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Ten komu nie uda³o siê byæ bohaterem,
niech przynajmniej umie oceniæ i uczciæ
powiêcenie drugich.
Adam Mickiewicz
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Przejcie pod wiaduktem
Realizacja budowy przejcia dla pieszych, ³¹cz¹ca Siejnik z miastem, stoi pod
znakiem zapytania. Do przetargu og³oszonego przez Generaln¹ Dyrekcjê Budowy Dróg i Autostrad nie przyst¹pi³a
¿adna z firm budowlanych.
Ca³a nadzieja w drugim przetargu. Je¿eli
jednak do 17 padziernika nie przyst¹pi
do niego jaka firma, to ca³a inwestycja
mo¿e zostaæ zaniechana. Pieni¹dze przeznaczone na ten cel przez GDBDiD musz¹ zostaæ do koñca tego roku wydane.
W nastêpnym inwestycja mo¿e nie wejæ

WARTO

na listê i tak Olecko bêdzie musia³o po¿egnaæ siê z tym tak bardzo potrzebnym
miastu rozwi¹zaniem komunikacyjnym.
Jednym z powodów braku zainteresowania przetargiem s¹ dowiadczenia,
jakie mia³y firmy prowadz¹ce wspó³pracê z Polskimi Kolejami Pañstwowymi. Burmistrz Wac³aw Olszewski podj¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do nak³onienia miejscowych firm wystartowania w tym przetargu. Tutaj jednak na przeszkodzie stoi
fakt, ¿e do prac mo¿e przyst¹piæ jedynie specjalistyczna firma budowlana.

PRZECZYTAÆ

Walka
o unijne dotacje

Gmina Olecko z³o¿y³a trzy wnioski do
Programu Litwa-Polska. Na projekt mo¿na
maksymalnie otrzymaæ 3 miliony euro.
Ze wszystkich gmin przygranicznych
wp³ynê³o a¿ 48 takich wniosków. Olecko znalaz³o siê w grupie 8 gmin, których
projekty po wstêpnej selekcji przesz³y
dalej.
Zaakceptowany wniosek zosta³ sporz¹dzony z partnerami: gmin¹ Orzysz,
Wi³kawiszki i Alytus. Zosta³ on z³o¿ony
w po³owie lipca b.r. w Wilnie.
C.d. na s. 7.

* Wypadek awionetki  s. 5.
* Pasjonat Przypisanych Pó³nocy
 s. 7.
* Protokó³ ze zbiórki pieniê¿nej na
nagrobek .P. W³adys³awa ¯urowskiego  7.
* Tragiczne rodzinne losy (cz. 3)  s. 8.

(K29901)

SKUP
JAB£EK
ul. E³cka 2

(stara Melioracja, przy skupie z³omu)

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
SZABLONY DO MALOWANIA
5z³ ZA DOBÊ
POSIADAMY W SPRZEDA¯Y TAPETY
DU¯Y WYBÓR  NISKIE CENY
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

(V55505)

WYPO¯YCZAMY

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

SKLEP SPORTOWY PROPONUJE:
- buty i ubrania sportowe
- sprzêt sportowo-rehabilitacyjny
- torby,walizki.
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

(V58702)

tel. 0-501-611-961

* 19 sierpnia o 13.58 szeæ zastêpów
JRG PSP oraz po jednym OSP wiêtajno, Lenarty, Borawskie, G¹ski i Szczecinki pomaga³y policji w poszukiwaniu zaginionego dziecka.
* 19 sierpnia o 18.00 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ w wiêtajnie gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego.
* 19 sierpnia o 18.39 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ w Gi¿ach gniazdo
szerszeni z budynku gospodarskiego.
* 19 sierpnia o 19.39 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ w Sulejkach gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego.
* 20 sierpnia o 8.47 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ w Krupinie gniazdo
szerszeni z budynku tartaku.
* 20 sierpnia o 9.42 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ w Wieliczkach gniazdo
szerszeni z domu mieszkalnego.
* 20 sierpnia o 11.10 jeden zastêp JRG
PSP i OSP G¹ski usuwa³ z jezdni w
G¹skach plamê oleju.
* 20 sierpnia o 12.02 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Gutach skutki kolizji
drogowej.
* 20 sierpnia o 17.59 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo os z budynku przy
Alejach Lipowych.
* 20 sierpnia o 18.01 jeden zastêp OSP
Szczecinki usuwa³ w Zatykach gniazdo szerszeni z przydro¿nego drzewa.
* 20 sierpnia o 18.54 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z jezdni ul. Warmiñskiej
plamê oleju.
* 20 sierpnia o 19.43 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Go³dapskiej po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
* 21 sierpnia o 8.30 jeden zastêp JRG
PSP i jeden OSP wiêtajno usuwa³y
w wiêtajnie gniazdo szerszeni z budynku szko³y.
* 21 sierpnia o 15.20 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ ognisko rozpalone miedzy
gara¿ami przy ul. Wiejskiej.
* 21 sierpnia o 16.40 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ w Borkach gniazdo
os z budynku gospodarczego.
* 21 sierpnia o 17.45 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ w Dybowie gniazdo os z budynku gospodarczego.
* 21 sierpnia o 18.20 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ w wiêtajnie gniazdo szerszeni z domu mieszalnego.
* 21 sierpnia o 18.30 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ z domu mieszkalnego w Jab³onowie gniazdo szerszeni.
* 21 sierpnia o 19.00 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ w wiêtajnie gniazdo szerszeni z domu mieszalnego.
* 22 sierpnia o 12.01 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z cmentarza w Zabielnie
gniazdo os.
* 22 sierpnia o 13.39 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo os sprzed sklepu przy ul. Jeziornej.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Zajkowski

KOPALNIA KRUSZYWA

Serdeczne podziêkowania wszystkim,
którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze
.P.

Janusza
Sosnowskiego
sk³ada Rodzina
(L10501)

DY¯URY APTEK
 7-10.10.2008 r., pl. Wolnoci 25
 11-12.10.2008 r., pl. Wolnoci 7B
 13-17.10.2008 r., ul. Kolejowa 15
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

(V55305)
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KRAM

Wojska Polskiego 18

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

ZAPRASZAMY!
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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MORENA

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

(V31506)

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!

(V49308)
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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:

 Janina Koz³owska
 Anna Laskowska
 Maciej Limorowicz
 Teresa £ukaszewicz
 Marek Okartowski
 Micha³ Zdancewicz
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 Annê £askowsk¹
o odebranie wylosowanego upominku konkursowego.

