* 2 hektary, Kijewo, uzbrojona, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V58001
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
V49516
* Audi A3, 1,6B, 1999, czarny, wspomaganie, klimatyzacja,
tel. 0-513-012-024
V49616
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
A19605
* budynek us³ugowo-mieszkalny, ul. Targowa, tel. 0-501-514614
V52904
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V50115
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-52001-11
A18907
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V56812
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
A19405
* dzia³kê budowlan¹ Babki Oleckie, 30 arów, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-25-12
V58011
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V58021
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K30604
* Fiat CC, 900B, 1996, tel. 0-696-417-445
L9405
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
V56312
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
V56322
* mieszkanie 17 m.kw., 42.500 z³otych, Lesk, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V58031
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V58041
* mieszkanie 43 m.kw., centrum, I piêtro, tel. 0-785-228-473A19907
* mieszkanie 60 m.kw. Nory, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
V58051
* mieszkanie czteropokojowe, 73 m.kw. ul. Parkowa, tel.
0-661-033-918
K33201
* mieszkanie dwupokojowe, 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V55403
* mieszkanie dwupokojowe 46m 2, mieszkania jednopokojowe 33m2, apartamenty gotowe do zamieszkania.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500), 0-604-456-732
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91

(K42010)

V55203

(K27309)

* pilarskie, VAT, tel. 0-510-060-212

#
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SPRZEDAM
* Opel Astra, 1,6B, 1996, tel. 0-508-097-660
V49416
* Opel Corsa, 1,5TD, 1999, tel. 0-508-097-660
V49426
* Opel Meriva 2003, 1,6 benzyna, z salonu; tel. 510-931-921
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
K31304
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333A19206
* sklep-bar, Golubki, szosa Olecko-Go³dap, mo¿liwoæ adaptacji na mieszkanie, tel. 0-604-514-845
V58211
* tablice reklamowe przy drogach dojazdowych do Olecka,
tel. 0-606-480-884
V52914
* ziemia rolna, 3,79 hektara, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
V58061

WYNAJEM
* atrakcyjny pokój, tel. 0-87-520-21-14
K32002
* lokal us³ugowy do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa, tel. 0-604557-693
A19006
* lokale do wynajêcia, ul. Kociuszki 3, tel. 0-609-738-148 V53504
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-502-264-901
K30504
* mieszkanie dwupokojowe w Bia³ymstoku do wynajêcia, tel.
0-508-405-758
K32101
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V57511
* poszukujê mieszkania (mo¿e byæ do remontu), tel. 0-508216-250
V49915
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000
0006 6992 0001
(L10201)

Transmisja.
RTys. Wies³aw B. Bo³tryk

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

oferuje brykiet opa³owy
w atrakcyjnej cenie
Telefon kontaktowy: (087) 520 30 53
OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

POZDROWIENIA OD PRZYJACIÓ£

(V49006)

GRÜNLAND

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

15

wrzenia

tel. 520-23-36

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
Olecko-Gusiew  odjazd o 13.30
Gusiew-Olecko  przyjazd ok. 20.00

(V54604)

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

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800

L

Tel. 0-504-065-770

(087) 520 40 29
K280084

%

Tygodnik Olecki nr 38 (558)

Kalendarz imion

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

23 wrzenia
Berty, Boguchwa³y, Liberaty, Liny, Marty,
Minodory, Poli, Tekli
Andrzeja, Boguchwa³a, Bogus³awa, Liberata, Liberta, Lina, Linusa, Liwiusza,
Minodora, Wierus³awa, Wierusza
24 wrzenia
Dory, Gerardy, Gerdy, Jarochny, Jaromiry, Marii, Maryny, Teodory, Tomi³y,
Teomiry
Daniela, Gerarda, Hermana, Jaromira,
Roberta, Ruperta, Teodora, terencjana,
Terencjusza, Tomi³a, Tomira, Uniegosta
25 wrzenia (Dzieñ Budowlañca)
Aurelii, Aury, Dalii, Kamy, Kleopatry,
W³adys³awy
Aurelego, Franciszka, Gaspara, Kamila,
Kleofasa, £adys³awa, Miko³aja, Piotra,
Rufusa, wiêtope³ka, W³adys³awa, W³odzimierza, W³odzis³awa, Wodzis³awa
26 wrzenia
Delfiny, Justyny, £ucji, Nili, Zbys³awy

