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Redakcja Tygodnika Oleckiego sk³ada Szacownemu Laureatowi serdeczne
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... animator ¿ycia
sportowego, niezwykle
zas³u¿ony dla oleckiego
sportu, inicjator wielu
inwestycji sportowych
otrzyma³ tytu³ Pasjonata
Roku 2008.
Decyzjê podjê³a Kapitu³a Tytu³u przyznawanego corocznie przez Stowarzyszenie
Przypisani Pó³nocy na posiedzeniu 25
wrzenia.
Uzasadnienie przyznania tytu³u zostanie opublikowane.
Przypominamy jednoczenie, ¿e tytu³ami Pasjonata Roku zostali uhonorowani:
2007 - Adam Andryszczyk
2006 - Wojciech Kot
2005 - Józef Krajewski
2004 - Ryszard Demby
2003 - Katarzyna i Zygmunt Waraksa
2002 - W³adys³aw ¯urowski
2001 - Marian Ratasiewicz

¯ACZEK

Plac Zamkowy 7
(wjazd od strony Zespo³u Szkó³
Technicznych - Zamek)

MAJSTER
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M.Pietraszewski

-

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

(V55504)

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

CENTRUM HANDLOWE
Olecko, ul. 1 Maja
tel.(087) 520 36 92

SKLEP SPORTOWY PROPONUJE:
- Buty i ubranie sportowe
- sprzed sportowo-rehabilitacyjny
- torby,walizki.
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

(V58701)

tel. (087) 520 49 30

 16 sierpnia o 10.45 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu w Puchówku.
 16 sierpnia o 12.24 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
przy ul. Tunelowej.
 16 sierpnia o 14.28 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ wodê z zalanej piwnicy
w Dworku Mazurskim.
 16 sierpnia o 15.12 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Danielach blokuj¹cy jezdniê konar drzewa.
 16 sierpnia o 17.20 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu w Borkach.
 16 sierpnia o 17.59 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ szerszenie z domu w
Dworku Mazurskim.
 16 sierpnia o 18.15 jeden zastêp OSP
Lenarty usuwa³ w Lenartach gniazdo
szerszeni z domu wielorodzinnego.
 16 sierpnia o 19.01 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ z domu w Kowalach Oleckich gniazdo szerszeni.
 17 sierpnia o 18.08 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu w Cichym.
 18 sierpnia o 11.28 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo os z domu na
osiedlu Siejnik.
 18 sierpnia o 16.45 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu w Olecku Ma³ym.
 18 sierpnia o 16.47 jeden zastêp OSP
G¹ski usuwa³ w Kukowie gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego.
 18 sierpnia o 17.35 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Zielonej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 18 sierpnia o 17.37 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ w Cimochach gniazdo
szerszeni z domu mieszkalnego.
 18 sierpnia o 17.54 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w Lipkowie po¿ar drzewa
przy drodze.
 18 sierpnia o 18.20 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ w Wojnasach gniazdo
szerszeni z przydro¿nego drzewa.
 18 sierpnia o 18.38 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ w Jurkach gniazdo
szerszeni z budynku gospodarskiego.
 18 sierpnia o 19.00 jeden zastêp OSP
Borawskie usuwa³ w Borawskich gniazdo szerszeni z budynku gospodarskiego.
 18 sierpnia o 19.52 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ w Golubiach
Wê¿ewskich gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego.
 18 sierpnia o 20.04 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ w Po³omie gniazdo
szerszeni z domu mieszkalnego.
 18 sierpnia o 20.10 jeden zastêp OSP
Borawskie usuwa³ w Moznych gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego.
 18 sierpnia o 20.50 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ w Sulejkach gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Zajkowski

Rodzinie i znajomym wyrazy wspó³czucia z powodu mierci

Janusza
Sosnowskiego

dyrektora Miejsko-Gminnego
Orodka Kultury w Olecku
w latach 1988-1992
sk³adaj¹
pracownicy Regionalnego
Orodka Kultury w Olecku
Mazury Garbate

DY¯URY APTEK
 30.09.2008r.-03.10.2008r., ul. Sk³adowa 6
 4-5.10.2008r., pl. Wolnoci 7B
 6-10.10.2008r., pl. Wolnoci 25
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

(V55304)
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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

(V31505)

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!

(V49307)
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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 Dêbski
 Anna Jagielska
 Piotr Klejment
 Jerzy Makal
 Aleksandra Olszewska
 Micha³ Ró¿añski
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 Pani¹ Teresê £ukaszewicz
o odebranie upominku konkursowego.

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
 22 wrzenia o godz. 10:00 policjanci zatrzymali w Szczecinkach dwudziestodwuletniego rowerzystê, który mia³ we krwi
1,64 promila alkoholu.
 25 wrzenia oko³o godz. 17:15 policjanci zatrzymali rowerzystê, dwudziestopiêcioletniego Paw³a B. Mia³ on we krwi 1,26
promila alkoholu.
 W dniu 26 wrzenia kolejny rowerzysta zosta³ zatrzymany o
godz. 17:10 na ul. Go³dapskiej w Olecku. Dwudziestoszecioletni Wies³aw S. mia³ we krwi 0,4 promila alkoholu.
 27 wrzenia w Zatykach oko³o godz. 23. zatrzymano rowerzystê. Dwudziestoomioletni Pawe³ M. mia³ we krwi 2,24
promila alkoholu.
 W dniu 28 wrzenia, dwadziecia minut po pó³nocy, zatrzymano w Zatykach Forda Fiestê. Kieruj¹cy nim dwudziestosiedmioletni Pawe³ W. mia³ we krwi 0,48 promila alkoholu.

Samolot spad³ do jeziora?

Nikt nie ma pewnoci, ale wiadkowie twierdz¹, ¿e widzieli
jak ma³a awionetka spad³a do jeziora Dworackiego. Do zdarzenia dosz³o prawdopodobnie w niedzielê 28 wrzenia.
W poniedzia³ek do akcji poszukiwania w³¹czono stra¿ po¿arn¹. Wiadomo jednak, ¿e nikt nie zg³osi³ zaginiêcia ¿adnego samolotu. Poszukiwania trwa³y do chwili zamkniêcia tego nr TO.

Bezpieczna droga do szko³y

Komenda Powiatowa Policji w Olecku prowadzi akcjê pod
has³em Bezpieczna droga do szko³y. Policjanci odwiedzaj¹
oleckie szko³y i przedszkola: wywietlaj¹ filmy owiatowe i
przeprowadzaj¹ pogadanki. Akcja potrwa do koñca bie¿¹cego
tygodnia.

SKUP JAB£EK
(K29906)

ul. E³cka 2

(stara Melioracja, przy skupie z³omu)

tel. 0-501-611-961

przy ul. Grunwaldzkiej
og³asza, ¿e od 1 padziernika

przestaje przyjmowaæ
do czyszczenia dywany.

(V49507)

(V56903)

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
1 padziernik (roda)
18.00  otwarcie wystawy fotografii Ewy Koz³owskiej w Galerii Pogranicze, Sejny
2 padziernik (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 32
11.00  XVI Oleckie Biegi Dzieci i M³odzie¿y  Inauguracja
Sportowego Roku Szkolnego  stadion MOSiR
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
3 padziernika (pi¹tek)
16.30  seminarium nt. Australia i Japonia. Tradycja i nowoczesnoæ, biblioteka pedagogiczna, ul. Armii Krajowej 30
17:00  Uprowadzona, film, kino Mazur
19:00  [Rec] , film, kino Mazur
4 padziernika (sobota)
11.00  Czarni  Vêgoria, mecz pi³ki no¿nej trampkarzy, wyjazd
12.00  Czarni  Jurand Barciany, mecz pi³ki no¿nej juniorów
m³odszych, stadion MOSiR
14.00  Czarni  Pogoñ Banie Mazurskie, mecz pi³ki no¿nej
juniorów, stadion MOSiR
17:00  Uprowadzona, film, kino Mazur
19:00  [Rec] , film, kino Mazur
5 padziernika (niedziela)
15.00  Czarni  Start, mecz pi³ki no¿nej III ligi, stadion MOSiR
15.00  Czarni  Selêt Bo¿e, mecz pi³ki no¿nej klasy A, stadion Wieliczki
17:00  Uprowadzona, film, kino Mazur
19:00  [Rec] , film, kino Mazur
9 padziernika (czwartek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC
9 padziernika (czwartek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC
10 padziernika (pi¹tek)
17:00  Kung Fu Panda film, kino Mazur

OG£OSZENIE

Centrum Medyczne Zak³ad Opieki Zdrowotnej
Olmedica w Olecku sp. Z o.o. informuje o godzinach pracy szpitalnej pracowni RTG:
* poniedzia³ek-pi¹tek: 800-1800, dy¿ur stacjonarny 
realizacja zleceñ planowych (ze skierowaniem)
* poniedzia³ek-pi¹tek: 18 00-800 oraz wiêta i dni wolne
od pracy  dy¿ur pod telefonem  realizacja zleceñ
lekarskich pilnych (urazy, wypadki)
(L5416)

SALON OWIETLENIA
ul. Grunwaldzka 15

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

(V31105)

Pijani kierowcy

!
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Modernizacja oczyszczalni cieków w Olecku
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olecku otrzyma³o
w maju b. r. dotacjê z Ekofunduszu na
zadanie inwestycyjne Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni cieków w Olecku. Wartoæ ca³kowita projektu to blisko 7 mln z³. Dotacja Ekofunduszu obejmuje 49,66 % wartoci projektu.
W ramach inwestycji wykonana zostanie instalacja Autotermicznej Termofilowej Stabilizacji Osadów (ATSO), która
gwarantuje rozk³ad substancji organicznej, rozbicie komórek osadu i uwolnienie wody wewn¹trzkomórkowej, pe³n¹
higienizacjê i stabilizacjê. Osad po przebywaniu w komorach ATSO bêdzie mia³
obni¿on¹ zawartoæ substancji organicznej,
co umo¿liwi jego lepsze odwadnianie nawet
do 30 % s. m. Skuteczne odwadnianie,
pryzmowanie i przewietrzanie pryzm spowoduje zmianê postaci osadu z mazistej
na ziemist¹ oraz eliminacjê przykrych
zapachów. Osad bêdzie spe³nia³ wszystkie
parametry do u¿ycia w rolnictwie. W
dalszej perspektywie planuje siê uzyskanie
certyfikatu nawozowego dla powstaj¹cych osadów, co spowoduje wy³¹czenie osadów z katalogu odpadów.
Zadanie obejmuje równie¿ wykonanie placu sk³adowego na osady po odwodnieniu, budowê zbiornika wielofunkcyjnego (zagêszczanie, magazynowanie

osadów przed i po stabilizacji, ch³odzenie i podgrzewanie), wyposa¿enie ci¹gu
technologicznego w wirówki do zagêszczania i odwadniania osadów oraz w rodki
do transportu, aeracji i prze³adunku osadów
(naczepa, aerator pryzm, koparko-³adowarka). W projekcie uwzglêdniono równie¿ wykonanie urz¹dzeñ do dezodoracji powietrza pochodz¹cego z procesów
przeróbki osadów, wykonanie instalacji
odzysku ciep³a z przetwarzanych osadów
i dystrybucja wytworzonego ciep³a do

Sesja Rady Miejskiej

26 wrzenia odby³a siê XXII Sesja Rady Miejskiej. Podczas obrad podjêto 7 uchwa³, m.in.: plan odnowy Goredejek
oraz Gordejek Ma³ych, zmieniono Lokalny Plan Rewitalizacji,
uzgodniono projekt dotycz¹cy ustanowienia obszaru chronionego
krajobrazu, zabezpieczenia rodków na modernizacjê sk³adowiska odpadów komunalnych, udzielono dotacji celowej dla
województwa oraz powiatu i zmieniono bud¿et gminy.
Podczas obrad radny Jaros³aw Bagieñski zg³osi³ wniosek
komisji bezpieczeñstwa o zamkniecie dla ruchu samochodowego ulicy Jeziornej i o utworzenie na niej alei spacerowej.

odbiorników, wykonanie remontów w
budynkach gospodarki osadowej, odbudowa nawierzchni dróg i placów oraz
wykonanie nowych ci¹gów komunikacyjnych w czêci dotycz¹cej gospodarki osadowej, a tak¿e wykonanie uk³adów
zasilania, sterowania i automatyki. Wykonawc¹ robót jest konsorcjum firm PRESS
S. A. Suwa³ki i BIATEL Bia³ystok. Zakoñczenie modernizacji planowane jest
na rok 2009.
http://pwikolecko.internetdsl.pl

Aleje Lipowe

Trwaj¹ prace przy modernizacji ulicy na zapleczu alei Lipowych. Prace prowadzi³a augustowska firma, która wygra³a
przetarg nieograniczony og³oszony przez Urz¹d Miejski. Inwestycja kosztowa³a 231 tysiêcy z³otych. Odbiór robót nast¹pi 30 wrzenia, czyli w dniu wydania Tygodnika Oleckiego.
Nadal jednak bêd¹ prowadzone prace przez firmê Impuls,
która chce usprawniæ we w³asnym zakresie dojazd do swego
domu handlowego.
Ukoñczenie ulicy ³¹cz¹cej kilka zak³adów pracy przy alejach Lipowych jest przyk³adem tego jak owocne mo¿e byæ
po³¹czenie wysi³ków prywatnych inwestorów i miasta w realizacji ró¿nego rodzaju inwestycji.