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

Sprawcy kradzie¿y zatrzymani

Policjanci z Olecka zatrzymali dwóch sprawców kradzie¿y
sklepowej. 21-letni Rafa³ D oraz 20- letni £ukasz R. w krótkim
odstêpie czasu dokonali kradzie¿y kosmetyków. Wczoraj oko³o godz. 10.00 kierownik ochrony sklepu przy alei Zwyciêstwa
w Olecku zg³osi³ kradzie¿. Po przybyciu na miejsce policjanci
zatrzymali dwóch sprawców. Jeden z mê¿czyzn mia³ schowany
pod bluz¹ skradziony towar, który zwrócono pracownikom sklepu.
Na miejscu po przejrzeniu zapisu monitoringu ustalono, i¿ ci
sami mê¿czyni w dniu 29 wrzenia dokonali równie¿ kradzie¿y
kosmetyków w tym sklepie. Policjanci ustalili to¿samoæ sprawców.
Okaza³o siê, ¿e s¹ mieszkañcami E³ku. Obaj przyznali siê do
winy. Grozi im kara pozbawienia wolnoci do 5 lat.
Informacja KP Policji w Olecku

Z³odziej sklepowy zatrzymany

Nawet 5 lat wiêzienia grozi 28-letniemu Marcinowi P. Mê¿czyzna zosta³ zatrzymany po tym, jak ukrad³ kosmetyki i ubrania z trzech ró¿nych sklepów na terenie miasta. Wartoæ skradzionych rzeczy to 440 z³otych. Wczoraj oleccy policjanci zatrzymali 28-letniego Marcina P. Mê¿czyzna ze sklepu przy ulicy Nocznickiego w Olecku ukrad³ wody toaletowe. Skradziony towar trafi³ z powrotem na pó³ki sklepowe. Przy 28-latku
znaleziono równie¿ balsam i ¿el pochodz¹cy ze sklepu kosmetycznego przy placu Wolnoci oraz bluzê ze sklepu odzie¿owego przy ulicy Armii Krajowej.
Informacja KP Policji w Olecku

Og³oszenie

Policja poszukuje sprawcy dewastacji samochodów

Policja poszukuje sprawcy, który w nocy z 3 na 4 padziernika wybi³ dwie szyby w pojazdach zaparkowanych na parkingu przy ul. Zyndrama. Policjanci prowadz¹ czynnoci, które pomog¹ ustaliæ to¿samoæ sprawcy. Jednoczenie Komendant Powiatowy Policji w Olecku apeluje do wszystkich mieszkañców, którzy mog¹ pomóc w ustaleniu sprawcy. Pomocne
informacje mo¿na kierowaæ do oficera dy¿urnego KPP Olecko
pod nr tel. (087) 520 72 00.

(V49508lepszego)

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac Wolnoci 24
 Wystawa plakatu Przystanku Olecko  Galeria Prawdziwej
Sztuki im. Andrzeja Legusa, plac Wolnoci 22
 Wystawa prac Wies³awa Bo³tryka  Galeria Pracownia
Wies³awa Bo³tryka, ul. Armii Krajowej
9 padziernika (czwartek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej
9 padziernika (czwartek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC
10 padziernika (pi¹tek)
17.00  Kung Fu Panda  film, kino Mazury
11 padziernika (sobota)
10.00  Czarni  Mamry, mecz pi³ki no¿nej trampkarzy, stadion MOSiR
16.00  Czarni  Huragan, mecz pi³ki no¿nej III ligi, wyjazd
17.00  Kung Fu Panda  film, kino Mazury
12 padziernika (niedziela)
12.00  Czarni  Wygryny, mecz pi³ki no¿nej juniorów m³odszych, wyjazd
14.00  Czarni  Wygryny, mecz pi³ki no¿nej juniorów, wyjazd
15.00  Czarni  Wydminy, mecz pi³ki no¿nej klasy A, wyjazd
17.00  Kung Fu Panda  film, kino Mazury
15 padziernika (roda)
* mija termin nadsy³ania propozycji w konkursie na opracowanie projektu graficznego loga obchodów 450. rocznicy
za³o¿enia Olecka
16 padziernika (czwartek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC
17 padziernika (pi¹tek)
11.00  Przeciw biedzie i wykluczeniu  konferencja, sala konferencyjna Starostwa, ul. Kolejowa 32
17.00  Lissi na lodzie  film, kino Mazury
19.00  Babylon A.D.  film, kino Mazury
18 padziernika (sobota)
10.30  Czarni  Rona 03 E³k, mecz pi³ki no¿nej trampkarzy,
wyjazd
12.00  Czarni  Olimpia Mi³ki, mecz pi³ki no¿nej juniorów
m³odszych, stadion MOSiR
14.00  Czarni  Granica Kêtrzyn, mecz pi³ki no¿nej juniorów,
stadion MOSiR

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

(V31106)

Znów narkotyki

W pi¹tek wieczorem 3 padziernika na ul. Plac Wolnoci
patrol policji zatrzyma³ dwóch piêtnastolatków: Adriana O. oraz
Piotra J.  mieszkañców powiatu oleckiego. W trakcie patrolu
policjanci zauwa¿yli dwóch m³odych mê¿czyzn, jeden z nich
podpala³ szklan¹ lufkê. Na widok funkcjonariuszy wyrzuci³ j¹.
Po interwencji policjantów drugi z mê¿czyzn dobrowolnie wyda³
zielony susz zawiniêty w bia³y papier, który mia³ schowany w
kieszeni. Policyjne czynnoci potwierdzi³y, ¿e Adrian O. mia³
0,76 grama marichuany. Teraz obaj odpowiedz¹ przed Sadem
Rodzinnym i Nieletnich.
Informacja KP Policji w Olecku

!
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Og³oszono przetargi

... na budowê ulicy z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ pod nazw¹ ródmiecie 1.
Rozstrzygniêcie przetargu nast¹pi 14
padziernika,
... przetarg na budowê ulicy Zamostowej. Rozstrzygniêcie przetargu 15 padziernika,
... przetarg na przebudowê placu przy
SP1. Rozstrzygniêcie 16 padziernika,
... przetarg na wykonanie czêciowego
remontu Gimnazjum nr 2. Rozstrzygniêcie 16 padziernika.

Nowe boisko

Nowe boisko powsta³o w Mo¿nych.
Inwestycja zosta³a odebrana 19 wrzenia.
Jest to trawiaste boisko do pi³ki no¿nej
i pi³ki siatkowej. W ramach projektu zamontowano równie¿ dziesiêæ ³awek. Wykonawc¹ by³a olecka firma budowlana.
Roboty kosztowa³y 47 tysiêcy z³otych.

Ponad 13 tysiêcy

... kosztowa³ remont gimnazjum w Kijewie. Prace wykona³a olecka firma budowlana.