Budziwoja, Cypriana, Damiana, Euzebiusza,
Justyna, Kosmy, Kumy, £êkomierza,
Wawrzyñca, Zbys³awa
27 wrzenia (Dzieñ Polskiego Pañstwa
Podziemnego)
Adolfiny, Adolfy, Armandy, Florencji,
Justyny, Mirabeli, Mirabelli, Mireli, Sabiny
Adolfa, Amadeusza, Damiana, Eleazara,
Kosmy, Urbana, Wawrzyñca, Wincentego
28 wrzenia
Klementyny, Libuszy, Luby, Salome,
Wac³awy, Wiêc³awy
Heliodora, Jana, Klemensa, Marka, Nikity, Salomona, Tymona, Wac³awa, Wawrzyñca, Wiêc³awa
29 wrzenia wiatowy Dzieñ Morza)
Fulgencji, Gabrieli, Marceli, Marceliny,
Michaliny, Sylwii
Dadboga, Franciszka, Gabriela, Marcelego, Micha³a, Rafaela, Rafa³a

Nasz przepis

23 wrzenia 
23 padziernika
Pan Waga jest
romantyczny, pogodny, ale bardzo
zmienny. Jest siln¹ osobowoci¹,
lecz bez oporu pozwoli zagoniæ siê do
gotowania i sprz¹tania. Czasami zachowuje rezerwê i lodowaty ch³ód, a czasami doznaje nag³ego przeb³ysku uczuæ
 co ca³kowicie wytr¹ca go z równowagi. Wra¿liwy na piêkno kobiecego cia³a
i duszy, nie jest trudno mu siê spodobaæ, trudniej jest go d³u¿ej utrzymaæ. Pragnie mieæ za towarzyszkê ¿ycia kobietê
spokojn¹, nieco infantyln¹  a jednoczenie interesuj¹c¹ siê jego planami i podzielaj¹c¹ jego ¿yciowe pogl¹dy.
Pani Waga jest inteligentna, pe³na



Kotlety z makaronem

30 dag drobnego makaronu 
wermiszelu, 30 dag szynki, cebula, jajko,
sól, pieprz, tarta bu³ka, t³uszcz
Makaron drobno ³amiemy i gotujemy we wrz¹cej, osolonej wodzie do miêkkoci. Drobno posiekan¹ cebulê podsma¿amy i dodajemy do niej przepuszczona¹ przez maszynkê szynkê, wystudzony makaron i jajko. Dok³adnie mieszamy. Ca³oæ doprawiamy do smaku
sol¹ i pieprzem.
Z powsta³ej masy formujemy 10
kotlecików i po otoczeniu ich w tartej
bu³ce sma¿ymy na rumiano na mocno
rozgrzanym t³uszczu. Danie podajemy
z sosem pomidorowym lub grzybowym.
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

Nasze ¿ycie to wieczny
rozbrat marzenia z rzeczyMichai³ Gogol
wistoci¹.
PRZYS£OWIA

 Babie lato: w dzieñ ciep³o, w nocy
zimno za to.
 Chodzi wrzesieñ po rosie, zbiera grzyby
we wrzosie.
 Kiedy wrzesieñ przyniós³ jesieñ, to i
zbo¿a m³óc¹; jedni sobie tr¹ na ¿arnach, drudzy na targ w³ócz¹.
 Gdy jesieñ zamglona, zima zanie¿ona.
 Kto pracowa³ w lecie, temu powie
wrzesieñ  ciesz siê gospodarzu, t³usta
bêdzie jesieñ.
 Skoro wrzesieñ, to ju¿ jesieñ, ale jab³ek pe³na kieszeñ.
 Wrzesieñ wrzosami strojny, lecz do
pracy znojny.
 Idzie wiêty Micha³ (29 wrzenia), bêdzie lato spycha³.
 Ptaszki przed Micha³em (29 wrzenia)
odlecia³y bêdzie ostry grudzieñ ca³y.
 Gdy noc jasna na Micha³a (29 wrzenia) to nast¹pi zima trwa³a.
 Na wiêtego Micha³a (29 wrzenia)
zaczyna siê ³owcy chwa³a.
 Mrona noc na Micha³a (29 wrzenia)  zima ca³a bia³a.
wdziêku i czêsto reprezentuje zawód artystyczny b¹d interesuje siê sztuk¹ w
¿yciu prywatnym. Rzadko kiedy bywa w
¿yciu szczêliwa, gdy¿ szybko siê zra¿a
i nie wytrzymuje brutalnoci ¿ycia, zarzutów i nacisków. Potrzebuje du¿o uczucia.