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V50906)

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

(V31205)

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

Szko³a w Jelonku
z leniczówk¹ Jelonek

harmonijce, mnie tak¿e dobrze zrobi³a muzykalnoæ naszego
nauczyciela.
Z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia lub ostatków studiowa³
z dzieæmi od 5 do 8 roku szkolnego ró¿norodne sztuki teatralne. W pokoju klasowym montowano wtedy scenê i zawieszano kotary. Na ³awkach szkolnych siadali doroli. Z
czasem, jak te ma³e przedstawienia cieszy³y siê coraz wiêkszym zainteresowaniem, przeniesiono je do sali tanecznej gospody
Adolfa Perskiego.

Budynek szko³y w Jelonku
Autor: Walter Dannowski, Flensburg
Data za³o¿enia wsi:
- wie szkatu³kowa, 25 marca 1709 roku przez Króla Fryderyka I
Liczba mieszkañców: 230 (1938)
Jednoklasowa szko³a
Liczba uczniów: 38 (1925), 30 (1938)
Dzia³ka szkolna: 11 morg
Nauczyciele: Michael Zbrze¿ny, ur. 1757, od 1793, 1809 
w dalszym ci¹gu tam wymieniany, Karl Lalla, ur. 21.1.1861 do
1927, Walter Born, ur. 4.6.1888 od 1927 do 1944
Ozdobny budynek szko³y pochodzi z lat 20-stych. Przedtem by³ to budynek drewniany, jak wiêkszoæ domów w wiosce. Sta³ porodku idyllicznie po³o¿onej wsi, która przycupnê³a od zachodniej strony nad brzegiem rzeki E³k. Na wschodnim
brzegiem rzeki rozci¹ga³ siê gêsty las.
Moja droga do szko³y by³a krótka i przez to bardzo korzystna. Z okna sali klasowej mia³em doskona³y widok na rodzinne gospodarstwo. Z tego powodu wagary nie wchodzi³y
w rachubê. Dla innych dzieci droga do szko³a by³a latem nieuci¹¿liwa, jednak zim¹, kiedy ha³dy niegu wyrasta³y a¿ do
nieba i panowa³o ogromne zimno, wiele ma³ych dzieci mia³o
sporo k³opotów z dotarciem do szko³y. Lekcje trwa³y latem
od 7 do 12 a zim¹ od 8 do 13. Regularnie mielimy te¿ zadawane prace do domu, a jeli nie by³y one porz¹dnie odrabiane,
trzeba by³o zostawaæ po lekcjach. Okres szkolny stanowi³ dla
niektórych dzieci nie lada wyzwanie, zw³aszcza ¿e byli potrzebni w gospodarstwach swoich rodziców. Nierzadko musia³y jeszcze przed rozpoczêciem lekcji i po ich zakoñczeniu
oporz¹dziæ zwierzêta w gospodarstwie. Za moich lat szkolnych, nauczycielem by³ Walter Born. By³ skrupulatnym i surowym
nauczycielem, dlatego nauka materia³u oraz ocenianie nie by³y
ulubionymi zajêciami dzieci. Jak wielu nauczycieli by³ te¿ muzykalny i gra³ na skrzypkach, co pozytywnie odbi³o siê na
naszych lekcjach muzyki. Uczylimy siê wielu pieni narodowych i wêdrownych, które pamiêtam do dzi. Æwiczylimy
piewanie tych pieni na g³osy. A ¿e od dziecka gra³em na

Wiejska droga w Jelonku
Nauczyciel Walter Born, niektórzy na pewno pamiêtaj¹,
tradycyjnie udawa³ siê ka¿dego dnia na spacer wiejsk¹ drog¹, po obu stronach gêsto obroniêt¹ drzewami. Wzd³u¿ tej
drogi ros³o sporo krzewów bzu, które w okresie kwitniêcia
przemienia³y t¹ wiejsk¹ drogê w magiczn¹ alejê.
Nauczyciel organizowa³ ze starszymi klasami wycieczki szkolne.
Jedna z tych piêknych eskapad zapad³a mi szczególnie g³êboko w pamiêci. Pojechalimy kolej¹ do Wêgorzewa i przenocowalimy tam w schronisku m³odzie¿owym. Du¿e wra¿enie robi³ ogromny cmentarz wojskowy na Jägerhöhe, obco wygl¹da³y nagrobki poleg³ych ¿o³nierzy rosyjskich, na których widnia³y
nieznane nam, dziwne podwójne krzy¿e. Kilka razy celem naszych rowerowych wycieczek by³o Olecko, gdzie odwiedzalimy pomnik ku czci poleg³ych w I wojnie wiatowej, wspaniale po³o¿ony kompleks sportowy, a tak¿e zau³ek zakochanych i Dworek Mazurski. Centrum miasta wraz z placem targowym za ka¿dym razem by³ dla nas imponuj¹cy.
Latem lekcje rodowiska odbywa³y siê na powietrzu. Organizowalimy wêdrówki do lasu i na pola, ¿eby poznawaæ
wiat rolin, zwierz¹t i ptaków oraz uczyæ siê o warunkach ich
egzystencji. Podczas upalnych dni zamiast tradycyjnych zajêæ sportowych, p³ywalimy. Pod okiem nauczyciela Waltera
Brona uczylimy siê p³ywaæ w rzece E³k albo w jeziorze Litygajno, dok¹d jedzilimy rowerami.
Nauczyciel Walter Born bardzo o nas dba³ i intensywnie
pracowa³ z najs³abszymi uczniami, tak ¿eby ka¿de z dzieci z
sukcesem zakoñczy³o 8-letni¹ przygodê ze szko³¹. Jestem
Walterowi Bornowi bardzo wdziêczny za ten przecie¿ tak piêkny
czas szkolny!
C.d.n.
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(21b)

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
Du¿e wra¿enie robi step obsypany tysi¹cem srebrzystych
szarotek. Wszystko to mia³em przed oczami, czu³em zapach
stepu.
Dzisiaj postanowilimy nocowaæ w namiocie, gdzie porodku stepu, przy napotkanej jurcie. Nieopodal drogi (wyje¿d¿one koleiny lub lady kó³) sta³y trzy jurty, jedna przy
drugiej. Natychmiast siê zorientowalimy, ¿e wszyscy mê¿czyni, którzy tam byli, s¹ pijani. Okaza³o siê, ¿e wiêtowali
postawienie nowej jurty (tak jak u nas postawienie nowego
domu). Nie zd¹¿ylimy nawet zapytaæ czy gospodarze pozwol¹ nam rozbiæ namiot obok swoich jurt, a ju¿ zaprosili nas
do rodka, posadzili i czêstowali kumysem i wódk¹. Wiedzielimy, ¿e w mongolskich jurtach goci czêstuje siê zimnym
ajrakiem (kumysem), ciep³ym suute-cajem, serem kobylim, wielb³¹dzim, kozim, albo z mleka jaka, ale ¿eby a¿ tak?! Dos³ownie?!

Nowopostawiona jurta (z otwartymi drzwiami).
S¹siedzi z okolicznych jurt (w promieniu 10-20 km) przyjechali tutaj, odwiêtnie ubrani, na motocyklach i samochodem, mê¿czyni, kobiety i dzieci, bo wszyscy musz¹ wiêtowaæ. Rozmieszy³y mnie kobiety, poniewa¿ mia³y na nogach
buty na wysokich obcasach, które grzêz³y w b³ocie, wbija³y
siê w ziemiê i trawê, a w jurcie przebija³y cienki dywanik. Ale
jak wiêtowaæ to wiêtowaæ! Kobiety akurat by³y trzewe i
uspokaja³y swoich mê¿ów, którzy przekrzykiwali siê i co sobie udowadniali.
Posadzono nas na pod³odze i musielimy piæ i jeæ wszystko
to, co nam podali. Trochê siê krygowa³em tak¹ sytuacj¹ i

kolejk¹ w piciu. Od r¹k do r¹k kr¹¿y³a miseczka z kumysem.
Jak siê opró¿ni³a, momentalnie nalewano kumys i prawdziw¹
rosyjsk¹ wódkê. Sorenowi widaæ podoba³ siê taki obrót sprawy, Tomek siê trochê krzywi³, ale pi³. A ja powoli siê wycofywa³em. Niby robi³em zdjêcia, niby interesowa³em siê ka¿dym
elementem jurty, byleby tylko opuciæ kolejkê. Uda³o siê. Có¿
za szalone tempo!
Kumys to mleczny napój alkoholowy powstaj¹cy w wyniku fermentacji alkoholowej cukru mlecznego. Zawiera, oprócz
zmniejszonej iloci cukru i produktów jego fermentacji (alkoholu) inne sk³adniki mleka. Kumys jest tradycyjnym napojem
koczowniczych ludów centralnej Azji (kirgiskich, tatarskich,
mongolskich). Podstaw¹ napoju jest mleko klaczy, czasem jednak
przyrz¹dza siê go z mleka jaka, olego, wielb³¹dziego lub owczego.
Dawniej do produkcji kumysu z mleka wie¿ego w naczyniu
ze skóry koñskiej dodawano starego kumysu (kor), który s³u¿y za ferment i zapocz¹tkowuje zamianê cukru i mleka na laktozê. Ta z kolei przetworzona zostaje na alkohol i kwas wêglowy. Wstrz¹sanie i mieszanie mleka jest niezbêdne przy produkcji kumysu.
Kumys ma barwê mleczno-bia³¹ i jest kwaskowaty. Je¿eli
nie jest przechowywany w ch³odzie, fermentuje szybko dalej,
dopóki nie roz³o¿y siê ca³y cukier. Ludy tatarskie przez destylacjê kumysu otrzymuj¹ wódkê zwan¹ archi. Jej smak zale¿y
od paszy, któr¹ ¿ywi¹ siê konie oraz od miejsca wypasu zwierz¹t. W zwi¹zku z tym w ró¿nych regionach Mongolii smak
kumysu jest inny.

Ten pan, nie powinien jechaæ w takim stanie.

Twaróg bjaslag.

Uwa¿a siê, ¿e kumys ma w³asnoci lecznicze. Jeszcze na
pocz¹tku XX wieku zalecano go jako rodek pomocny w leczeniu chorych na grulicê (tak¿e w sanatoriach, np. w Na³êczowie). Kumys zawiera enzymy, pierwiastki ladowe, antybiotyki i witaminy. Jest jedynym napojem alkoholowym, który mog¹ piæ muzu³manie, nie popadaj¹c jednoczenie w konflikt z prawami Koranu.
Z kolei herbata suute-caj sk³ada siê z mleka, t³uszczu, szczypty
soli i kilku listków zió³ zebranych ze stepu, a nawet z krwi.
Suute-caj podawany jest w porcelanowych czarkach i jest to
jeden z tych mongolskich specyfików, który nale¿y wypiæ w
ca³oci. Na dodatek jeli herbata jest wczorajsza, to w do-
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Caritas Diecezji E³ckiej zaprasza osoby niepe³nosprawne w
stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym do udzia³u w
Warsztatach Intensywnego Poszukiwania Pracy. Program jest
wspó³finansowany ze rodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych i potrwa do 31 grudnia
2008 roku. Jego celem jest aktywizacja spo³eczna i zawodowa
80 osób niepe³nosprawnych, czyli przygotowanie uczestników bior¹cych udzia³ w warsztatach do mo¿liwie niezale¿nego, samodzielnego i aktywnego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym i zawodowym, zmotywowanie ich do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, pomoc w wiadomym planowaniu cie¿ki
zawodowej oraz w nabyciu praktycznych umiejêtnoci, niezbêdnych do poruszania siê na rynku pracy. Uczestnicy maj¹
do wyboru dwa rodzaje warsztatów: ca³odobowe i dzienne,
trwaj¹ce po 10 dni. Tym, którzy zdecyduj¹ siê na pierwsz¹
formê pobytu, zapewnione zostanie zakwaterowanie ca³odobowe, dowóz i wy¿ywienie. Natomiast w drugim przypadku
dowóz i obiad. Warsztaty s¹ realizowane w dwóch orodkach
szkoleniowych w Augustowie i Orzyszu.
Ka¿dy beneficjent jest objêty przez 8 godzin dziennie ró¿nymi formami dzia³añ z zakresu reintegracji spo³ecznej i zawodowej, tj. m. in. z warsztatów: psychologicznych, z doradztwa
zawodowego, kursu komputerowego, kursu wiza¿u oraz poradnictwa indywidualnego. Warsztaty s¹ tak¿e okazj¹ do wy-

szczególnie sus³y i myszoskoczki. Przygl¹da³em siê te¿ stadom owiec i koniom przywi¹zanym do d³ugiego powroza. Dopiero
o godz. 22.20 Erka zrobi³a kolacjê, wczeniej nie mia³a czasu,
bo zafascynowana by³a swoimi ziomkami. By³o ciemno i nie
widzielimy co jedlimy, ale na pewno nie by³ to makaron.
Oby tylko wiatr nie porwa³ nam namiotu i konie nas nie
stratowa³y, bo przechodzi³y i przebiega³y tu¿ obok. C.d.n.
poczynku i relaksu. Uczestnicy bêd¹ mogli pograæ w krêgle,
pop³ywaæ statkiem w Augustowie i Miko³ajkach, zwiedziæ
Sanktuarium w Studzienicznej czy Twierdzê Boyen w Gi¿ycku. Nieod³¹cznym elementem programu s¹ wizyty w instytucjach wspieraj¹cych osoby niepe³nosprawne. Atutem zajêæ
s¹ ma³e, 4-6 osobowe grupy, co pozwala powiêciæ wystarczaj¹co du¿o czasu ka¿dej osobie.
Osoby niepe³nosprawne mog¹ zg³osiæ udzia³ w projekcie
oraz uzyskaæ dodatkowe informacje w Caritas Diecezji E³ckiej, ul. 3-go Maja 10, 19-300 E³k lub pod numerem telefonu
087 629 02 53 oraz 087 629 02 54.
Sporz¹dzi³a: Halina E. Kasicka