Burmistrz og³osi³, ¿e

... nie dosz³y do skutku przetargi na sprzeda¿ dwóch nieruchomoci po³o¿onych
przy ul. W¹skiej i 1 Maja, przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
Nie uda³ siê równie¿ drugi przetarg
na sprzeda¿ dzia³ki po³o¿onej na osiedlu Siejnik i przeznaczonej pod budownictwo wysokie wielorodzinne oraz drugi przetarg na sprzeda¿ dwóch nieruchomoci po³o¿onych przy ul. Produkcyjnej przeznaczonych pod zabudowê mieszkaln¹ jednorodzinn¹ z mo¿liwoci¹ prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej nieuci¹¿liwej dla otoczenia.

12 wrzenia

... odebrano inwestycje polegaj¹c¹ na
zbudowaniu nowego ogrodzenia wokó³
Szko³y Podstawowej nr 1 oraz wymianie 17 okien. Wykonawc¹ robót by³a
olecka firma budowlana. Koszt robót to
173 tysi¹ce z³otych. Remont by³ dofinansowany z Ministerstwa Edukacji. Przeznaczy³o ono na ten cel ponad 68 tysiêcy z³otych.

Budynek UM

Ukoñczono remont dojazdu do gara¿y przy Urzêdzie Miejskim. Wykonawc¹
by³a olecka firma budowlana. Koszt remontu to 80 tysiêcy z³otych.

Ulica Sportowa

30 wrzenia ukoñczono prace przy
budowie ul. Sportowej. Inwestycja kosztowa³a 121 tysiêcy z³otych.

Kanalizacja
deszczowa

Trwaj¹ prace przy budowie kanalizacji deszczowej na ulicach Kopernika, Armii
Krajowej, Letniej i Sembrzyckiego. Wykonawc¹ jest olecka firma OPRI. Inwestycja bêdzie kosztowa³a 914 tysiêcy z³otych. Prace maj¹ zostaæ ukoñczone 20
padziernika.

Urz¹d Miejski

... zawar³ akty notarialne na sprzeda¿ :
mieszkania w budynku przy pl. Wolnoci 13, na sprzeda¿ szeciu nieruchomoci zabudowanych stacjami transformatorowymi, na sprzeda¿ mieszkania w
budynku przy ul. Przytorowej 10, na
sprzeda¿ nieruchomoci 0,11ha w £êgowie.

Wojewoda
Warmiñsko-mazurski

... poinformowa³ o uruchomieniu procedury otwarcia preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkniêtych klêsk¹ suszy.
Rolnik ubiegaj¹cy siê o kredyt powinien zg³osiæ siê do Powiatowego Zespo³u Doradztwa Rolniczego w Olecku,
gdzie otrzyma niezbêdne informacje i
pomoc w opracowaniu wniosku do banku.
Kredyty bêd¹ udzielane przez wskazane przez wojewodê banki. Do gospodarstw, w których komisja stwierdzi³a
straty spowodowane susz¹ przes³ano
informacje o otwarciu linii kredytowej.

Jaki

Dobki

30 wrzenia zosta³a ukoñczona budowa sieci wodoci¹gowej w tej miejscowoci. Inwestycja kosztowa³a 166 tysiêcy z³otych.

Boisko Orlik

Trwa pierwszy etap budowy kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1. Prace wykonuje firma budowlana ze Szczecina. Koszt budowy ca³ego kompleksu to 1 milion 315 tysiêcy
z³otych. Prace maj¹ zostaæ ukoñczone 8
padziernika.
Natomiast ju¿ po raz drugi og³oszono przetarg na wykonanie drugiego etapu budowy czyli wykonanie inwestycji
budowy budynku z zapleczem sanitarnym i szatni¹. Do pierwszego przetargu
nie zg³osi³a siê ¿adna firma.

30 wrzenia zosta³y ukoñczone prace , których celem jest uzbrojenie terenu w Jakach. Polegaj¹ one na niwelacji
terenu pod drogi dojazdowe. Wykonawc¹
jest firma z Go³dapi. Koszt robót to 133
tysi¹ce z³otych.

Parkingi

Trwaj¹ prace przy budowie parkingów przy ul. Go³dapskiej. Koszt robót
to 125 tysiêcy z³otych. Prace maj¹ zostaæ ukoñczone 15 padziernika.

Stary Ratusz

Trwaj¹ prace przy przebudowie budynku w starego Rausza w parku w centrum Olecka. Jest to pierwszy etap przebudowy. Prace prowadzi rodzima firma z
Wieliczek. Koszt robót to 1 milion 705
tysiêcy z³otych. Prace maja zostaæ ukoñczone 30 czerwca 2009 roku.

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V50907)

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

(V31206)

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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Wypadek awionetki

W ubieg³ym tygodniu z jeziora Dworackiego wydobyto
cia³a dwóch pilotów i wrak awionetki. Od razu pojawi³y siê
komentarze dotycz¹ce samego wypadku i dlaczego dosz³o do
niego. Samolot by³ prywatn¹ w³asnoci¹ jednego z poszkodowanych. Pojawi³o siê wiele g³osów, ¿e samolot móg³ wyl¹dowaæ bezpiecznie lub przynajmniej nie ulec takiemu wypadkowi. Raczej nie. By³ to samolot produkcji ukraiñskiej AEROPRAKT typ A-22 zaliczaj¹cy siê do klasy ultralekkich (ultralight). S¹ to ma³e, ale cechuj¹ce siê du¿ym bezpieczeñstwem
lotu samoloty. Z relacji wiadków wynika, ¿e lecia³ on na niewielkiej wysokoæ gdy praca silnika zosta³a przerwana. Teoretycznie taki samolot ma du¿¹ doskona³oæ lotu szybowcowego, jednak aby uzyskaæ mo¿liwoæ takiego lotu, potrzebuje
on okrelonej wysokoci minimalnej, która umo¿liwi³aby osi¹gniêcie szybkoci pozwalaj¹cej na uzyskanie si³y nonej potrzebnej do lotu szybowcowego. Przy mniejszej prêdkoci jest
to po prostu niemo¿liwe i nawet najdoskonalszy samolot po
prostu spada jak kamieñ. Prawdopodobnie taka sytuacja mia³a miejsce podczas tego lotu. Samolot pozostaj¹cy na ma³ej
wysokoci po prostu nie móg³ ju¿ osi¹gn¹æ prêdkoci potrzebnej do uzyskania lotu lizgowego, by pilot móg³ odzyskaæ sterownoæ. W wyniku przeci¹gniêcia (utraty si³y nonej w wyniku oderwania siê strug powietrza od skrzyd³a)
maszyna straci³a sterownoæ i runê³a w dó³.
MP

Tak wygl¹da ten typ awionetki.