Grzyby

Na wiecie jest oko³o 60 tysiêcy gatunków grzybów. Oko³o 6500 z nich
mo¿na zauwa¿yæ go³ym okiem.

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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Burmistrz Olecka og³asza konkurs
na opracowanie projektu graficznego
z okazji obchodów
450-rocznicy za³o¿enia Olecka
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223
poz. 1655 z pón. zm.).
Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu graficznego z okazji
obchodów 450-rocznicy za³o¿enia Olecka.
Logo ma byæ symbolem graficznym
promuj¹cym 450-t¹ rocznicê lokacji miasta.
Poza symbolem graficznym w logu nale¿y umieciæ napis: 450 lat Olecka.
Projekty logo zwi¹zane z obchodami
450-lecia za³o¿enia Olecka maj¹ byæ dostarczone w postaci kolorowego wydruku
na papierze (format A4, rozdzielczoæ 300
dpi) i w wersji elektronicznej (plik w
formacie *.tif w modelu barw CMYK, jako
plik o wymiarach 20cmx 30cm o rozdzielczoci 300 dpi oraz w pliku w postaci
grafiki wektorowej *cdr (wersja 9).
Autor zwyciêskiego projektu otrzyma wynagrodzenie w wysokoci 2000 z³

brutto.
Po wyborze zwyciêskiego projektu
Autor dostarczy, w terminie 7 dni od
podpisania umowy opis logo (forma elektroniczna, wydruk i plik z logo w postaci grafiki wektorowej *.cdr wersja 9 )
zawieraj¹cy:
- zasady pozycjonowania symbolu na
drukach firmowych (akcent  roz³o¿enie na drukach firmowych, folderach,
papierze firmowym, ulotkach, kopertach, slajdach  z przyk³adami),
- formy symbolu przeznaczone do stosowania w systemie oznaczeñ urbanistycznych i architektonicznych,
- kolorystykê logo (okrelona w trybach
koloru RGB, CMYK i w systemie Pantone),
- logotyp znaku w wersji podstawowej,
- logo w kontrze (czarno-bia³e),
- forma podstawowa (symetryczna, po-

zytywowa),
- forma asymetryczna (negatywowa),
- pola podstawowe,
- pola ochronne
- typografia dla nazwy,
Termin dostarczenia przedmiotu konkursu do Urzêdu Miejskiego, Plac Wolnoci 3, 19-400 Olecko  15 padziernika 2008r. (decyduje data wp³ywu projektu do Urzêdu Miejskiego w Olecku a
nie data stempla pocztowego).
Projekty przesy³ane mailem nie bêd¹
rozpatrywane.
Wyboru projektu dokona Burmistrz
Wac³aw Olszewski.
Termin rozstrzygniêcia konkursu  30
padziernika 2008r.
Autorzy projektów bior¹cych udzia³
w konkursie godz¹ siê automatycznie na
podpisanie umowy, której projekt jest
za³¹cznikiem niniejszego konkursu.
Uwaga!
Burmistrz zastrzega sobie prawo anulowania konkursu bez podania przyczyny.
W razie pytañ i w¹tpliwoci proszê
o kontakt z pracownikiem tut. urzêdu 
insp. Alicj¹ Mieszuk, tel.+87 520 19 50.