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

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

przydomowe oczyszczalnie cieków

(V56303)

Warsztaty Intensywnego
Poszukiwania Pracy

Specyficzny sposób wi¹zania koni

STOWARZYSZENIE RODZICÓW OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH I OSÓB WSPIERAJ¥CYCH PRZY
WARSZTACIE TERAPII ZAJÊCIOWEJ W OLECKU
ZAPRASZA OD PONIEDZIA£KU DO CZWARTKU

(V47507)

brym tonie jest wypiæ do koñca i tê, przygotowan¹ gociom
na poczekaniu. Wszelkie naczynia podaje siê tu praw¹ rêk¹,
dwoma palcami drugiej podpieraj¹c ³okieæ.
Jedlimy twaróg bjaslag. Na stole sta³o ciasto, w które
wetkniête by³y banknoty, jako prezent od s¹siadów. W koñcu
miarka alkoholu siê przebra³a i Mongo³owie zaczêli siê k³óciæ
miêdzy sob¹. ¯ony uspokaja³y ich. W koñcu pijani wsiedli
na motocykle i odjechali.
Surowe i pozbawione wszelkich wygód ¿ycie stepowe stawia
ludziom rozrzuconych na ogromnych przestrzeniach specjalne wymagania, szczególnie wa¿na jest wzajemna pomoc i ¿yczliwoæ. Rzadkie spotkania z dalszymi czy bli¿szymi s¹siadami,
a nawet z nieznajomymi zawsze s¹ radosne i po¿¹dane. Mongolska m¹droæ narodowa g³osi, ¿e Szczêliwy ten gospodarz, przy jurcie którego zawsze stoj¹ konie wêdrowców (przyjezdnych). Dlatego obyczaj gocinnoci zachowa³ siê do czasów
obecnych.
Wchodzi³em na wzgórza i obserwowa³em wiat zwierz¹t,

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.
Projekt wspó³finansowany jest przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo³ecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
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Tragiczne rodzinne losy
Naloty by³y przewa¿nie w dzieñ i to
na wiêksze miasta.
Pojawi³o siê nowe zagro¿enie  na
drogach grasowa³y bandy. Za miastem
Dubno podszed³ do nas ¿o³nierz, który
uciek³ z granicy sowieckiej. By³ to znajomy naszego furmana. Oznajmi³ nam:
Wszystko skoñczone, wkrótce przyjd¹
tu Rosjanie. Domaga³ siê, aby furman
wraca³ do domu ko³o Rutek. Mama ledwo uprosi³a ich, aby chocia¿ dowieli nas
do Krzemieñca i obieca³a im daæ 100 z³.
Ostatecznie pos³uchali mamy i zostawili
nas w Liceum Juliusza S³owackiego w
Krzemieñcu.
W liceum by³ymy tylko dwa dni. Zatrzyma³o siê tam wielu uciekinierów. Tam
otrzymalimy kawê, chleb i trochê ¿ó³tego sera.
Ju¿ 17 wrzenia przyby³ do Krzemieñca
zwiad sowiecki i poleci³ opuciæ liceum.
Mia³o on s³u¿yæ dla celów wojskowych.
Nikogo nie znalimy, a nale¿a³o znaleæ
sobie jak¹ kwaterê. W tej sytuacji mama
zwróci³a siê o pomoc do pracownika dokonuj¹cego ró¿nych napraw w liceum.
On zgodzi³ siê przyj¹æ nas na kilka dni,
a¿ sytuacja siê unormuje. By³ bardzo
uczynny, wynaj¹³ konia i pomóg³ nam w
przeprowadzce. Mieszka³ na uboczu miasta
z ¿on¹ i dwójk¹ dzieci.
19 wrzenia w Krzemieñcu pojawi³o
siê wojsko sowieckie. Prawie przez dwie
doby z przerwami jecha³y czo³gi, samochody ciê¿arowe ze sprzêtem wojskowym
i maszerowa³a piechota. Jechali g³ównymi
drogami na zachód Polski do wiêkszych
miast. W wiêkszych miastach i gminach
pospiesznie tworzono administracjê sowieck¹.
Ludnoæ polska niechêtnie i obojêtnie odnosi³a siê do nowej miejscowej
w³adzy, natomiast entuzjastycznie przyjê³a j¹ ludnoæ ukraiñska i ¿ydowska.
Bardziej aktywni ¯ydzi zg³aszali siê do
komunistów sowieckich w miastach z
chêci¹ do wspó³pracy, ¿e te¿ s¹ komunistami i w miarê mo¿liwoci bêd¹ pomagaæ nowej sowieckiej w³adzy. Wszyscy nosili na przedramieniu bia³e opaski
z wyszyt¹ piêcioramienn¹ gwiazd¹ Dawida. W mniejszych miejscowociach
gminnych do wspó³pracy zg³aszali siê
Ukraiñcy. Wkrótce ich wspó³praca by³a
doskonale widoczna.
Nasz dobroczyñca konserwator okaza³
siê cz³owiekiem pod³ym i chciwym. Po 5
dniach pobytu w tym domu obieca³ mamie, ¿e pomo¿e jej znaleæ furmankê. Najpierw zaprowadzi³ j¹ do ¯yda, ale ten
za¿¹da³ za konia i wynajêtego furmana
100 z³. By³o to bardzo drogo, bo mia³

(cz. 2)

nas zawieæ tylko do nastêpnego miasta. Konserwator zasugerowa³, ¿e znajdzie tañszego furmana z koñmi. Poszed³
z mam¹ dalej i kaza³ jej zaczekaæ. Okaza³o siê, ¿e poszed³ do komisariatu NKWD.
Wtedy to dwaj bojcy aresztowali mamê.
Mama doskonale mówi³a po rosyjsku.
Nauczy³a siê go jeszcze w czasie I wojny wiatowej i swobodnie rozmawia³a z
rosyjskim oficerem. Oskar¿ono mamê, ¿e
zabra³a pieni¹dze z banku! Oficer NKWD
poleci³ mamie pokazaæ wszystkie pieni¹dze.
Mama nosi³a je w uszytym woreczku na
szyi. Wysypa³a pos³usznie pieni¹dze na
stó³, a w d³oni pozostawi³a ma³y portfelik z obr¹czk¹, z³otym ³añcuszkiem i kilkoma monetami. Wówczas wtr¹ci³ siê
starszy ¯yd i stwierdzi³: Co to za pieni¹dze 200 polskich z³otych?. Mama
wyjani³a, ¿e musi mieæ pieni¹dze, aby
dojechaæ do rodziny ko³o Tarnopola. Oficer
poleci³ wezwaæ ¯ydówki i dokonaæ rewizji osobistej. W tym komisariacie by³o
jeszcze kilku m³odych ¯ydów.
Ja rano wybra³am siê z ch³opcami do
sadu by kupiæ owoce. Kupi³am 1 kg gruszek i 2 kg jab³ek. Takie piêkne, soczyste, smaczne jab³ka jad³am tylko dwa razy
w ¿yciu  wczeniej ko³o Szumowa i
wtedy tam, w Krzemieñcu. Wróci³am po
po³udniu, lecz mamy nie by³o. Godziny
powoli mija³y, a ona nie wraca³a. Zmartwiona i przestraszona postanowi³am
wyruszyæ na poszukiwania. Nie zna³am
zupe³nie miasta i nie wiedzia³am, gdzie
jej szukaæ. Dobieg³am do szerokiej, d³ugiej ulicy, a potem skrêca³am w boczne
uliczki i znów powraca³am do g³ównej
drogi, i znów w drug¹ stronê. Minê³am
tak kilka skrzy¿owañ i ulic, p³aka³am i
wo³a³am mamê. Nikt mnie nie s³ysza³.
W tym czasie prawie nikt nie wychodzi³ z domów, ludzie mieli pozamykane
drzwi i okiennicami okna. Poszukiwanie
trwa³o bez skutku prawie trzy godziny,
a potem opad³am z si³.
Dwie kobiety, które mia³y dokonaæ
rewizji osobistej zaprowadzi³y mamê do
swego domu i poleci³y jej rozebraæ siê
do naga. Niczego nie znalaz³y i chcia³y
jeszcze sprawdziæ woreczek z pieniêdzmi. Mama stwierdzi³a, ¿e oficer go kontrolowa³. Przejête sw¹ wa¿n¹ misj¹ kaza³y mamie siê ubraæ i poprowadzi³y j¹ spowrotem do komisariatu. Dziwnym zdarzeniem losu ja skierowa³am siê w³anie
wtedy w tê ulicê, oczywicie z krzykiem
i p³aczem. By³o ciemno, ledwie ujrza³am
jakie sylwetki. Mama us³ysza³a krzyk
dziecka i domyli³a siê, ¿e to ja j¹ poszukujê. Wyrwa³a siê ¯ydówkom i pobieg³a w moim kierunku. Potem mama