Wydobycie wraku. Fot. Boles³aw S³omkowski

Zespó³ Szkó³ na Siejniku

Firma z Ostrowi Mazowieckiej wygra³a przetarg na budowê podjazdu dla osób niepe³nosprawnych przy Zespole Szkó³
na osiedlu Siejnik. Inwestycja bêdzie kosztowaæ 138 tysiêcy
z³otych. Prace zostan¹ ukoñczone do 30 padziernika.

Rosochackie

Sprzedano dzia³kê budowlan¹ 0,23 hektara po³o¿on¹ w Rosochackich. Nieruchomoæ zosta³a sprzedana za 31.183 z³ote.

Plac Wolnoci 13

Gmina w wyniku przetargu sprzeda³a mieszkanie znajduj¹ce siê w budynku plac Wolnoci 13. Sprzedano je za 61.750
z³otych.
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000
0006 6992 0001

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 do koñca listopada 2008r. 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 450rocznicy za³o¿enia Olecka bêd¹ wspania³ym wydarzeniem

Z wyrazami szacunku
Wac³aw Olszewski - Burmistrz Olecka

$
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(22a)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

W drodze z Sayhan-Ovoo do Arvayheer, Mongolia,
20.07.2007 r. Podró¿uje noc¹ na skradzionych koniach
W nocy pada³o i oczywicie wia³ porywisty wiatr. Na szczêcie
nie wyrwa³o namiotu, ale jedna jego czêæ le¿a³a na nas. Wstalimy o godz. 8. Wiatr przybra³ na sile i 20 minut póniej namiot
siê zawali³, wyrwa³o ledzie. Praktycznie nie spa³em, bo nie mog³em siê u³o¿yæ na go³ej kamienistej ziemi. Oby tylko nie zachorowaæ. Od kiedy jestem w Mongolii, noce s¹ bardzo zimne.
W dodatku jestem brudny do takiego stopnia, ¿e mam brud
pod paznokciami, czego wrêcz nienawidzê. Kierowca poszed³
w step za potrzeb¹, chocia¿ nie wiem jak on to zrobi, przecie¿
go zdmuchnie. Schronilimy siê z Sorenem w samochodzie, bo
wiatr i ca³a ta sytuacja by³a nie do wytrzymania. Soren czyta³
ksi¹¿kê Romeo i Julia, a ja wpatrywa³em siê w step, którego
trawy bajecznie falowa³y. Erka wsta³a dopiero przed dziesi¹t¹.
Dziwna ta nasza dziewczyna.
W koñcu poproszono nas do jurty. Gospodyni poczêstowa³a bardzo smacznymi plackami i herbat¹, a nawet kumysem.
Dopiero teraz mog³em przyjrzeæ siê dok³adnie wyposa¿eniu jurty. Gospodarz dochodzi³ do siebie po wczorajszym i prawie siê
nie odzywa³. Widzia³em jak gospodyni przewija³a niemowlê.
Traktowa³a je dos³ownie jak jurtê, mechanicznie podk³ada³a pieluchy,
a potem podwójnie obwi¹za³a dziecko doko³a, tak jak obwi¹zuje siê jurtê. Dziecko by³o unieruchomione, pozbawione wszelkich ruchów. Poprosi³em nawet o mo¿liwoæ zrobienia zdjêcia,
ale nic z tego. Okaza³o siê, ¿e do roku ¿ycia nie wolno fotografowaæ dzieci.

Buddyjski o³tarzyk w jurcie.

Mongolskie dzieci chodz¹ do szko³y, które znajduj¹ siê w
wiêkszych wioskach, a na wakacje przyje¿d¿aj¹ do rodziny, na
step. W takiej wiosce rodzice musz¹ postawiæ dziecku jurtê i
ogrzaæ j¹ zim¹  to taki internat. Zwykle rodzice dzieci siê dogaduj¹ i jedni stawiaj¹ kilka jurt, a drudzy gromadz¹ opa³.
Kiedy przygl¹da³em siê dzieciom gospodarzy, by³o mi ich
szkoda (byle jak ubrane, brudne, zasmarkane), ale chyba one

Sklepienie jurty.
same s¹ na swój sposób szczêliwe. Oby tak by³o.
W jurcie, w honorowym miejscu, znajdowa³ siê buddyjski
o³tarzyk. Delektowa³em oczy ka¿dym szczegó³em.
Religi¹ Mongo³ów jest lamaizm buddyjski, a istot¹ wierzeñ szamanizm. Najwy¿sze bóstwo w mongolskim panteonie
to Bóg Niebios, stworzyciel ludzi  Mongke Tengri. Podlega
mu wiele pomniejszych bóstw. Na górze mieszka 99 niebiañskich tengri, rz¹dzonych przez króla Qormusta. Na Ziemi urzêduje 77 ¿eñskich tengri, znajduj¹cych siê pod w³adz¹ Etugen
Eke. Ka¿de zwierzê, rolina, przedmiot, mog¹ mieæ w³asnego
tengri, który je chroni. Innym, bardzo wa¿nym bóstwem, jest
Erlik  bóg z³a i w³adca podziemi. On tak¿e uczestniczy³ w
stworzeniu wiata. Zanurkowa³ po budulec dla Ziemi na dno
morza i ukry³ jej czêæ w ustach. Kiedy Ziemia zaczê³a rosn¹æ,
musia³ wypluæ to, co mia³ w ustach, i tak powsta³y b³ota i góry.
Erlik jest twórc¹ ludzi lub ich dusz, dlatego mimo lêku cieszy
siê szacunkiem i opiekuje szamanami.
Najni¿ej usytuowane s¹ demony. Ich funkcja polega na
utrudnianiu ¿ycia i unieszczêliwianiu ludzi. Mówi siê, ¿e s¹ to
dusze zmar³ych, wys³ane stamt¹d na ziemiê, by szkodziæ ludziom. Przeladuj¹ podró¿nych, porywaj¹ zw³oki i ¿ywi¹ siê
ludzkim miêsem. Wiele jest ¿eñskich demonów. Kara Kura
sprowadzaj¹ca nocne koszmary, mo¿e przybieraæ postaæ ma³ej
kozy, siada na ludzkich twarzach podczas snu i dusi ich we
nie. Kobieta Czwartku, dzia³aj¹ca tylko w jednym dniu tygodnia, nêka karawany burzami piaskowymi i tr¹bami powietrznymi. Najstraszniejsza ze wszystkich jest Czerwona Matka, która
poluje na m³ode ¿ony, atakuj¹c ich ³ona po porodzie. Podró¿uje noc¹ na skradzionych koniach, zaje¿d¿aj¹c je niemal na mieræ,
a nastêpnie porzucaj¹c.