Wirtualny przewodnik po krainie EGO
Powiat kontynuuje realizacjê projektu Wirtualny przewodnik
po krainie EGO. Jest to wspólna inicjatywa Starostw: E³ku,
Go³dapi i Olecka. Ostatnio delegacje powiatów wyjecha³y do
Szwecji, by zapoznaæ siê z tamtejszymi rozwi¹zaniami dotycz¹cymi promocji i rozwoju turystyki. Delegacja przebywa³a w
Halmstad, stolicy regionu Halland. Jest to port le¿¹cy nad cieninami duñskimi ³¹cz¹cymi Ba³tyk z morzem Pó³nocnym. Delegacja zwiedzi³a kilka gospodarstw agroturystycznych, m.in.
zajmuj¹cych siê hodowl¹ ryb i raków i hodowl¹ owiec.
By³o dla nas niezwykle mile us³yszeæ, ¿e w³aciciel hodowli ryb i raków uczy³ siê tej sztuki w Polsce. Wszystko o
hodowaniu, ³owieniu i wêdzeniu nauczy³ siê w warmiñskomazurskim  powiedzia³a wicestarosta Maria W. Dzienisiewicz. - Od kilkunastu lat prowadzi to gospodarstwo. Gospodarstwo zajmuj¹ce siê hodowl¹ owiec w ofercie turystycznej
ma w zasadzie wszystko. Na jego terenie jest równie¿ restauracja, sklep, gdzie mo¿na kupiæ wszystkie wyroby zwi¹zane z
hodowl¹ - od miêsa, po wykonane z we³ny owczej swetry.
Bardzo pozytywnym dla okolicznych gospodarstw rozwi¹zaniem jest to, ¿e noclegi wiadcz¹ równie¿ inni. W ten sposób
wszystkim zale¿y na rozwoju gospodarczym danej miejscowoci.
Po tej wizycie wiemy ju¿, ¿e najbardziej nonym narzêdziem
reklamy jest tworzony przez trzy powiaty: E³k, Go³dap i Olecko portal internetowy. W Szwecji nie ma ju¿ ogromnych bilbordów, reklam i wszystkich tych narzêdzi, które u nas masowo pojawiaj¹ siê i zas³aniaj¹ krajobraz. Tam reklamy s¹ tylko w
biurze turystycznym, w orodkach i przede wszystkim na stronach internetowych.
Portal internetowy, który tworz¹ Szwedzi, funkcjonuje dok³adnie tak jak nasza Lokalna Organizacja Turystyczna zrzeszaj¹ca samorz¹dy, przedsiêbiorców zwi¹zanych z turystyk¹ i
us³ugami z tym zwi¹zanymi. W Szwecji, tak jak u nas, wszyscy

cz³onkowie wp³acaj¹ sk³adkê, która jest przeznaczona na przyk³ad
na uczestnictwo w targach, promocjê w prasie, czy druk ulotek. Pieni¹dze s¹ równie¿ wydawane na uatrakcyjnianie tamtego portalu internetowego.
Dla nas by³o wa¿ne to, ¿e wszystkie dowiadczenia Szwedów
chcemy przenieæ na nasz grunt. Równie¿ zasadê, ¿e aby
powsta³ dobry produkt, aby powsta³ dobry portal reklamuj¹cy, to nie mo¿e byæ miesi¹c, nawet rok czy dwa. Jest to d³ugoletnia praca, bardzo spokojna, w dobrej atmosferze, rozumieniu tematyki. Taki produkt koñcowy ma za zadanie zmieniæ nastawienie klienta, którym jest turysta. Nie zdo³amy tego
dokonaæ, gdy nie uto¿samimy siê z miejscem, którego reklama dotyczy, gdy nie bêdziemy dumni z dokonañ ludzi, którzy
tutaj ¿yj¹. Przede wszystkim jednak nale¿y tworzyæ jak najszersz¹ p³aszczyznê wspó³pracy jak najszerszej rzeszy ludzi.

Delegacja EGO w Szwecji.

Fot. Archiwum Powiatu.

'
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ZAPROSZENIE
NA IMPREZÊ
S P O R T O W¥
MEMORIA£
im. W£ADYS£AWA ¯UROWSKIEGO
pod patronatem Burmistrza Olecka

28 wrzenia 2008 r. ,
stadion miejski, godz. 15:00.