wesz³a po raz drugi do komisariatu wraz
ze mn¹. By³am zmêczona, spocona i zap³akana. Oficer jako ³askawiej spojrza³
na mamê. Mama g³ono powiedzia³a: Je¿eli
zabra³am pieni¹dze, to rozstrzelajcie mnie
(postawcie mnie pod cianê).
Oficer post¹pi³ ze mn¹ bardzo s³u¿bowo. Wys³a³ mnie z dwoma bojcami
by przeszukali nasze rzeczy, gdzie rzekomo mia³y byæ ukryte wielkie sumy pieniêdzy. Nie sprzeciwi³a siê temu moja mama
ani ja. Powsta³ tylko problem  jak mam
trafiæ do domu konserwatora, nie znaj¹c
ani ulicy, ani jego nazwiska?
Z bocznej ulicy skierowa³am siê do
g³ównej, szerokiej drogi. Pamiêta³am, ¿e
aby trafiæ spowrotem trzeba by³o iæ doæ
d³ugo, a potem nale¿a³o skrêciæ w boczn¹
drogê. Minêlimy ju¿ kilka skrzy¿owañ.
Na szczêcie zza chmur wyjrza³ ksiê¿yc i
z boku ujrza³am wysok¹ górê. Kilka dni
wczeniej zwróci³am na ni¹ uwagê, a
ch³opcy mówili mi, ¿e to jest góra Królowej Bony, a na jej szczycie s¹ ruiny
dawnego zamku. Pomyla³am, ¿e idê w
dobrym kierunku i trochê dalej na skrzy¿owaniu skrêci³am w stronê tej góry. Na
tej bocznej drodze ujrza³am dwie g³êbokie dziury po wybuchu bomb i to utwierdzi³o mnie w przekonaniu, ¿e nie zab³¹dzi³am. Towarzysz¹cy mi so³daci, ju¿
zmêczeni, zaczêli dopytywaæ siê o nazwisko gospodarza. Ja tego nie wiedzia³am i powtarza³am, ¿e pracuje w liceum
przy wodoci¹gach. Jeden z nich jakby
zrozumia³ i poszed³ do najbli¿szego domu.
Wkrótce wróci³. Jaki gospodarz poinformowa³ go, gdzie mamy iæ. Uszlimy
jeszcze ze 200 metrów i skrêcilimy w
prawo do innej bocznej drogi. Ta wydawa³a mi siê znajom¹ i po 300 metrach
ujrza³am znajomy dom, ogrodzony zielonymi sztachetami. By³a ju¿ prawie pó³noc. Gospodarz otworzy³ drzwi, nie protestowa³, a so³daci sprawdzili nasz baga¿. Ja ju¿ nie pamiêta³am jak oni rozrywali nasze pakunki i kiedy wyszli  upad³am i usnê³am. Chciwy konserwator, który
by³ Ukraiñcem, liczy³, ¿e mamê aresztuj¹
Sowieci, a on zabierze nasze rzeczy. Po
wizycie so³datów i powrocie mamy nieco spokornia³. Mama zmêczona i podenerwowana te¿ usnê³a. Wczenie rano
posz³a po furmankê. Stwierdzi³a, ¿e u
Judasza nie zostanie nawet godziny.
Za³adowalimy manatki na sprowadzon¹ przez mamê furmankê i wyjechalimy. Mielimy dojechaæ do Zbra¿a. Jednak
tego dnia przeladowa³ nas pech. Po oko³o
5 km od Krzemieñca koñ zacz¹³ siê dziwnie zachowywaæ. Gdy furman odprz¹g³
go od wozu, koñ przewróci³ siê i zdech³.
Podobno lepiej nakarmiony dosta³ ochwatu. Konia zepchnêlimy do rowu, a fur-
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mankê zaci¹gnêlimy sami do pobliskiego gospodarza. Przyj¹³ on nas gocinnie, a furmana mama wynagrodzi³a za
pomoc. By³a to rodzina ukraiñska i bylimy u nich ze cztery dni. Byli to ludzie
biedni, z czwórk¹ ma³ych dzieci. Mama
podzieli³a siê z nimi nasz¹ ¿ywnoci¹:
m¹k¹, kasz¹ i boczkiem. Ugotowana strawa
szybko znika³a z misek. Ze wzglêdu na
grasuj¹ce bandy gospodarz radzi³ nam
zaczekaæ. Trudno te¿ by³o znaleæ chêtnego do wyjazdu. Ostatecznie zgodzi³ siê
jeden mia³ek, oczywicie za du¿¹ op³atê. Uczynny gospodarz przekaza³ nam te¿
list do swego krewnego w Zbara¿u.
Gdy tam dotarlimy krewny gospodarza okaza³ siê te¿ przyzwoitym cz³owiekiem. Mia³ szóstkê dzieci i dorywczo

zarabia³ u ró¿nych ludzi w miecie. Znów
podzielilimy siê z nimi naszymi zapasami ¿ywnoci. Prosi³ nas, abymy nie wychodzili z domu, bo inni Ukraiñcy mog¹
go ukaraæ za to, ¿e przyj¹³ do siebie
Polaków.
Przebywalimy u nich ze trzy dni, zanim
znalaz³ nam nowy zaprzêg. Ze Zbra¿a do
P³otyczy by³ ju¿ tylko jeden dzieñ drogi. Wióz³ nas kryminalista, który kilka
dni wczeniej wyszed³ z wiêzienia w Tarnopolu. Dowiedzielimy siê o tym przypadkowo, bo spotka³ on znajomego z wiêzienia.
Jednak szczêliwie dojechalimy do
P³otyczy. Gdy dojechalimy, rodzice mamy
i siostra kopali na polu ziemniaki. Ra-

Komentarze i refleksje
Prawo i Sprawiedliwoæ?

Prawo i Sprawiedliwoæ. Tak nazywa siebie pewna partia,
niedawno jeszcze rz¹dz¹ca. Partia, kierowana tward¹, autorytarn¹ rêk¹ Jaros³awa Kaczyñskiego, faworyzowana przez prezydenta nie wszystkich Polaków  Lecha Kaczyñskiego. Partia g³osz¹ca piêkne has³a Polski solidarnej, silnej i sprawiedliwej. Nic, tylko przyklasn¹æ... gdyby to by³o rzeczywiste!
Jak wygl¹da rzeczywistoæ Prawa i Sprawiedliwoci?
(celowo biorê to w cudzys³ów, gdy¿ uwa¿am, ¿e ta nazwa jest
du¿ym nadu¿yciem). W partii tej nie ma prawa ani sprawiedliwoci. Jest tylko wola wodza Jaros³awa Kaczyñskiego. Partii
tej przeszkadzaj¹ s¹dy, trybuna³y, przeszkadza Konstytucja.
Chyba nigdy Polacy nie byli tak podzieleni, jak w ostatnich kilku latach za spraw¹ braci Kaczyñskich. To oni nazwali
siebie prawdziwymi Polakami, patriotami, a o innych mówili:
ZOMO, ³¿e-elity, wykszta³cichy, spadkobiercy PPR, postkomuna. Straszyli wszêdobylskim uk³adem, którego jednak przez
dwa lata swoich rz¹dów nie potrafili wykryæ. W koñcu wykryli uk³ad we w³asnych szeregach (Kaczmarek, Netzel, marzec, Krauze), uk³ad wymylony po to, by przykryæ w³asn¹
nieudolnoæ, by fiasko prowokacyjnej akcji przeciwko Lepperowi t³umaczyæ przeciekiem.
Do s¹dów nale¿y ocena czy prowokacja przeciw Lepperowi czy pos³ance Sawickiej nie ³ama³a prawa. Ja mogê dokonaæ
tylko oceny moralnej i nie chcia³bym, aby s³u¿by maj¹ce strzec
prawa prowokowa³y korupcyjne zachowania obywateli, bo jak
siê stworzy ró¿ne pokusy, to byæ mo¿e i w. Franciszek by
zgrzeszy³.
Inn¹ metod¹ dzia³alnoci partii zwanej Prawo i Sprawiedliwoæ s¹ wszelkiego rodzaju insynuacje, pomówienia, rzucanie podejrzeñ, oskar¿eñ i zarzutów go³os³ownych. Jacek Kurski ju¿ kilka razy musia³ przepraszaæ po wyrokach s¹dowych
 Kaczyñski lekcewa¿y s¹d i nie staæ go na przeprosiny.
Po g³êbszej analizie widaæ, ¿e miêdzy PiS i PO nie ma a¿
tak du¿ych ró¿nic programowych, a mimo to przepaæ jest
ogromna, wykopany rów g³êboki, a Donald Tusk jest osobistym wrogiem obu braci Kaczyñskich.
Nie jest to normalna rywalizacja dwóch partii politycznych
i ich szefów, a walka dwóch wrogów, a z wrogiem nie ma
rywalizacji, wroga trzeba niszczyæ.
Jak szanowaæ prezydenta  nie wszystkich Polaków  który ministra spraw zagranicznych przes³uchuje jak jakiego

doæ by³a wielka.
Wkroczenie wojsk sowieckich do Polski
by³o wielkim zaskoczeniem. Sformu³owane
na wschodzie oddzia³y polskie mia³y podj¹æ
walkê z wojskiem niemieckim. W sk³ad
tych oddzia³ów wchodzi³o regularne wojsko, rezerwici i oddzia³y policji. Nie
posiadali jednak ³¹cznoci z dowództwem
naczelnym w Warszawie i nie otrzymywali rozkazów.
Po wkroczeniu wojsk sowieckich do
Polski jedni radzili, ¿e rz¹d polski zawar³
ugodê z ZSRR i przybywaj¹ z pomoc¹
Polsce. Drudzy twierdzili, ¿e dokonuje
siê IV rozbiór Polski. Wkrótce okaza³o
siê, ¿e maj¹ racjê ci drudzy.
C.d.n.

 nie tylko polityczne
Grzegorz Kudrzycki

przestêpcê, w stylu dawnej SB, który robi grone miny i wymachuje szabelk¹, co jednych irytuje, a innych mieszy, który
traktat lizboñski negocjuje w takim stylu, ¿e zirytowany prezydent Sarkozy dzwoni bezporednio do Jaros³awa Kaczyñskiego, kiedy orientuje siê w koñcu kto tu podejmuje decyzje. A
potem og³asza siê wielki sukces pana Prezydenta, a jeszcze
potem zamieszanie, bo s¹ w¹tpliwoci, czy to jest sukces czy
pora¿ka, bo zastrze¿enia ma Ojciec Tadeusz Rydzyk, a Ojciec
Rydzyk to kilkaset tysiêcy elektoratu. I tak interes partii Prawo
i Sprawiedliwoæ bierze górê nad interesem Rzeczypospolitej.
Autokratê Kaczyñskiego interesuj¹ w Unii tylko fundusze
unijne, dobre stosunki z Niemcami ma za nic, z Rosj¹ negocjowa³by z pozycji si³y. Kreuje siê na nastêpcê Pi³sudskiego,
a jest tylko ma³ym, miesznym imitatorem.
Zdziwieniem, obrzydzeniem, a czasem i groz¹ napawa to,
co czyni¹ rodowiska i ludzie zwi¹zani z parti¹ braci Kaczyñskich, parti¹ zwan¹ Prawo i Sprawiedliwoæ. Oto nobliwi i
bogobojni parafianie Ojca Rydzyka po tragicznym wypadku i
mierci prof. Gieremka ciesz¹ siê  ...dziêki ci, Bo¿e, ¿ê go od
nas zabra³e. Na Pow¹zkach zosta³ wygwizdany pof. Bartoszewski, a póniej w Gdañsku B. Borysewicz, minutê ciszy za
zmar³ych przerywaj¹ oklaski dla Maciarewicza. Czy to s¹ katolicy, czy to s¹ patrioci, czy to s¹ w koñcu przyzwoici ludzie,
co nie potrafi¹ uszanowaæ nawet wiêtoci miejsca (Pow¹zki)
i wiêtoci chwili (cisza za zmar³ych). Ci otumanieni ludzie
czuj¹ ciche przyzwolenie na tego typu dzia³ania.
A wemy sprawê Lecha Wa³êsy i wymylanie mu od agentów,
Bolków itp. Nawet gdyby Wa³êsa co zgrzeszy³ w latach siedemdziesi¹tych, to póniej w dwójnasób to naprawi³. Dla mnie
najwa¿niejsze jest to, ¿e Wa³êsa nikomu nie zaszkodzi³, nikomu nie zrobi³ krzywdy, wiêc jaki to agent? Adam Michnik
kiedy pisa³, ¿e trudno byæ wiêtym, kiedy czasy by³y niewiête, kiedy SB robi³a co chcia³a i mog³a zabraæ nie tylko
zdrowie, ale i ¿ycie, a m³ody cz³owiek, jakim by³ wówczas
Lech Wa³êsa, zdany by³ tylko na siebie i swój w³asny spryt.
Kaczyñscy z podobnymi sobie i przy udziale tzw. historyków z IPN chc¹ napisaæ now¹ historiê Polski. Na razie s¹
to wysi³ki ja³owe, bo ¿yj¹ jeszcze wiadkowie i bohaterowie
prawdziwi tych czasów, którzy nie dadz¹ sobie wmówiæ, ¿e
czarne jest bia³e i na odwrót.
Prawda o Prawie i Sprawiedliwoci jest coraz bardziej oczywista.
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MEMORIA£

im.

W£ADYS£AWA

Fot. Józef Kunicki

1000 z³otych zosta³o zebranych podczas
trwania Memoria³u oraz w szko³ach oleckich. Na przyk³ad: z samej aukcji pi³ki z
podpisami polskich pi³karzy organizatorzy uzyskali 400 z³otych, a podczas zebrania Kapitu³y Stowarzyszenia Przypisani Pó³nocy przyznaj¹cej tytu³ Pasjonata Roku zebrano 450 z³otych.
Pan W³adys³aw ¯urowski by³ laureatem tego zaszczytnego tytu³u. Na marginesie trzeba dodaæ, ¿e tegorocznym
laureatem zosta³ równie¿ d³ugoletni animator ¿ycia sportowego Olecka, Pan Andrzej Kamiñski.