C.d.n.
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Protokó³ ze zbiórki pieniê¿nej na nagrobek .P. W³adys³awa ¯urowskiego

W miesi¹cu wrzeniu 2008 r. trwa³a zbiórka pieniê¿na na
nagrobek .P. W³adys³awa ¯urowskiego  zas³u¿onego nauczyciela, przyjaciela dzieci, dzia³acza sportowego, twórcê i
organizatora przez kilkadziesi¹t lat s³ynnego na ca³¹ Polskê
lodowiska Bajka.
Zbiórka by³a organizowana w oleckich szko³ach, przez osoby
prywatne, podczas imprezy sportowej  Memoria³u im. W³adys³awa ¯urowskiego (mecz pi³ki no¿nej Uczniowie W³adys³awa ¯urowskiego  Dru¿yna Burmistrza).
Zestawienie zebranych kwot:
1) radni i urzêdnicy  600 z³,
2) Zespó³ Szkó³ Siejnik  180 z³,
3) Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Czarni Olecko  130 z³,
4) Szko³a Podstawowa nr 1 w Olecku  310 z³,
5) Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Olecku  204 z³,
6) Gimnazjum nr 2 w Olecku  480 z³,
7) Stowarzyszenie Przypisani Pó³nocy  450 z³,
8) Szko³a Podstawowa nr 3 w Olecku  114 z³,
9) Zespó³ Szkó³ Technicznych  105 z³,
10) osoby prywatne  390 z³,
11) zbiórka podczas memoria³u  310 z³,
12) licytacja pi³ki podczas meczu  400 z³
Razem  3 673 z³
Zebrane pieni¹dze wp³acono na konto MLKS Czarni Olecko.
Z zebranej kwoty op³acono rachunek za wykonany przez Zak³ad Kamieniarski pana Henryka Szymañskiego z Filipowa
nagrobek w wysokoci 2500 z³. Za kwotê 1100 z³ postanowiono ufundowaæ pieniê¿n¹ nagrodê naukow¹ dla najlepszego ucznia z oleckich szkó³ podleg³ych Burmistrzowi, wytypowan¹ przez Wydzia³ Owiaty Urzêdu Miejskiego w Olecku.
Podpisy komisji
Za³¹czniki:
1. Listy zbiórek  10 szt.
2. List córki p. ¯urowskiego
3. Owiadczenie córki
4. Pismo Burmistrza
Olecko, 3.10.2008 r.

Nowy parking

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

(V56304)

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

przydomowe oczyszczalnie cieków

25 wrzenia br.
powo³ana przez Zarz¹d
Stowarzyszenia Kapitu³a Konkursu Pasjonat Przypisanych
Pó³nocy w sk³adzie: Maria Dzienisiewicz, Wojciech Kot,
Józef Krajewski, Bohdan Skrzypczak,Maciej Kupczyñski,
Wojciech £ukasik, Zbigniew Terepko, Jerzy Weiss, Roman Karsztun, Marek Borawski, Józef Kunicki wybrali sporód
11 nominowanych do Nagrody  Pasjonata Przypisanych
Pó³nocy 2008  osobê szczególnie wyró¿niaj¹c¹ siê pasj¹
dzia³ania na rzecz rodowiska lokalnego w dziedzinie sportu.
W wyniku tajnego g³osowania Kapitu³a przyzna³a honorowy
tytu³ PASJONATA PRZYPISANYCH PÓ£NOCY 2008 PANU
ANDRZEJOWI KAMIÑSKIEMU  za styl tworzenia wydarzeñ sportowych, które w mistrzowski sposób ³¹cz¹ wizje i
ludzi wokó³ zasady fair play, za talent godzenia ognia z wod¹,
dziêki czemu powstawa³y obiekty i ros³y drzewa.
Serdecznie gratulujemy!
W poprzednim wydaniu Tygodnika Oleckiego zamiecilimy listê laureatów przyznawanego przez Stowarzyszenie Przypisani Pó³nocy tytu³u Pasjonata Roku . Zabrak³o na niej
pierwszego laureata  Zbigniewa Fa³tynowicza. Listê publikujemy ponownie, serdecznie przepraszaj¹c niezwykle zas³u¿onego dla kultury muzealnika, historiografa oraz pisarza.
2008  Andrzej Kamiñski
2007  Adam Andryszczyk
2006  Wojciech i Piotr Kot
2005  Józef Krajewski
2004  Ryszard Demby
2003  Katarzyna i Zygmunt Waraksa
2002  W³adys³aw ¯urowski
2001  Marian Ratasiewicz
2000  Zbigniew Fa³tynowicz
Dokoñczenie ze s. 1.

Zosta³ ukoñczony parking przy wjedzie do Parku MOSiR
od strony ul. Go³dapskiej. Zrealizowane zostan¹ jeszcze specjalne zabezpieczenia, które spowoduj¹, ¿e kierowcy nie bêd¹
parkowaæ na trawnikach i nie bêd¹ mogli wjechaæ na teren
parku. System jaki zostanie zastosowany zostanie w najbli¿szych dniach ustalony.

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

Pasjonat
Przypisanych
Pó³nocy

Walka
o unijne dotacje
Olecko jest w nim partnerem wiod¹cym. Celem projektu
jest realizacja inwestycji przebudowy dwóch stadionów pi³karskich. Stadion górny ma zostaæ m.in. wyposa¿ony w sztuczn¹
murawê, za g³ówny przebudowany na nowoczesny stadion
pi³karsko-lekkoatletyczny z trybunami i zapleczem magazynowym. Gmina Orzysz ma wybudowaæ salê gimnastyczn¹.
Sfinansowanie projektu inwestycji ma zostaæ zrealizowane w
Wi³kawiszkach. Natomiast wg za³o¿eñ tego projektu ma zostaæ wybudowane boisko pi³karskie w Alytus.
20 i 21 padziernika zbierze siê tzw. Komitet Steruj¹cy. Na
posiedzeniu tym zostanie podjêta ostateczna decyzja co do
realizacji inwestycji. Pozytywna decyzja Komitetu spowoduje, ¿e do kasy miejskiej wp³ynie 4,5 miliona z³otych (1.423.000
euro) na realizacjê przebudowy stadionów.
Pozosta³e dwa projekty zostan¹ zg³oszone teraz do konkursów w Programach Operacyjnych.
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Tragiczne rodzinne losy

(cz. 3)

Kontynuujemy historiê polskiej rodziny, w której losy wplot³a siê wojna.
Oto wspomnienia jednej z mieszkanek Olecka  Pani Zdzis³awy Ko³towskiej.