Program memoria³u:
 14.30  z³o¿enie wi¹zanki na grobie Pana
W³adys³awa Zurowskiego
 15.00  mecz pi³ki no¿nej: UCZNIOWIE PANA ¯UROWSKIEGO - DRU¯YNA BURMISTRZA
 w przerwie meczu  biegi prze³ajowe
dla dzieci szkó³ podstawowych
 w trakcie meczu  zbiórka pieniê¿na na
nagrobek na grobie Pana ¯urowskiego.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
MIESZKAÑCÓW OLECKA, KTÓRZY JEDZILI NA £Y¯WACH
NA LODOWISKU BAJKA

Pi³ka no¿na
Wystêpuj¹cy w lidze weteranów zespó³ Weteran Olecko pokona³ 15.09.2008r.
dru¿ynê z Lidzbarka Warmiñskiego 6:3.
Bramki dla naszego zespo³u zdobyli:
Roman Leniewski  3 , Tomasz Jegliñski  2 , Wies³aw Bukpa  1.

Pi³ka no¿na
17.09.2008r. odby³y siê mistrzostwa
powiatu oleckiego gimnazjów w pi³ce
no¿nej ch³opców. Pierwsze miejsce zdoby³o Gimnazjum nr 2, pokonuj¹c Zespó³
Szkó³ nr 1 w stosunku 3:0 oraz Gimnazjum Kijewo 7:0. Drugie miejsce zaj¹³ Zespó³
Szkó³ nr 1, pokonuj¹c Kijewo 4:0 .
Królem strzelców zosta³ Jakub Koz³owski  5 strzelonych bramek.

Tenis ziemny
21.09.08r. dru¿yna OBT Olecko pokona³a dru¿ynê seniorów z Go³dapi 4:2 .
Mecze wygrali: Andrzej Karniej i Andrzej Bomber oraz w grach podwójnych
Andrzej i Micha³ Karniej oraz Andrzej i
Kamil Bomber .

Rejonowe eliminacje w wieloboju la
W dniu 18.09.2008. na stadionie MOSiR Olecko rozegrane zosta³y Rejonowe
eliminacje w wielobojach la gimnazjów do Wojewódzkich zawodów LZS.
WYNIKI CH£OPCY
Gimnazjum
4 x 100 100 m
800 m
W dal
kula
razem
1. G Stare Juchy
74
75
50
71
54
324 pkt
2. G Orzysz
73
67
62
65
50
317 pkt
3. G 2 Olecko
72
54
60
68
53
307 pkt
4. G 1 Olecko
67
53
35
52
58
265 pkt
5. G Sokó³ki
67
63
40
50
37
257 pkt
WYNIKI DZIEWCZÊTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

GIMNAZJUM
G Orzysz
G Kowale Oleckie I
G Sokó³ki
G Kowale Ol. II
G 2 Olecko
G Stare Juchy

4 x 100
71
69
64
57
64
52

100 m
63
49
48
56
54
49

Pi³ka no¿na
Czarni Justyna Olecko
- Mr¹govia Mragowo 2:1
W meczu dwóch dru¿yn do tej pory
s¹siaduj¹cych ze sob¹ w tabeli Czarni
Justyna Olecko pokonali Mragoviê Mr¹gowo 2:1 po bramkach Strychalskiego i
Wyszyñskiego.
Mecz le zacz¹³ siê dla dru¿yny Czarnych  przez oko³o pierwszych 35 minut Czarni byli dru¿yn¹ wizualnie s³absz¹, to Mr¹govia mia³a wiêcej z gry i stworzy³a wiêcej sytuacji podbramkowych. Byæ
mo¿e Czarni mieli w pamiêci to, ¿e do tej
pory nie mieli wygranej z Mr¹govi¹. Na
pewno te¿ nie pomóg³ fakt, ¿e w dru¿ynie brakuje Szarneckiego, któremu odnowi³a siê kontuzja i nie móg³ zagraæ.
Po tych 35 minutach gra zaczê³a siê wyrównywaæ i wynik 0:0 utrzyma³ siê do
przerwy.
Po przerwie najpierw gra by³a w dalszym ci¹gu wyrównana, ale przewagê
zaczêli osi¹gaæ Czarni. W 66 minucie
meczu dorodkowywa³ na pole karne Bieræ
i Strychalski nie mia³ problemu z pokonaniem bramkarza goci. Piêæ minut póniej
Wyszyñski zdecydowa³ siê na strza³ z
dalszej odleg³oci i zrobi³o siê 2:0 dla
Czarnych.
W 81 minucie gocie przechwycili pi³kê
przed polem karnym Bartoszuka i ustali-