Fot. Józef Kunicki
W niedzielê, 28 wrzenia, z³o¿eniem
wi¹zanki kwiatów i zapaleniem zniczy na
grobie Pana W³adys³awa ¯urowskiego
rozpocz¹³ siê 1. Memoria³ Jego imienia.
W towarzyskim meczu pi³ki no¿nej wziê³y udzia³ dru¿yny reprezentuj¹ce uczniów
Pana W³adys³awa ¯urowskiego oraz dru¿yna Burmistrza Olecka. Wygra³a 3:2 dru¿yna z³o¿ona z uczniów.
Jeszcze przed rozpoczêciem memoria³u
na konto budowy nagrobka zas³u¿onego oleckiego pedagoga wp³ynê³o 2500
z³otych. Przypuszczalnie jeszcze oko³o

Fot. Ewa Omilian

Fot. Ewa Omilian
W³adys³aw ¯urowski  jeden z pierwszych animator ów sportu szkolnego po
II wojnie wiatowej w Olecku i województwie bia³ostockim. Cz³owiek-legenda,
twórca s³ynnego w ca³ej Polsce lodowiska Bajka, które funkcjonowa³o przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Olecku przy
ul. S³owiañskiej.
Oprócz pracy na niwie sportu W³adys³aw ¯urowski aktywnie uczestniczy³
w reaktywowaniu dzia³alnoci harcerskiej
na terenie naszego miasta.
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¯UROWSKIEGO - 28.09.20008 r.
Fot. Józef Kunicki

stwach Europy i na Mistrzostwach wiata. Najlepsi z nich
to: Marek Wojnowski, Marcin Wojnowski, Karol Bobowicz, Marcin Stankiewicz, £ukasz Korolczuk. Równie¿ z
du¿ymi sukcesami przejê³a pracê z dziewczêtami Alicja Gocik.
Sporód wychowanek Pana W³adys³awa ¯urowskiego Halina Kozielska, El¿bieta Trebowicz i El¿bieta Dryl
zdoby³y medal na Mistrzostwach Polski w B³êkitnej Sztafecie w Bielsku Bia³ej.
W naszej pamiêci pozostan¹ cudowne rzeby, figury,
które by³y ozdob¹ lodowiska Bajka, kolorowe wiecide³ka i harcerska lilijka namalowana w centralnym punkcie
lodowiska oraz pa³ac-grota zbudowana ze niegu, w której mo¿na by³o z powodzeniem wypiæ kawê zafundowan¹
przez przedstawicielki Spó³dzielni Harcerskiej Jutrzenka.
W Teleranku, w ka¿d¹ zimow¹ niedzielê, Polska Telewizja pokazywa³a na ma³ym ekranie oleckie lodowisko i
jego lodomistrza W³adys³awa ¯urowskiego. Na tym lodowisku jazdy na ³y¿wach uczy³y siê ca³e kolejne pokolenia
naszego miasta. Na ³y¿wach wspólnie lizgali siê wnuki,
rodzice i dziadkowie. Rozgrywane by³y Mistrzostwa PolFot. Józef Kunicki
ski w Z³otym Kr¹¿ku i B³êkitnej Sztafecie, odbywa³y
Odznaczony wieloma najwy¿szymi odznaczeniami pañstwowymi i re- siê rewie ³y¿wiarskie i festyny rodzinne. Te fakty na zasortowymi, harcmistrz polskiej organizacji ZHP. Od pierwszych dni pobytu wsze pozostana w naszej pamiêci.
w Olecku bardzo aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu owiatowym i sportowym,
organizuj¹c dru¿yny sportowe w grach zespo³owych, ³y¿wiarstwie figurowym, saneczkarstwie, ³y¿wiarstwie szybkim, Z³otym Kr¹¿ku, B³êkitnej
Sztafecie i hokeju na lodzie. To Pan W³adys³aw ¯urowski jako pierwszy
olecczanin zorganizowa³ dru¿ynê hokeja na lodzie. Do dnia dzisiejszego
pamiêtaj¹ te chwile jego pierwsi wychowankowie: Jerzy Tomczyk, Andrzej
Laskowski, Janusz Sawicki, Kazimierz Tomczyk, Waldemar Zalewski, Romek Wojciechowski czy Mietek Bartnicki. Pamiêtaj¹ jego pracê i zaanga¿owanie ³y¿wiarze szybcy: Janina Sieczkowska-Bilwin, Andrzej Sobotko, Wies³awa Legus, Beata Koz³owska, Ma³gorzata Kisielska-Siennicka (póniejsze
wychowanki Alicji Gocik).
Najwieksze sukcesy odnosili pierwsi medalici Mistrzostw Polski w Z³otym
Kr¹¿ku. Warto przy tym wymieniæ takie nazwiska, jak: Benek Radyno,
Romek Kierwiak, Fabek Morusiewicz Wies³aw Czereszewski, Bogdan Busko, Czes³aw Krupa, Zdzis³aw Tomczyk, Jerzy Sadowski, Ryszard Banaszek,Waldek Tomczyk, Andrzej Kwiatkowski, Romek Wojnowski. To z tej grupy wy³oniono pierwszych br¹zowych medalistów Mistrzostw Polski w Nowym
Targu w 1964 r.
W póniejszym czasie wyró¿niali siê: Czarek Mrozowski, Bogdan Skórkiewicz, Czapuryn, Koz³owski, Zbyszek Mrozowski czy Renek Przybysz.
Fot. Ewa Omilian
Kontynuatorem pracy szkoleniowej w Z³otym Kr¹¿ku i jedzie szybkiej by³ Jerzy Wojnowski, którego wychowankowie byli najlepsi w Polsce,
zdobywaj¹c medale z najwy¿szej pó³ki, reprezentowali Polskê na Mistrzo-
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Andrzej Malinowski
Warto zobaczyæ
ciowego i antykomunistycznego.
POMNIK W GIBACH
Od miesi¹ca, w którym zosta³a prze-

W Gibach, 87 km od Olecka (przez
Augustów), w centrum wsi na wzgórzu
znajduje siê pomnik-krzy¿ i g³azowisko,
powiecone pamiêci ofiar NKWD i UB z
1945 roku. Na samym szczycie stoi du¿y
ciosany drewniany krzy¿, wokó³ którego umieszczono tyle g³azów, ile by³o ofiar
ob³awy augustowskiej. Pod krzy¿em le¿¹
kamienne tablice z 530. imionami i nazwiskami zaginionych. Pomnik zaprojektowany przez mieszkañca Maækowej Rudy
Andrzeja Strumi³³o stan¹³ w 1991 roku.
Po zakoñczeniu II wojny wiatowej,
od 10 do 25 lipca 1945 roku, regularne
oddzia³y 50 Armii Czerwonej i jednostki
62 Dywizji Strzeleckiej Wojsk Wewnêtrznych NKWD oraz wspó³pracuj¹ce z nimi
oddzia³y Ludowego Wojska Polskiego i
funkcjonariuszy komunistycznego aparatu bezpieczeñstwa przeprowadzi³y ob³awê na Augustowszczynie, Suwalszczynie
i w pó³nocnej czêci Sokólszczyzny. Oko³o
600 zatrzymanych osób zosta³o wywiezionych w nieznanym kierunku i wszelki
lad po nich zagin¹³. Do dzi, mimo starañ Instytutu Pamiêci Narodowej, nieznany jest los ofiar ob³awy.
By³a to najwiêksza akcja w rejonie
pó³nocno-wschodniej Polski przeciwko
¿o³nierzom podziemia i tym, którzy ich
wspierali. Mia³a na celu rozbicie i likwidacjê oddzia³ów podziemia niepodleg³o-

prowadzona ob³awa, nazywa siê j¹ lipcow¹ lub
od miejsca (rejon Puszczy Augustowskiej)
augustowsk¹. Funkcjonariusze UB, MO
oraz miejscowi konfidenci odegrali w niej niechlubn¹ rolê, wskazuj¹c
osoby do aresztowania
i pe³ni¹c rolê przewodników, t³umaczy oraz
asystentów podczas
brutalnych przes³uchañ.
Si³y komunistyczne bior¹ce udzia³ w ob³awie
liczy³y w sumie kilkanacie tysiêcy osób.
Oddzia³y radzieckie
otoczy³y tamtejsze wsie
i dokonywa³y aresztowañ. Jednoczenie przeprowadzono podobn¹
operacjê po drugiej stronie granicy, w po³udniowo-zachodniej czêci
okupowanej Litwy. Ca³a
operacja kierowana by³a
prawdopodobnie z Augustowa, gdzie ulokowane by³o dowództwo Smiersza. ¯o³nierzy AK oraz osoby
im sprzyjaj¹ce w miastach zatrzymywano przewa¿nie wieczorem lub w nocy.
Mieszkañców wsi wywlekano z domów,
zabierano z drogi czy z pola. Przetrzymywano skrêpowanych drutem kolczastym w do³ach zalanych wod¹ pod go³ym niebem (metoda stosowana przez

Rosjan m. in. w Czeczenii). Czêæ z nich,
po przes³uchaniach, wróci³a do domu.
Wielu ¿o³nierzy AK wziêto do niewoli podczas potyczek i bitew, do których dosz³o podczas ob³awy. Zatrzymani zostali uwiêzieni w ró¿nych miejscowociach i poddani okrutnemu ledztwu.
Sporód 1900-2000 aresztowanych wybrano, z wczeniej sporz¹dzonej przy
pomocy konfidentów listy, oko³o 600 osób.
By³y wród nich kobiety oraz 15-16-letni ch³opcy. Osoby te, wed³ug informacji wiadków, zosta³y umieszczone na
samochodach ciê¿arowych i wywiezione w stronê wschodniej granicy. Na mocy
dyrektyw w³adz sowieckich zosta³y zamordowane, a ich szcz¹tki znajduj¹ siê
gdzie na terenie by³ego ZSRR, prawdopodobnie w okolicach Grodna.
Poszukiwania zaginionych rozpoczê³y
siê zaraz po ob³awie. Ale dopiero w 1987
roku Stefan Myszczyñski (wród ofiar
ob³awy by³o jego trzech braci i ojczym)
odkry³ nieznane groby przy drodze Rygol  Giby. Pocz¹tkowo przypuszczano,
¿e s¹ to groby zaginionych w lipcu 1945
roku, jednak po ich ekshumacji okaza³o
siê, i¿ znajduj¹ siê w nich szcz¹tki ¿o³nierzy niemieckich poleg³ych podczas walk.
Corocznie w lipcu odbywaj¹ siê przy
pomniku spotkania, których celem jest
upamiêtnienie ofiar represji.
Ob³awa augustowska jest najwiêksz¹
zbrodni¹ dokonan¹ na Polakach przez
komunistów po zakoñczeniu II wojny
wiatowej.
Na wzgórzu oprócz krzy¿a i g³azów
znajduje siê pami¹tkowa p³yta, D¹b Papieski posadzony w 2006 roku oraz
obelisk z napisem: Zginêli, bo byli Polakami.
W centrum Gib znajduje siê równie¿

!
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piêkny drewniany koció³ek z dwiema
wie¿yczkami zwieñczonymi bizantyjskimi, cebulastymi kopu³ami, który tak¿e warto
zobaczyæ.
To dawna molenna staroobrzêdowców z 1913 r. przeniesiona tutaj z nieodleg³ego Pogorzelca. Do 1941 r. s³u¿y³a
Rosjanom staroobrzêdowcom. Nieu¿ywana
przez d³ugie lata zaczê³a niszczeæ. W 1982r.
sejneñski proboszcz ks. Rogowski przeniós³ j¹ do Gib i teraz s³u¿y katolikom.
Zachowano bry³ê molenny, ale wnêtrze
jest ju¿ rzymskokatolickie. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ p³askorzeby przedstawiaj¹ce drogê krzy¿ow¹ oraz tradycyjne puszczañskie zdobienia wnêtrza
poro¿ami zwierz¹t.

_______

NKWD  Ludowy Komisariat Spraw
Wewnêtrznych  centralny organ w³adz bezpieczeñstwa Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich, prowadz¹cy dzia³alnoæ w
zakresie bezpieczeñstwa wewnêtrznego, wywiadu i kontrwywiadu oraz nadzoruj¹cy lokalne instytucje rz¹dowe. NKWD by³o g³ównym narzêdziem w rêkach w³adz radzieckich,
którym pos³u¿ono siê do ogromnych represji
wobec w³asnych obywateli w i poza granicami by³ego ZSRR, a tak¿e masowych deportacji ró¿nych narodowoci, w tym Polaków.

Pomnik ogl¹dali: Anatol Lios, Walentyna Lios, W³adys³aw Lios, Eugeniusz
Lios, Dariusz Jasiulewicz i Andrzej
Malinowski w niedzielne popo³udnie 13
kwietnia 2008 r.