Wkroczenie wojsk sowieckich do Polski
by³o wielkim zaskoczeniem. Sformowane 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 s¹dzili, ¿e rz¹d polski zawar³
ugodê z ZSRR i przybywaj¹ oni z pomoc¹ Polsce. Drudzy twierdzili, ¿e dokonuje siê czwarty rozbiór Polski. Wkrótce
okaza³o siê, ¿e maj¹ racjê ci drudzy.
Polskie dowództwo wy¿szego i ni¿szego szczebla za ma³o zna³o siê na polityce w³adz sowieckich i sposóbie ich
postêpowania.
Nie wiadomo czy wojsko polskie
podjê³o walkê z nadci¹gaj¹cym drugim
wrogiem ze wschodu, czy wobec przewa¿aj¹cej liczebnie i uzbrojonej Armii
Czerwonej podda³o siê bez walki. Wiadomo, ¿e s³abo uzbrojone wojsko polskie zosta³o okr¹¿one i zabrane do niewoli sowieckiej. Nastêpnie w bydlêcych
wagonach wywieziono ich w g³¹b Rosji.
Ju¿ na pocz¹tku padziernika 1939 r.
dowiedzielimy siê o tym, ¿e ojciec Pawe³ Lechman zosta³ ujêty i znajduje siê
w niewoli sowieckiej. Napisa³ nam o tym
student z Bia³egostoku, który przebywa³ ze swym ojcem w korpusie policji.
By³ m³ody i nie posiada³ munduru, wiêc
zosta³ zwolniony.
Nie by³a to dla nas dobra wiadomoæ,
lecz cieszylimy siê, ¿e ojciec ¿yje i nie
zgin¹³ w czasie potyczek z wojskiem
sowieckim.
Drugi list podobnej treci otrzymalimy od pani Graduszewskiej, ¿ony policjanta z Rutek. Jej m¹¿ przebywa³ razem
z moim ojcem w Bielsku Podlaskim. Pani
Graduszewska razem z dwójk¹ dzieci jecha³a te¿ na po³udnie Polski do swych
rodziców, a¿ do Stanis³awowa. Podczas
podró¿y zagubilimy ich, poniewa¿ po³ama³o siê im ko³o u wozu i nale¿a³o go
wymieniæ. By³a to m³oda, zaradna i energiczna kobieta. Szczêliwie dojecha³a do
rodziny w Stanis³awowie, zostawi³a tam
dzieci i poci¹giem wróci³a do Rutek w
powiecie ³om¿yñskim. W Rutkach zabra³a
swoje meble i inne rzeczy i znów kolej¹
powróci³a do Stanis³awowa. Moja mama
nie mia³a takiej odwagi, nie chcia³a ryzykowaæ. Nasze piêkne dêbowe meble
zabra³ na posterunek niemiecki oficer.

Wkrótce dowiedzielimy siê o przyjacielach, czyli poczynaniach w³adz
sowieckich na zajêtych przez nich terenach. W powiatach Podola ujêto wielu
wojskowych i policjantów polskich i
zabrano ich do niewoli sowieckiej. Mówili o tym Polacy z wiosek ko³o Tarnopola i Z³oczowa. W ma³ym miasteczku
Sasów, oddalonym o 7 km od Z³oczowa, ujêto oko³o 180 ¿o³nierzy i policjantów. Zatrzymano ich na du¿ym ogrodzonym boisku szkolnym i trzymano pod
eskort¹. Polecono im oddaæ broñ i poddano rewizji. Zatrzymano tylko oficerów
i policjantów, a pozosta³ych zwolniono.
W ten sposób zosta³o zatrzymanych oko³o
90 osób. Potem odprowadzono ich do
aresztu i do du¿ego pokoju w starostwie.
Kto z jeñców strzeli³ i próbowa³ uciec.
W odwecie ¯ydzi-komunici rozstrzelali
wszystkich jeñców. Jeszcze tej samej nocy
zdjêli umar³ym ubrania i buty i wywieli
wozem na polski cmentarz. Tam, w rogu
cmentarza, wykopano du¿¹ jamê i jak mieci
powrzucano do niej zabitych jeñców.
Ju¿ w zimê mieszkañcy Sasowa widzieli, jak m³odzi ¯ydzi paradowali w butach
policjantów.
W 1992 roku bylimy na tym cmentarzu z mê¿em. Po zbiorowej mogile nie
by³o ladu  ani tabliczki, ani krzy¿a. W
1945 r. Polacy wyjechali z Sasowa i nikt
nie zadba³ o groby pomordowanych.
Do niewoli sowieckiej zostali te¿ wziêci
¿o³nierze i policjanci, którzy nie zd¹¿yli
przekroczyæ granicy rumuñskiej. Przy
granicy zosta³ ujêty wraz z policj¹ kolega ojca z P³otyczy Józef Leniowski, którego przewieziono do Ostaszkowa.
O tym, gdzie przebywaj¹ polscy jeñcy, dowiedzielimy siê dopiero w grudniu 1939 r. Wówczas pozwolono jeñcom
wys³aæ listy do rodzin na Kresach Wschodnich. O obozach jeñców w Rosji powiadomi³ nas brat mamy, Piotr Tomaszewski, który ca³y czas przebywa³ we Lwowie. Poinformowa³ nas, ¿e w Rosji utworzono trzy du¿e obozy jenieckie: w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.
W kampanii wrzeniowej, oprócz mego
ojca, uczestniczy³ najstarszy syn brata
ojca, W³adys³aw Lechman. Ten dosta³
siê do niewoli niemieckiej i ca³¹ wojnê
prze¿y³ w ³agrach w Niemczech. Po wojnie o¿eni³ siê z córk¹ niemieckiego ogrodnika i nie wróci³ do Polski.
W kampanii wrzeniowej 1939 r. uczestniczy³ te¿ brat mamy, Piotr Tomaszewski. W wojsku by³ szoferem i walczy³ w