400 m
61
36
51
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li wynik meczu na 2:1. Do koñca meczu
gocie starali siê uzyskaæ przynajmniej
remis, jednak Czarni umiejêtnie siê bronili, kontratakuj¹c.
Gratulacje dla Trenera Czarnych i
pi³karzy za kolejn¹ wygran¹ i kolejne
punkty.
Wyniki VIII kolejki:
Olimpia Elbl¹g - Olimpia Zambrów
1:1
Warmia Grajewo - MKS Mielnik
1:1
Sparta Augustów-Cresovia Siemiatycze 0:2
Sokó³ Sokó³ka - Concordia Elbl¹g
4:0
Vêgoria Wêgorzewo - Start Dzia³dowo 0:1
Czarni Olecko - Mr¹govia Mr¹gowo 2:1
Orze³ Kolno - Pogoñ £apy
1:0
Supralanka Supral - Huragan Mor¹g 0:1
III liga - Tabela
1. Olimpia E. ..................................... 22
2. Huragan ....................................... 17
3. Czarni ........................................ 16
4. Mielnik ......................................... 15
5. Start ............................................. 14
6. Mr¹govia ..................................... 12
7. Olimpia Z. .................................... 11
8. Warmia ......................................... 11
9. Orze³ ............................................. 11
10. Sokó³ .......................................... 10
11. Concordia ................................... 10
12. Cresovia ....................................... 8
13. Supral ......................................... 7
14. Vêgoria ......................................... 3
15. Pogoñ ........................................... 2
16. Sparta ........................................... 1
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

Witam Pañstwa po kolejnym tygodniu pe³nym atrakcji i ciekawie spêdzonego czasu. Ciekawie spêdzonym czasem mo¿e byæ na przyk³ad czas spêdzony w pracy. Kolega mi kiedy powiedzia³, ¿e jak nie lubisz pracy, to potraktuj j¹ jako hobby. Zg³upia³? Wcale nie!
Proszê zobaczyæ ilu ludzi traktuje swój
zawód jako hobby. Na przyk³ad tacy politycy. Czy normalny cz³owiek da³by radê
ten zawód traktowaæ powa¿nie? To nawet nie jest zawód. To jest hobby. Przecie¿ nikt nie s³ysza³ nigdy o ¿adnych zawodówkach czy studiach dla polityków.
A w urzêdzie skarbowym? Proszê na przyk³ad spytaæ czy jest taki zawód. Nie ma
takiego zawodu. To jest hobby! Mylicie, ¿e tak ³atwo zarejestrowaæ dzia³alnoæ gospodarcz¹: polityk? Na pewno
nie. Ci ludzie traktuj¹ to jak hobby, które bardzo lubi¹. Musz¹ to lubiæ. Przecie¿
nie s¹ politykami dla pieniêdzy, a dla
naszego dobra i wietlanej przysz³oci...
¯artujê. To dziwni ludzie. Oni po prostu
wierz¹ w to, co mówi¹. Gdyby nie wierzyli, to im nie wierzyliby ludzie podczas
wyborów. Z wyborami to wiadomo jak
jest: cz³owiek stara siê g³osowaæ na tych,
co powiedz¹ mniej g³upstw. Co prawda
wielu z wyborców dzia³a zupe³nie inaczej i jest gotowa uwierzyæ choæby w
cuda, ale to, jak to wyt³umaczyæ, zastanawia siê wielu uczonych. W koñcu wiara
w cuda odbiega daleko od tego, co jako
ludzie, przedstawiciele homo sapiens, okrelamy rozumem. Ale mo¿emy ustaliæ, ¿e
polityka to tylko i wy³¹cznie hobby, a
nie zawód. Dla przyk³adu mo¿na podaæ