Szanowni Pañstwo,

Biuro WHO w Polsce pragnie poinformowaæ, i¿ Biuro wiatowej Organizacji Zdrowia dla Europy przy wspó³pracy ze wiatowym Stowarzyszeniem Komunikacji dla Zdrowia (Worid Health
Communication Associates - WHCA) planuje utworzenie
wiatowej Sieci M³odych Dziennikarzy dla Komunikacji na
temat Zdrowia i rodowiska (Worid Health Yonth - WHY
Communication Network on Environment and Health.
G³ównym celem jest zaanga¿owanie m³odych dziennikarzy
z ka¿dego europejskiego kraju w problematykê dotycz¹c¹ zdrowia
i rodowiska, jak równie¿ rozwijanie zdolnoci oraz wzmacnianie umiejêtnoci komunikacyjnych w tym zakresie w ca³ym
regionie europejskim,
Zapraszamy m³odych dziennikarzy w wieku 18-28 lat do
uczestnictwa w projekcie. Wybrani zostan¹ zaproszeni do uczestnictwa w pilota¿owych warsztatach w Madrycie (19-21 padziernik 2008), które odbêd¹ siê równolegle z Drugim Spotkaniem Przygotowuj¹cym do Pi¹tej Ministerialnej Konferencji
na rzecz rodowiska i Zdrowia. Wiêcej informacji oraz program warsztatów na stronie internetowej: http://www.euro.who. int/symposium2008
Dla zaproszonych dziennikarzy odbêd¹ siê specjalne briefingi, otrzymaj¹ tak¿e wsparcie w postaci dostêpu do informacji oraz kontaktów dla pisania na temat zdrowia i rodowi-

ska w Europie. Odbêdzie siê równie¿ konkurs, a wybrane artyku³y zostan¹ ujête w nowej publikacji WHO: WHO Environment and Health in Europê Book, która zostanie wydana
pod koniec 2009 r. Zwyciêzcy otrzymaj¹ równie¿ Nagrodê dla
Mediów WHO w czasie trwania Pi¹tej Konferencji Ministerialnej we W³oszech.
Prosimy o przysy³anie zg³oszeñ do Biura WHO w Polsce
zawieraj¹cych krótk¹ notkê biograficzn¹ zawiadczaj¹c¹ zainteresowanie tematyk¹ zdrowia i rodowiska, adres e-mail: whopol@euro.who.int
Biuro wiatowej Organizacji Zdrowia w Polsce

(V53005)

"
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TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (087) 520 15 78

V58602

(V44610)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

(V48910)

PUB PIWNICA

 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

* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko,
tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
V54625
* willa Eden, wesela i przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-87520-40-50, 0-600-431-203
V58122

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L9406
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V43910
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L10003
* budowlane us³ugi, tel. 0-606-993-688
V47109
* budowlano-remontowe us³ugi, wnêtrza-kompleks, tel.
0-509-910-090
K31804
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88
V56803
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07V1738
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
V49907

D@RKOMP

Przemys³aw Atkielski

(V49607)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. V48008
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V54615
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V58102
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V58112
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16

V2138

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.

V56703

US£UGI

ADLER

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

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

(V55604)

RA
TY
!

(V49707)

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V53305

Olecko, ul. Kopernika 10, tel. 0-604-571-902
Transport na terenie powiatu oleckiego  GRATIS!

(V28720)

Agencja Kredytowa KORZYCIK

tel. (087) 520-01-89
* angielski, korepetycje, tel. 0-502-935-070
K32301
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L9306
Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891

(V59001)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

.07

autostart

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

(V58801)

AUTO-MAX

Marcin Sienica
ul. Paderewskiego 3A

(V50106)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
V19606

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

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V50806
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel. (087)
520-05-15.
V50706
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V44010
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50

V56403

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L9007
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V58901
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47

K31405
V56503

KWIACIARNIA ORCHIDEAul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! ZAPRASZAMY

(V55904)

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

(V49107)

ul. Kolejowa 31

Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V51206
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L9705
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.
V55704
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V57602

US£UGI

#
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* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11

V47708

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

V55204

V55404

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V55804)

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V48308
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V49317
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V58721

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4437)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V59301
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V57502
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L10106
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5230
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K938
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1038
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27210
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1538
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L10302
* transport ciê¿arowy do 30 ton, wywrotki, plandeki, tel.
0-604-514-845
V58202
* transport, przewozy regionalne, przeprowadzki, tel. 0-601159-718
V44310

(V49407)

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

(V43610)

(V49207)

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)

(K27310)

Henryk Kozielski
WYWÓZ MIECI
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

¯aczek  restauracja, noclegi, katering, przyjêcia oko-

licznociowe, bankiety, kolacje okazjonalne, obiady abonamentowe, pizza - wyrób w³asny. Realizujemy zamówienia
telefoniczne. Tel. (087) 520-49-30; kom. 0-601-811-114
www.zaczek.olecko.pl
(K20501)
INNE
* oddam ma³e kotki w dobre rêce, te. 0-694-110-018 L10402
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
A18410
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V49337
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 A18510
* poszukujê sta¿ysty, komputery, tel. 0-87-520-05-15 A19306
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421
L3320
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
A19107
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L10206
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
A18610
* zatrudniê krawcowe, tel. 0-662-112-100
L9206
SPRZEDAM
* 2 hektary, Kijewo, uzbrojona, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V58002
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
V49517
* Audi A3, 1,6B, 1999, czarny, wspomaganie, klimatyzacja, tel.
0-513-012-024
V49617
* Audi C4/A6 Avant, 2,6V6, 1993, benzyna + gaz, tel. 0-510145-905
V58811
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
A19606
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V50116
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-0111
A18908
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-1288
V56813
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V58711
* dzia³kê budowlan¹ Babki Oleckie, 30 arów, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-25-12
V58012
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V58022
* dzia³ki budowlane, 45 arów, za Siejnikiem, tel. 0-87-523-9918 po 19.00
V59401
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K30605
* Fiat CC, 900B, 1996, tel. 0-696-417-445
L9406
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
V56313
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
V56323
* Meriva, 1,6B, 2003 z salonu, tel. 0-510-931-921
K32402
* mieszkanie 17 m.kw., 42.500 z³otych, Lesk, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V58032
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V58042
* mieszkanie 43 m.kw., centrum, I piêtro, tel. 0-723-565-284A19908
* mieszkanie 60 m.kw. Nory, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
V58052
* mieszkanie czteropokojowe, 73 m.kw. ul. Parkowa, tel.
0-661-033-918
V59202
* mieszkanie dwupokojowe 46m 2, mieszkania jednopokojowe 33m2, apartamenty gotowe do zamieszkania.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500), 0-604-456-732

(V57902)

* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
K315605

C.d. SPRZEDAM na s. 16

$

Tygodnik Olecki nr 39 (559)

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
(L10202)

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

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

(K32501)

Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej w Olecku informuje, i¿ w roku 2009 zamierza przyst¹piæ do budowy zespo³u domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej,
zlokalizowanych na Osiedlu Siejnik I w Olecku, budowanych za rodki w³asne przysz³ych u¿ytkowników domów.
Projektowana powierzchnia u¿ytkowa domu wynosi 114,84m2,
w tym gara¿ zlokalizowany na poziomie parteru, z mo¿liwoci¹ zagospodarowania we w³asnym zakresie poddasza domu
o pow. 33,00m2.
Przewidywana powierzchnia dzia³ki gruntu dla l domu - oko³o
278,00m2.
Przewidywany koszt budowy 1m2 powierzchni u¿ytkowej
okrela siê na kwotê 3.100,00z³ / 1m2 p.u. brutto (bez prac
wykoñczeniowych).
Zainteresowanych budow¹ domów prosimy o kontakt telefoniczny ze Spó³dzielni¹, nr tel. (08) 520 32 98; 520 09 95 lub
osobicie w biurze Spó³dzielni Mieszkaniowej przy ul. Zyndrama 4 w Olecku.
Informujemy, i¿ umowy o budowê zawierane bêd¹ wg kolejnoci zg³oszeñ.
Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej Olecko

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

(V49007)

WYNAJEM
* atrakcyjny pokój, tel. 0-87-520-21-14
K32003
* do wynajêcia pokój z ³azienk¹, Kukowo k. Olecka, tel.
0-721-587-468
K20301
* hala do wynajêcia na dzia³alnoæ gospodarcz¹, magazynow¹, 500 m.kw., tel. 0-721-587-468
K20201
* lokal us³ugowy do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa, tel. 0-604557-693
A19007
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-514-831-293; 0-500-708-095;
(087) 523-44-93 po 20:00
K20801
* mieszkanie dwupokojowe w Bia³ymstoku do wynajêcia, tel.
0-508-405-758
K32102
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V57512
* pomieszczenie o powierzchni 140 m.kw. przy stacji paliw
do wynajêcia na dzia³alnoæ zwi¹zan¹ z motoryzacj¹, tel.
0-602-235-182
A20001
* poszukujê mieszkania (mo¿e byæ do remontu), tel. 0-508216-250
V49916

INFORMACJA

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

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800

L

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

(V54605)

SPRZEDAM
* mieszkanie dwupokojowe, 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V55404
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V49327
* Opel Astra, 1,6B, 1996, tel. 0-508-097-660
V49417
* Opel Corsa, 1,5TD, 1999, tel. 0-508-097-660
V49427
* Opel Vectra, 1,6B, 1998; tel. 0-601-210-819
K20701
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
K31305
* sadzonki truskawek, tel. (087) 520-29-83; 0-511-215-886 K20601
* siano, du¿e bele, tel. 0-721-587-468
K20101
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333A19207
* sklep-bar, Golubki, szosa Olecko-Go³dap, mo¿liwoæ adaptacji na mieszkanie, tel. 0-604-514-845
V58212
* ziemia rolna, 3,79 hektara, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
V58062

Tel. 0-504-065-770

(087) 520 40 29
K28009

%
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Kalendarz imion

30 wrzenia (Dzieñ Ch³opca)
Felicji, Geraldy, Honoraty, Nadziei, Racheli, Samanty, Sofii, Soni, Sonii, Wery,
Zofii
Antoniego, Franciszka, Geralda, Grzegorza,
Hieronima, Honorego, Honoriusza, Imis³awa, Wiktora
1 padziernika (Miêdzynarodowy Dzieñ
Muzyki)
Danuty, Heloizy, Izy, Klementyny, Teresy
Bazylego, Benigny, Cieszys³awa, Igora,
Jana, Jauliana, Marka, Remigiusza, Remis³awa, Romana, Wernera
2 padziernika (Dzieñ Anio³a Stró¿a)
Dionizji, Dionizy, Haliny, Marty, Racheli, S³awomiry, S³awy
Dionizego, Izydora, Jana, Makarego,
Oliwera, Rustyka, S³awoja, S³awomira,
Stanimira, Teofila, Tomasza, Trofima
3 padziernika
Bogumi³y, Gerardy, Ireny, Józefiny, Józefy, Kandydy, Sylwii, Teresy

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

Bogumi³a, Eustachego, Ewalda, Franciszka, Gerarda, Heliodora, Jana, Józefa, Kandyda, Sieros³awa, Sulibora
4 padziernika (Miêdzynarodowy
Dzieñ Zwierz¹t) (imieniny Franciszka
z Asy¿u)
Dobromi³y, Edwiny, Rados³awy, Ros³awy, Rozalii, Ró¿y, Teresy
Edwarda, Edwina, Franciszka, Konrada,
Manfreda, Marka, Nieznawuja, Petroniusza, Rados³awa, Ros³awa
5 padziernika
Donaty, Flawiany, Flawii, Flory, Justyny, Naty
Apolinarego, Bart³omieja, Czêstogniewa,
Donata, Fausta, Igora, Justyna, Marcelego, Placyda, Rajmunda
6 padziernika
Brunhildy, Brunony, Emilii, Fryderyki,
Hanny, Petry
Arnolda, Artura, Bronis³awa, Brunona,
Emila, Fryderyka, Gustawa, Izaaka, Romana

Jeli chcesz widzieæ Boga,
patrz uwa¿nie na stworzenia. Anthony de Mello
PRZYS£OWIA

 Jak anio³y w s³oñcu ciep³ym chadzaj¹ (30 wrzenia), to potem w zimie
mrozy siê trzymaj¹.
 Na w. Franciszka (4 padziernika) ch³op
ju¿ w polu nic nie zyska.
 Padziernik, bo padzierze baba z lnu
cierlic¹ bierze.
 Babie lato wtedy bywa, gdy w s³oñcu siê snuj¹ pajêcze przêdziwa.

Nasz przepis
Sa³atka belgijska

Szalotka lub ma³a cebula, 6 dkg
zmielonego miêsa drobiowego, sól,
pieprz, 3 ³y¿ki oleju, 5 dkg makaronu, 3 dkg groszku z puszki, ocet balsamico lub winny, natka pietruszki
Szalotkê lub cebulê drobno siekamy i mieszamy z miêsem drobiowym.
Przyprawiamy do smaku sol¹ i pieprzem. Z masy formujemy ma³e kuleczki,
a nastêpnie odsma¿amy je na oleju.
Gotujemy makaron i mieszamy z
pulpecikami oraz t³uszczem z patelni.
Dodajemy groszek i przyprawiamy octem
winnym lub balsamico, posypujemy
natk¹ pietruszki.
Ta sa³atka najlepsza jest na ciep³o.

Krojenie cebuli
Rys. W.B. Bo³tryk

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



Trwa konkurs pt.

Jeli p³aczemy przy krojeniu cebuli,
trzymajmy w tym czasie w zêbach zapa³kê
 naprawdê pomaga!