obronie Warszawy, gdzie dowozi³ walcz¹cym broñ, amunicjê i ¿ywnoæ. Wspomina³, ¿e w Warszawie czêsto zmuszony
by³ jedziæ ulicami po trupach. Nie by³o
czasu i mo¿liwoci aby ich usun¹æ. Po
kapitulacji Warszawy ukry³ siê w domu
dentystki, a po pewnym czasie w cywilnym ubraniu powróci³ do Lwowa. W czasie
ca³ej okupacji ukrywa³ siê we Lwowie i
Drohobyczu.
Wojsko sowieckie bez przeszkód i
oporu zajmowa³o kolejne wsie i miasta,
kieruj¹c siê na zachód ziem polskich.
W³aciwie ze strony sowietów na Podolu nie by³o strat materialnych. Nie pojawi³y siê bombowce sowieckie, a przemieszczaj¹ce siê czo³gi nie u¿ywa³y pocisków.
W gminach i miastach w popiechu tworzy³a siê sowiecka w³adza administracyjna. W³aciwie by³a nieliczna, w sk³ad jej
wchodzi³ oficer NKWD, jego zastêpca,
kilku so³datów i zg³aszaj¹cy siê do wspó³pracy miejscowi komunici, entuzjaci
nowej rzeczywistoci. Dzia³ania ich by³y
ju¿ wkrótce widoczne. Znali oni dobrze
teren i zamieszka³ych tu ludzi. Pierwszym
posuniêciem tej w³adzy by³a likwidacja
inteligencji polskiej. Oni sporz¹dzali listy wy¿szych rang¹ urzêdników polskiej
administracji, sêdziów, prokuratorów,
adwokatów, oficerów, policjantów i innych, którzy nie dostali siê do niewoli
sowieckiej. Kilku so³datów po cichu w
nocy wkracza³o pod okrelony adres i
aresztowa³o wskazanego. Aresztowanych
odwo¿ono do wiêzieñ w Tarnopolu, a
póniej dalej, do wiêzieñ i obozów na
wschodniej Ukrainie.
W P³otyczy w grudniu zosta³ zabrany ojciec kole¿anki, W³adys³aw Kubaj i
wielu innych, którzy ukrywali siê u swych
krewnych.
Na zajêtych terenach ¿ycie powoli
stabilizowa³o siê. W listopadzie w P³otyczy zosta³a otwarta szko³a. By³ to du¿y
budynek, wybudowany w 1935 r. Uczono w niej w jêzyku ukraiñskim, ale by³y
te¿ w tygodniu 2 godziny polskiego. W
tym czasie mieszkalimy u cioci Frani,
siostry ojca, naprzeciwko szko³y. By³o
to w wiêkszoci gospodarstwo ojca. Nie
zna³am jêzyka ukraiñskiego ani rosyjskiego,
wiêc zamiast do klasy pi¹tej, przydzielono mnie do trzeciej.
W Tarnopolu otwarto sklepy spo¿ywcze, przy których pojawi³y siê olbrzymie
kolejki. Póniej otwarto jeszcze kilka innych sklepów. Przy nich kolejki ustawia³y
siê na kilka dni wczeniej. Przy tylnych
wejciach do sklepów zaopatrywali siê
w ró¿ne dobra oficerowie i so³daci rosyjscy. Ludzie mieli siê we wsi, ¿e kupowali dla swych kobiet nocne koszule
na suknie na przyjêcia i bale.
C.d.n.

'
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Listy do redakcji
Odpowied PACOWI!

Mia³o jej nie byæ, gdy¿  tu PAC ma racjê  warto dyskutowaæ tylko o faktach. Tyle, ¿e PAC za fakty i prawdê oczywist¹ uwa¿a wszystko to co mówi¹ i czyni¹ Bracia Kaczyñscy.
Powtarza PAC, ¿e trzeba trzymaæ siê faktów i zarzuca mi
pisanie nieprawdy w moich 12. punktach, ale jako nie pisze,
który z punktów jest nieprawdziwy i w którym miejscu co przeinaczam. Przecie¿ ja w tych 12. punktach (a mog³o ich byæ
kilkakrotnie wiêcej) poda³em tylko to, co mia³o miejsce (a wiêc
fakty) i tylko to, co powiedzia³ lub zrobi³ jeden czy drugi z
Kaczyñskich. To s¹ fakty, Panie PAC, znane i wiadome, jak
widaæ jednak nie wszystkim. A mo¿e ma Pan pamiêæ wybiórcz¹
i wszystko, co jest Panu niewygodne, jest niegodne zapamiêtania?
Nie wiem (a nie mam czasu szukaæ) czy to akurat A. Michnik pierwszy u¿y³ s³ów, ¿e ciemny lud to kupi..., ale wiem na
pewno, ¿e s³owa te powtórzy³ Jacek Kurski w kampanii wyborczej, a jaki wredny dziennikarz pods³ucha³. I o tym powinien
wiedzieæ PAC  wszak Kurski to zaufany Kaczyñskiego, a Kaczyñski
to wg PACa samo dobro, prawda i sprawiedliwoæ. Tylko te
cholerne media nie chc¹ tego zrozumieæ i kreuj¹ tzw. rzeczywistoæ medialn¹ wg PACa wypaczon¹. Nie zwa¿a PAC, ¿e
co najmniej po³owa mediów jest pro-pisowska, a media publiczne w ca³oci obsadzone przez ludzi Kaczyñskich. Nie zauwa¿a te¿ PAC, ¿e media tylko komentuj¹ (prawda, ¿e z ró¿n¹
sympati¹), ale fakty tworz¹ sami politycy. To nie Gazeta Wyborcza i nie Adam Michnik przegrywa procesy s¹dowe i musi
przepraszaæ za pomówienia.
Niech Pan nie udaje, ¿e nie wie, co owi³ Kaczyñski, Kurski,
Ojciec Rydzyk, od którego PAC niby siê od¿egnuje, ale który
wspiera braci Kaczyñskich, a ci ochoczo z tego wsparcia korzystaj¹.
Czy znowu PAC powie, ¿e przekrêcam fakty? To niech¿e,
do diaska, powie, w którym miejscu, w którym s³owie, bo takie
czynienie go³os³ownych zarzutów o nierzetelnoæ to metoda
pisowska i widaæ PAC jest wiernym uczniem Kurskiego i Kaczyñskich.
Nie chcê wdawaæ siê w g³êbsze polemiki, bo te¿ widzê, ¿ê
nie ma to wiêkszego sensu  ka¿dy wie swoje! Udzielê jednak
bezp³atnej, przyjacielskiej rady  pisz Pan, jak dawniej, o kaftanach bezpieczeñstwa oraz zielonych i ró¿owych pigu³ach, a
nawet o pigu³kach, tss... niebieskich.
Grzegorz Kudrzycki