kilka zdarzeñ z ostatnich dni.
Przyk³ad pierwszy: wizyty Premiera
wród powodzian. Taki polityk musi
pokazaæ siê od czasu do czasu wród
prostych ludzi. Powód jest dobr¹ okazj¹ dla takiego pokazania siê. Polityk mo¿e
b³ysn¹æ wród tych ludzi, obiecuj¹c im
pomoc. Mo¿e bez negatywnych konsekwencji obiecaæ pomoc materialn¹ i finansow¹, która i tak siê poszkodowanym nale¿y jak grzêda kurze. Taka metoda z czasów PRL, kiedy w³adza w razie czego co zawsze mo¿e obiecaæ. W³adza wszêdzie jest taka sama i tak samo
postêpuje. Nie ma ró¿nicy. Zawsze politycy wykorzystywali ró¿nego rodzaju
biedê i problemy, by nabiæ sobie parê
punktów procentowych w rankingach
popularnoci. Co wychodzi z takiego spotkania z prostymi ludmi-wyborcami? NIC!
Pomoc PAÑSTWA siê nale¿y, a jakakolwiek interwencja z samej góry niewiele pomaga. Gdy parê lat temu Nowy
Orlean w USA prze¿y³ katastrofê, to wielu
polityków na tym zyska³o parê punktów procentowych. By³a mowa o wielkiej pomocy, a dostarczenie zwyk³ej wody
pitnej do cierpi¹cych i pozbawionych
dachu nad g³ow¹ ludzi zajê³o ponad
szeæ tygodni. Gdyby mieli dostarczyæ
¿ywnoæ, to na pewno nie dostarczonoby jej, zanim siê zepsuje. Do dzi wielu
ludzi w Nowym Orleanie nie doczeka³o
siê pomocy. Za to powsta³o wiele orodków rz¹dowych zajmuj¹cych siê udzielaniem pomocy, w pierwszym rzêdzie
udzielaj¹c j¹ sobie. U nas te¿ jak w starym dobrym dowcipie: co zbiera siê najpierw w przypadku klêski ¿ywio³owej?
Egzekutywa! Trochê mieszne jest, ¿e

ludzie nadal nie mog¹ doprosiæ siê pomocy i wspó³dzia³ania lokalnej administracji, a ju¿ ta administracja urz¹dza sobie
rauty i imprezy z powodu pozbywania
siê skutków powodzi i udzielanej pomocy. Jak grzyby po deszczu powstaj¹ ró¿ne
nowe administracje. Unia Europejska stale
wysy³a nam raporty, ¿e mamy za ma³o
administracji. W przypadku powodzi czy
innych klêsk ¿ywio³owych okazuje siê,
¿e tej administracji mamy naprawdê za
ma³o. Dlaczego? Bo w ca³ej armii urzêdników najczêciej okazuje siê, ¿e nie ma
ani jednej kompetentnej osoby, która
nadawa³aby siê do kontroli i podejmowania szybkich i dobrych decyzji w takich wypadkach. A co na to politycy?
Mówi¹, ¿e trzeba co z tym zrobiæ...
Dyskusja trwa od kilkunastu lat. Czyli
wykonuj¹ pracê, która tak na prawdê jest
tylko hobby, bo jedyne korzyci przynosi tylko im. I jak tu nie traktowaæ polityki jako dobrej rozrywki?
Czy kto z nas nie lubi ogl¹daæ ró¿nych dzienników, wiadomoci, informacji w TV? To dzia³a jak ³agodny narkotyk. Przelatuj¹c pilotem po kana³ach bardzo
czêsto zatrzymujemy siê na d³u¿ej w³anie na ró¿nych kana³ach informacyjnych,
a widz¹c twarz jakiego znanego nam
polityka na pewno nie przejdziemy do
kolejnego kana³u nie dowiedziawszy siê
o czym on mówi. To jest magia hobbystów, którzy zawsze przyci¹gn¹ swoj¹
osob¹. Hobbystów mo¿emy s³uchaæ i
ogl¹daæ d³ugo. Czy zainteresowalibymy
siê jakim programem, gdzie jest na przyk³ad mowa o hydraulikach czy stolarzach?
Do zobaczenia i poczytania za tydzieñ.
PAC

Rys. Waldemar Rukæ
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