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne
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.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?
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Listy
do redakcji
List od PACa
Po pierwszych przemyleniach mia³em nie odpowiadaæ na list, który jest
wrêcz obraliwy, ograniczony do w¹skiego
paska widzenia rzeczywistoci i bardzo
odleg³y od tego, co jest podstaw¹ dyskusji: fakty i merytorycznoæ. Trzeba to
definitywnie zakoñczyæ. Doæ dziwnie
wczytywaæ siê w s³owa cz³owieka zarzucaj¹cego komu czerpanie wiedzy o wiecie
z doæ dziwnych (dla mnie egzotycznych)
róde³ informacji, takich jak Nasz Dziennik
i TV Trwam, gdy jedno co mo¿na wyczytaæ z tekstów adwersarza to bardzo
w¹ski wycinek rzeczywistoci ograniczony
do doæ wybiórczo przyjmowanej informacji TVN (TVN24) czy Gazeta Wyborcza. Nawet korzystaj¹c z tych róde³
stawiaj¹cy mi zarzuty wykorzystuje tylko
to co mu pasuje do okrelonej wizji i
tezy. Przypisanie mi kierunku, z którego
czerpiê wiedzê, jest poni¿ej krytyki, a
przynajmniej wiadczy o kierowaniu siê
uprzedzeniami i brakiem uczciwoci w
ocenie, bo nie chcê tu stawiaæ w z³ym
wietle nauki czytania ze zrozumieniem.
Ile razy mo¿na napisaæ, ¿e akurat dla mnie
wiat widziany przez eter O. Rydzyka jest
na takim samym poziomie co propagandówki i polityka informacyjna wczeniej
wspomnianej Gazety Wyborczej i
TVN24?
To, ¿e czyja niechêæ do okrelonej
strony politycznej jest nacechowana
zawê¿onym horyzontem widzenia, doæ
sk¹p¹ wiedz¹ opieraj¹c¹ siê na skrótach
informacyjnych oraz niews³uchiwanie siê
w wypowiedzi innych ludzi. Historia
nauczy³a mnie jednego: szacunku dla
faktów i szukania odpowiedzi w kilku niezale¿nych ród³ach, by umieæ oceniæ zaistnia³¹ kwestiê i u¿yæ rozumu nie zastêpuj¹c go wol¹ wiêkszoci czy poprawnoci¹ ideologiczn¹ lub historyczn¹. Osobicie wolê wiedzê opieraj¹c¹ siê o ws³uchiwanie siê i wczytywanie w teksty i
wypowiedzi niezale¿nych politologów (np.
Jadwiga Staniszkis), organizacji pracodawców monitoruj¹cych nasz¹ gospodarkê i politykê, jak Fundacja Batorego,
Centrum im. A. Shmita itd. To jest wiat
odleg³y od medialnej wizji pijarowców
pracuj¹cych dla rz¹du. Poniewa¿ tylko
takie ród³a pozwalaj¹ doæ obiektywnie odnieæ siê do rzeczywistoci, której
wartoæ okrelaj¹ nam media.
Jak widaæ rzeczywistoæ medialna
przez wiêkszoæ spo³eczeñstwa pojmowana jest jak RACJA STANU: bo tak
mówili w TV czy napisali w gazetach.
I to widaæ po poziomie oceny tej rzeczywistoci. Trzeba trzymaæ siê faktów,
a nie przekazu medialnego, by móc napisaæ co, co jest odzwierciedleniem i
efektem umiejêtnoci czy jej braku w
ocenie otaczaj¹cego nas wiata.

Dwanacie punktów w Licie do
PACa!, to najlepszy przyk³ad wybiórczoci i ograniczeñ wynikaj¹cych z doæ
w¹skiego widzenia wiata opartego o
skrótowy przekaz medialny maj¹cy za cel
wywo³anie okrelonej reakcji w gronie
spo³eczeñstwa. To jest taki sam poziom
wiedzy jak przypisywanie J. Kurskiemu
autorstwa s³ów: Ciemny Lud wszystko
kupi. I tym siê w³anie ró¿nimy, ¿e ja
mam wiedzê na ten temat, ¿e ojcostwo
tego stwierdzenia nale¿y do Adama Michnika z czasów kampanii prezydenckiej z
1990 roku i jego zdaniu na temat kandydatury L. Wa³êsy. Na tym polega wiedza, by nie dawaæ siê manipulowaæ tymczasowym dzia³aniom pijaru politycznego. Spo³eczeñstwo w czasach przekazu
medialnego ju¿ dawno w sporej swojej
czêci zrezygnowa³o z potrzeby posiadania w³asnego zdania na rzecz tego o
czym wie wiêkszoæ i jaki obowi¹zuje
trend. To spadek po PRL. Jestemy
przyzwyczajeni do tego, ¿e wiêkszoæ ma
zawsze racjê i tak sobie t³umaczymy demokracjê. To nie ma nic wspólnego z
demokracj¹, a prêdzej z lekkim przejawem
zbiorowej histerii opieraj¹cej siê na hale: kto nie z nami, to przeciw nam.
Wujek Lenin by³by zadowolony, gdyby
mia³ wiadomoæ, ¿e g³ówny cel rewolucji zosta³ osi¹gniêty przez media: ubezw³asnowolniæ spo³eczeñstwo poprzez
nadanie mu zbiorowej wiadomoci jako
jedynie s³usznej. Tymczasem podstaw¹
prawdziwej demokracji jest wiadomoæ
jednostki jako samodzielnie myl¹cej i
podejmuj¹cej w³asne decyzje. Pan K. tego
nie rozumie staraj¹c siê przekonaæ wiat,
¿e wstrz¹s powinien dotyczyæ ludzi nie
maj¹cych takiego samego zdania jak on.
I do tego próbuje, stosuj¹c typow¹ dialektykê marksistowsk¹: czyli wymylony, przekrêcony i prawdziwy dowód,
poprzeæ swoje wymylone tezy. Nie têdy
droga do takich jak ja. Lubiê fakty i lubiê siê ich trzymaæ: tego w³anie uczy
nas historia! Tylko fakty mog¹ byæ przedmiotem dyskusji, a nie dwanacie wyrwanych i dowolnie przekrêcanych zdañ,
maj¹cych co udowodniæ. Udowodni³y
tylko jedno: nie ma z kim dyskutowaæ.
Bo jak mo¿na rozmawiaæ z kim, kto
przekrêca fakty,
wymyla je na
poczekaniu lub
opisuje w ca³kowitym oderwaniu
od rzeczywistoci, korzystaj¹c
tylko z drobnego
fragmentu czy
wyrwanego z
kontekstu zdania? To jest jaka
wiedza? ¯adna!
Tak jak pisanie,
¿e Kaczyñscy byli
przeciwni
i

stwierdzaj¹ co negatywnego o Okr¹g³ym Stole. Brak tak elementarnej wiedzy na temat Okr¹g³ego Sto³u i udziale
w nim Kaczyñskich oraz przypisywanie
im w³asnych wymys³ów i efektów pracy
wyobrani jest kropk¹ nad i koñcz¹c¹
wszelkie dyskusje. Negatywizm stwierdzeñ mo¿na tak samo przypisywaæ L.
Wa³êsie, który w 1990 roku startowa³ do
wyborów prezydenckich i je wygra³ pod
has³ami rezygnacji z postanowieñ Okr¹g³ego Sto³u. Jako wtedy nie uwa¿ano,
¿e zapisy OS to stan nienaruszalny. O
tym to trzeba wiedzieæ! Trzeba to wiedzieæ, by o tym pisaæ, a nie wymylaæ i
zmylaæ. Hase³ko: Przejrzyj na oczy
Ch³opie radzê zawiesiæ sobie nad ³ó¿kiem i od czasu do czasu zajrzeæ do
materia³ów informacyjnych zawieraj¹cych
fakty, dowody, liczby, dane, bo obra¿anie kogo innego poprzez korzystanie
wy³¹cznie z wyobrani i skrótowo przyjmowanych informacji wychodzi jak widaæ kiepsko.
Nie mam ochoty na dyskusjê z kim,
kto uwa¿a, ¿e obra¿anie pogl¹dów innych poprzez wciskanie efektów wyobrani i chwilowym fascynacjom medialnym jest jakie odkrywcze i jedynie
s³uszne.
Dalsze teksty tylko bêdê czyta³ z
rozbawieniem, bo ju¿ w kilku felietonach
opisa³em elementarny brak wiedzy na temat
tego, co ju¿ by³o wczeniej opisane.
Cogito ergo sum  radzê siê tego
trzymaæ i mniej korzystaæ z umiejêtnoci obra¿ania kogo poprzez pisanie
banialuków wynikaj¹cych z w³asnych
uprzedzeñ.
Na tym koñczê tê dyskusjê, bo nie
wiedzê sensu kontynuacji jej z dyskutantem, który na poczekaniu bêdzie wymyla³ kolejne dowody i fakty, które bardzo ³atwo podwa¿yæ trzymaj¹c siê
wy³¹cznie rzeczywistoci. Wiedza o Okr¹g³ym Stole jest wystarczaj¹cym dowodem i przyk³adem na bezcelowoæ takiej
dyskusji, gdy jednej ze stron brakuje
znajomoci faktów zwi¹zanych z tym
wydarzeniem i podporz¹dkowuje dzisiejsze
newsy w³asnej wizji przesz³oci.
PAC

'
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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XVII OTWARTE OLECKIE BIEGI DLA DZIECI i M£ODZIE¯Y
BIEGI RODZINNE CA£A POLSKA BIEGA
MIEJSKO- POWIATOWA INAUGURACJA SPORTOWEGO ROKU SZKOLNEGO
MISTRZOSTWA POLSKI W BIEGACH PRZE£AJOWYCH DZIECI G£UCHYCH

I. Termin i miejsce. Stadion miejski w
Olecku - 4.10.2008.(sobota) - godz. 8.45.
II. Organizatorzy.
- Urz¹d Miejski w Olecku.
- Starostwo Powiatowe w Olecku.
- Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej.
- Oleckie Towarzystwo Sportu Szkolnego.
- Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe.
- SKS Korab przy ZST Olecko
- UKS Olimpijczyk przy OSW Dz. G³uchych w Olecku
- Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w
Olecku.
III. Warunki uczestnictwa.
- w zawodach mog¹ uczestniczyæ dzieci i
m³odzie¿ posiadaj¹cy aktualne badania
lekarskie;
- uczestników obowi¹zuje strój sportowy;
- ka¿dy z uczestników jest zobowi¹zany
zg³osiæ siê na start z kart¹ startow¹, na
której wypisane jest: nazwisko, rok urodzenia, nazwa szko³y lub klubu oraz dystans na którym pobiegnie zawodnik.
IV. Sposób rozegrania biegów.
Biegi zostan¹ rozegrane w nastêpuj¹cych
kategoriach:

Pi³ka no¿na
25.09. br. w Mielniku miejscowy MKS
podejmowa³ Czarnych Justyna Olecko.
Mielnik to czwarta dru¿yna III ligi, a
wczeniej d³u¿szy czas by³a wiceliderem
rozgrywek. Pocz¹tek sezonu mia³a bardzo dobry, pokona³a Start Dzia³dowo,
potem na wyjedzie Huragan Mor¹g, a
wiêc czo³owe dru¿yny naszego województwa, Cresoviê Siemiatycze, potem trochê
spuci³a z tonu i zremisowa³a z Concordi¹, wygra³a ze Spart¹, przegra³a z Supralank¹, zremisowa³a z Vêgori¹ i Warmi¹. Czarni Olecko ulegli dru¿ynie z
Mielnika 3:0.
III liga - tabela
1. Olimpia E. ...................................... 25
2. Huragan ........................................ 20
3. Mielnik .......................................... 18
4. Start .............................................. 17
5. Czarni ......................................... 16
6. Mr¹govia ...................................... 15
7. Concordia ..................................... 13
8. Olimpia Z. ..................................... 12
9. Orze³ .............................................. 11

Szko³y Podstawowe (rocznik odpowiadaj¹cy danej klasie)
- klasy I - II: dziewczêta - 500 m, ch³opcy 500 m
- klasy III - IV: dziewczêta - 700 m, ch³opcy - 700 m
- klasy V-VI: dziewczêta - 800 m, ch³opcy 1000 m
Gimnazjum (rocznik odpowiadaj¹cy danej
klasie)
- klasy I-III: dziewczêta - 1000 m, ch³opcy
- 2000 m
Szko³y ponadgimnazjalne (rocznik odpowiadaj¹cy danej klasie)
- klasy I-III: dziewczêta - 1500 m, ch³opcy
- 3000 m
Mistrzostwa Polski Dzieci G³uchych
rozegrane zostan¹ wg osobnego regulaminu.
V. Nagrody
- najlepsi otrzymaj¹ nagrody ufundowane
przez sklep TESCO w Olecku oraz
Fundacjê Rozwoju Ziemi Oleckiej;
- pierwszych szeciu na mecie otrzyma
pami¹tkowe dyplomy.
VI. Program minutowy.
8.45 - zbiórka uczestników przed bram¹ przy
10. Warmia ........................................ 11
11. Cresovia ...................................... 11
12. Sokó³ ........................................... 10
13. Supra ........................................ l 7
14. Sparta ............................................4
15. Vêgoria ..........................................3
16. Pogoñ............................................3

Biegi prze³ajowe
Na stadionie miejskim MOSiR w Olecku
w dniu 22.09.2008r. odby³y siê Mistrzostwa Powiatu Oleckiego w Sztafetowych
Biegach Prze³ajowych, w których udzia³
wziêli uczniowie szkó³ gimnazjalnych i
podstawowych. Koñcowa kolejnoæ:
Szko³y podstawowe:
 Dziewczêta: 1. SP3 Olecko, 2. SP G¹ski, 3. SP Kowale Oleckie
 Ch³opcy: 1. SP3 Olecko, 2. SP G¹ski, 3.
SP1 Olecko
Szko³y gimnazjalne:
 Dziewczêta: 1. Gimnazjum Kijewo, 2. Gimnazjum Kowale Oleckie, 3. Gimnazjum
nr 2 Olecko
 Ch³opcy: 1. Gimnazjum nr 2 Olecko, 2.
Gimnazjum nr 1 Olecko.

hotelu Maraton do wymarszu na stadion do uroczystego otwarcia biegów.
9.00 - uroczyste otwarcie biegów.
9.30 - 1000 m dziewcz. DZ G£ -16 lat
9.35 -1500m ch³ DZ G£ - 161at
9.45 - 1500 m dziewcz. DZ G£ - 19 lat
9.55. - 2000 m ch³ DZ G£ - 19 lat
10.00 - 2000 m dziewcz. DZ G£ - 22 lata
10.15 - 3000 m ch³ DZ G£ - 22 lata
10.30 - 3000 m dziewcz DZ G£ (seniorki) +
3000 m ch³. DZ GL (seniorzy) + 3000 m
ch³. (kl I-III Ponadgimn.) + Ca³a Polska
Biega
10.50 - 500 m dziewcz¹t (kl. I-II SP)
10.55 - 500 m ch³opców (kl. I-II SP)
11.00 - 700 m dziewcz¹t (kl. III-IY SP)
11.05 - 700 m ch³opców (kl. III-IV SP)
11.10 - 800 m dziewcz¹t (kl. V-VI SP)
11.20 - 1000 m ch³opców (kl. V -VI SP)
11.30 - 1500 m dziewcz¹t (kl. I-III G)
11.40 - 2000 m ch³opców (kl. I-III G)
11.55 - 1500 m dziewcz¹t (kl. I-III ponadgimnazjalne)
VII. Postanowienia koñcowe.
 Organizatorzy nie odpowiadaj¹ za zaginione rzeczy podczas imprezy.
 Ubezpieczenie zawodników we w³asnym
zakresie lub przez zg³aszaj¹ce szko³y (kluby)
 10 minut przed startem do danego biegu
nale¿y zg³osiæ siê przy bramce (bramka
¿ó³ta na stadionie) od biura MOSiR.
 Dekoracja najlepszych odbêdzie po zakoñczeniu wszystkich biegów.

Turniej Dzikich Dru¿yn
W dniu 26.09.08r. rozegrano Pi¹tek
Pi³karski - Turniej Dzikich Dru¿yn.
W kategorii SP klas 3-4 zwyciê¿y³a
dru¿yna FC Barcelona (kapitan Jakub
W¹do³owski). II miejsce zajê³a dru¿yna
o nazwie Puma Team (kapitan Jakub
Mróz). III miejsce - dru¿yna Manchester United (kapitan Rafa³ Kimera). Królem
strzelców, z dorobkiem 4 bramek, zosta³
Jakub W¹do³owski.
W kategorii SP klasy 5-6 pierwsze
miejsce zajêli Mistrzowie Olecka (kapitan Mariusz Wejsbrod), pokonali dru¿ynê Team Fiodora (kapitan Patryk
Fiodorowski) 3:0.
W kategorii klas 1-2 szkó³ gimnazjalnych I miejsce zajê³a dru¿yna o nazwie
FC Manuele (kapitan Micha³ Grudziñski) wygrywaj¹c wszystkie mecze. II miejsce, z jedn¹ pora¿k¹, zaj¹³ zespó³ M³ode Wilki (kapitan Szymon Wilczyñski).
III miejsce zaj¹³ zespó³ Na Oko³o (kapitan Aleksander Miluæ). Najwiêcej bramek (5) strzeli³ Szymon Wilczyñski.

Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
od 1300 do 1600 (póniej tylko fax): (0-87) 520 02 30, tel kom. w godz. 900-2000: 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm.
Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski. Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH.
Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-1700. Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 323

Min¹³ tydzieñ. Zamiast lata mamy ju¿
jesieñ, a dni staj¹ siê coraz krótsze. Takie
tam astronomiczno-kalendarzowe ciekawostki. Parê dni, a jakie zmiany.
Jednak zamiast analizowaæ zmiany w
otoczeniu w postaci spadku temperatury, dojrzewaj¹cych kasztanów i ¿ó³kn¹cych lici zajmijmy siê moj¹ ulubion¹
polityk¹. Mo¿na wrêcz zacytowaæ Czepca z Wesela: Co tam, Panie, w polityce? I zaraz za Dziennikarzem powtórzyæ:
Wsi spokojna, wsi weso³a. Przepraszam
za tak lunie skrócenie tego dialogu z
Wyspiañskiego, ale czasem cz³owiek siê
³apie na tym: co bêdzie jak ta Wie rzeczywicie bêdzie spokojna i weso³a? Przecie¿ ¿ycie bez fascynowania siê polityk¹
mo¿e byæ takie nudne. Ludzie zajm¹ siê
sob¹ i swoim najbli¿szym otoczeniem...
Spokojnie! Raczej do takiego stanu nie
dojdzie. Jestemy spo³eczeñstwem bardzo
mono anga¿uj¹cym siê w ¿ycie polityczne. Co prawda niewiele mo¿emy prócz tego
by co jaki czas wsi¹æ udzia³ w wyborach, w których mamy jakikolwiek wp³yw
na kszta³t polityki. Tu musimy pos³ugiwaæ siê rozumem. Socjolodzy badaj¹cy
fenomen dokonywanych decyzji podczas demokratycznych wyborów ju¿ dawno
stwierdzili, ¿e na pewno nie ma to nic
wspólnego z wiedz¹ na temat kandydatów, programów wyborczych, treci programów czy wiedzy na temat tego, co wybieramy. Nie jest to jaka ujma, ale zjawisko ju¿ znane od czasów demokracji ateñskiej. Wiêkszoæ wybieraj¹cych nie ma
zielonego pojêcia dlaczego tak na prawdê wybiera i dlaczego ten wybór jest taki,
a nie inny. Odpowiadaj¹c dlaczego tak
dany cz³owiek post¹pi³ us³yszymy slogany

zas³yszane z mediów. Przy szczegó³owych
pytaniach zaczyna siê zdenerwowanie i
odpowiedzi zamieniaj¹ siê w zarzuty, które
te¿ nie pochodz¹ z w³asnych przemyleñ,
a gdzie ze sloganów. Dlaczego o tym
piszê. W niedzielê odby³y siê wybory
parlamentarne na Bia³orusi i nawet nie
muszê domylaæ siê kto je wygra³: DEMOKRACJA PAWLAKÓW! Wybory wyborami, a do rz¹dzenia nie nadaj¹ siê ludzie przypadkowi. Dla wielu naszych krajan
taki typ demokracji jest wprost wymarzony: wynik jest taki jaki musi byæ i jaki
by³ za³o¿ony. Wszystko dla spokoju, piêkna i mi³ej atmosfery w polityce. Mnie osobicie podoba siê demokracja poprzez ten
istniej¹cy w niej spór miêdzy dobrym a
lepszym. Nie rozumiem ludzi widz¹cych
w demokracji tylko to, ¿e akurat podobaj¹ siê im wybory jakie sobie w³anie
wymylili. Ci sami ludzie jednoczenie nie
potrafi¹ zrozumieæ, ¿e wybory innych te¿
s¹ prawid³owe i równie¿ wynikaj¹ z zasad demokracji.
Ale co tam w polityce? Trwaj¹ przygotowania do WIELKIEJ OFENSYWY
JESIENNEJ rz¹du i partii rz¹dz¹cej. Po
roku trwania w samoprzekonaniu, ¿e s¹
najlepsi i jedyni uprawnieni do w³adzy
bêd¹ starali siê przekonaæ innych, ¿e co
robi¹. Jako trzeba zamaskowaæ to, ¿e
sama praca specjalistów od PR ju¿ nie
pomaga i lud oprócz igrzysk domaga siê
równie¿ chleba. Wypowiedzi Premiera s¹
obcinane do tego, ¿e on sam mówi,
bo irytuje go prawie ka¿de pytanie. Szczególnie te, które zwieraj¹ probê o pokazanie efektów pracy. Ró¿ne organizacje
pozasamorz¹dowe publikuj¹ swoje raporty
i opinie, ¿e maj¹ doæ tej medialnej gry
pozorów. Rz¹d rok temu zapowiadaj¹cy,
¿e ca³e szuflady ustaw i pomys³ów tylko

Rys. Waldemar Rukæ

czekaj¹ a¿ w³adza dostanie siê w ich rêce,
jako nic wiêcej nie potrafi³ przez ten czas
wymyliæ prócz tego, ¿e poprzednicy nic
im nie zostawili..., bo zajmowali siê mordowaniem laptopów i kupowaniem ryb za
ministerialne karty p³atnicze. Komisje specjalne, których g³ównym celem by³o napiêtnowanie poprzedników, wstydliwie s¹
pomijanie nawet przez samych pomys³odawców. Komisja do spraw nacisków
rozwali³a siê poprzez naciski obecnie urzêduj¹cych prokuratorów by zmusiæ do oskar¿ycielskich stwierdzeñ by³ych prokuratorów.
Ryszard Kalisz nawet posun¹³ siê to stwierdzenia, ¿e naciski na prokuratorów by³y,
bo oni teraz mówi¹, ¿e nacisków nie by³o.
No có¿... w ten sposób to móg³by nawet
udowodniæ istnienie UFO! UFO istnieje,
bo nie ma na to dowodów i jest to wystarczaj¹cy dowód. I co robi dzi rz¹d?
Zapowiada jesieni¹ ponad sto ustaw z
zapowiedzi¹, ¿e Prezydent te ustawy zawetuje. Na pierwszy rzut posz³o zaostrzenie
prawa wobec osób krzywdz¹cych dzieci.
Poniek¹d s³usznie, ale to tylko wynikaj¹ce z przypadku jaki mia³ miejsce gdzie
na Podlasiu. G³ona wypowied o przymusowej kastracji ró¿nych zboczeñców
jest doskona³a medialne. Tylko by³ to
zupe³ny przypadek i emocje. Zreszt¹ obecny Premier jest ju¿ ca³kiem niele obmiewany przez zachodni¹ prasê. Informacje
o tym w formie przedruków prasowych
ukazuj¹ siê we wstydliwych miejscach ró¿nych gazet. Najczêciej tam, gdzie niewielu czytelników ju¿ dociera . Pewnie tylko
po to, aby mieæ w przysz³oci alibi: przecie¿ o tym pisalimy. A na zachodzie siê
miej¹ z rz¹du, który z³o¿y³ wielkie obietnice, a przez prawie rok tak na prawdê
nic nie zrobi³ dbaj¹c tylko o w³asny wizerunek medialny. Dlaczego teraz nie pojawi siê jaki pose³ i nie krzyknie o tym co
wypisuje prasa na Dominikanie czy w Kapsztadzie. Rozg³aszana ostatnio ustawa antyubekizacyjna, maj¹ca odbieraæ przywileje ludziom z dawnej SB, zaczyna wygl¹daæ blado. Nie pomog³a te¿ nagonka na
Wojskow¹ Radê Ocalenia Narodowego
(WRON), bo mimo, ¿e trzeba napiêtnowaæ tamte czasy, nie wiadomo w jaki sposób
wybrn¹æ z odebrania pieniêdzy i ukarania pierwszego i jedynego naszego kosmonauty. Na razie, jak dla mnie, to tylko
populistyczne pomys³y ci¹gniête z wiecznie potêpianych poprzedników. A tym,
którzy s¹ szczêliwi, ¿e ich rz¹d ma takie
wysokie notowania ¿yczê, by obudzenie
siê z tego szczêcia nie by³o bolesne,
uwiadomienie sobie, ¿e przelewanie z
pustego w pró¿ne mo¿e byæ dla wielu
zaskoczeniem i przys³owiowym obudzeniem siê z rêk¹ w nocniku.
Do poczytania za tydzieñ.
PAC