W zwi¹zku z nie opublikowaniem mojego pisma w
G³osie Olecka jestem zmuszony do opublikowania
w ten a nie inny sposób.
Olecko, 28.09.2008 r.
Szanowna Pani redaktor Naczelna (ju¿ nied³ugo, na
szczêcie) G³osu Olecka
Niniejszym odpowiadam, i¿ g³ównymi zarzutami wobec Prezesa Czarnych by³y: z³amanie Statutu Klubu
poprzez niezwo³ywanie jego zarz¹du przez 7 miesiêcy
(Statut w rozdziale IV §25 pkt 10 wyranie nakazuje jego
zwo³anie przynajmniej raz na kwarta³) i zaniedbywanie
mniejszych sekcji, w tym likwidacjê taekwondo. Poza tym
¿adnej grubej rybie nie pozwoli³bym podczepiæ siê
pod moje pismo.
Natomiast co do zas³ug dla Klubu, mimo nieprzyzwoicie wysokiej samooceny, nie bêdê siê licytowa³ z
Panem Prezesem, do którego w szacunku mnie nikt nie
wyprzedzi. Do zrozumienia tych zarzutów wystarczy skoñczyæ o jedn¹ klasê wiêcej ni¿ ma poci¹g osobowy lub
mieæ chêci (czego zabrak³o). ja, je¿eli czego nie rozumiem, to siê nie wypowiadam, albo proszê o wyt³umaczenie innych. Tego równie¿ oczekujê od redaktora tak
zacnej gazety, a nie pisania bzdur, j¹trzenia i podgrzewania atmosfery. Niby to ma s³u¿yæ dobru Klubu? Za poprzedniej Pani redaktor takiej sytuacji by nie by³o.
P.S. Mam nadziejê, ¿e odrobi³em pracê domow¹.
Roman Jasielun

(V62701)

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

(V62701)

(V47508)

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

Za porednictwem Tygodnika Oleckiego chcia³bym przedstawiæ jego Czytelnikom sprawê tanich zakupów w supermarketach.
Has³o o niskich cenach jest chwytliwe, bo ceny (niektóre!) s¹ rzeczywicie
niskie, tylko jakoæ!  taka sama jak cena
 niska.
Tak ju¿ na tym lichym wiecie jest,
¿e zawsze co za co, a nic za darmo.
P³ac¹c tanio kupujemy najczêciej produkt niskiej jakoci, wytwarzany masowo przez producentów naszych, albo
Chiñczyków. Bo czy mo¿na kupiæ dobr¹
czekoladê za 1,50 z³ lub du¿e piwo za
1,35 z³? Ja w swoich hurtowniach za
najmarniejsze piwo muszê p³aciæ oko³o
2 z³ za puszkê.
Sieci super- i hipermarketów maj¹
w³asnych producentów, browarników,
piekarzy, wêdliniarzy i innych, którzy
musz¹ produkowaæ bardzo tanio, a tani
jest tylko szajs.
Kiedy czyta³em skargi masarza, bo
hipermarket kaza³ mu zrobiæ bia³¹ kie³basê
tak, by na pó³ce cena by³a w wysokoci

 nie tylko polityczne

5 z³ za kilogram. Kupi³em nawet kiedy
podobn¹ bia³¹ kie³basê (oko³o 6 z³ za 1
kg)  by³a nie do zjedzenia na trzewo,
a i pies warcza³ kiedy j¹ ¿ar³... To s¹ produkty kie³basopodobne, czekoladopodobne, piwopodobne itd., itd...
Radzê dobrze zastanowiæ siê przy
zakupie taniego, efektownie zapakowanego szajsu. Mój stary pies piwa z
supermarketu piæ nie chcia³, a Lecha normalnie li¿e. Dobrze, ¿e lodówki nie umie
otwieraæ pijanica jeden.
Podobnie jest z szajsem made in
China  tanio, szybko, w du¿ych ilociach, wykorzystuj¹c tani¹ si³ê robocz¹
(nawet dzieci). Znajomym, którzy czasem
zachwycaj¹ siê jakimi tanimi chiñskimi
gad¿etami mówiê, ¿e to sk³ada³y biedne,
ma³e chiñskie dzieci, którym p³aci siê kilka
dolarów dziennie. Chiñski robotnik pracuje jak mrówka i cieszy siê, ¿e ma pracê, jak¹kolwiek pracê. Nie ma w Chinach
Solidarnoci ani innych zwi¹zków zawodowych, nie ma w Chinach armii zwi¹zkowych darmozjadów na etatach.
Niebanalny zwi¹zek z cenami ¿ywnoci

Grzegorz Kudrzycki

ma te¿ unijna polityka rolna  ogromne
dop³aty rolnikom do produkcji zbo¿a,
miêsa, mleka itd. Skar¿y siê na to Czarna
Afryka, gdy¿ ich gospodarek krajowych
nie staæ na dotowanie producentów ¿ywnoci, przez co ich towary rolnicze (a
czêsto tylko takie posiadaj¹, gdy¿ przemys³ jest s³abo rozwiniêty) s¹ dro¿sze
od europejskich czy amerykañskich,
dotowanych. Ja to nazywam nowoczesn¹ form¹ kolonizacji, wyzysku i powodu afrykañskiej biedy.
Co z tego, ¿e bogaty Zachód che³pi
siê bezzwrotn¹ pomoc¹ w postaci umorzeñ kredytowych czy gotowej ¿ywnoci? Oni potrzebuj¹ wêdki, a nie ryby,
potrzebuj¹ przemys³u, pracy i uczciwej
konkurencji  wtedy poradz¹ sobie sami!
To tyle o niskich cenach w super- i
hipermarketach. Warto wiedzieæ sk¹d to
siê bierze i ¿e ma³e sklepy mog¹ tak konkurowaæ z hipersklepami jak Czarna Afryka
z bogat¹ Europ¹. Niby jest demokracja,
ale czujê w tym jaki szwindel.

(V62501)

***********************************
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod adresem:
Orodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku
ul. Armii Krajowej 22A tel. (087) 520 26 35
e-mail: olecko@zdz.bialystok.pl

Galeria Wies³awa B. Bo³tryka.
Czarny kwadrat. Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

Przyjd i zapisz siê w³anie teraz!!! na:

 Europejski Certyfikat Umiejêtnoci Komputerowych
- ECDL
 Komputerowe wspomaganie prac biurowych
 Technolog robót budowlanych  wykoñczeniowych
 Magazynier z obs³ug¹ wózków wid³owych
 Organizacja przyjêæ i us³ug gastronomicznych
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Konkurs na najciekawszy
spektakl teatralny

Do 7 listopada m³odzi twórcy teatralni
w wieku 14-25 lat mog¹ zg³aszaæ nagranie spektaklu teatralnego do konkursu
projektu stypendialnego Telewizji Polskiej S.A. Dolina Kreatywna, czyli czego szuka m³oda sztuka.
Twórcy mog¹ zg³aszaæ do konkursu
inscenizacje teatralne w dowolnej formie (z wy³¹czeniem teatru tañca). Uczestnicy w zg³oszeniu powinni zawrzeæ wype³niony formularz, owiadczenie oraz projekt konkursowy w trzech egzemplarzach
na p³ytach DVD. Regulamin konkursu
oraz dokumenty niezbêdne do wziêcia
w nim udzia³u s¹ dostêpne na stronie
internetowej pod adresem www.dolinakreatywna.tvp.pl
Re¿yseria, adaptacja, inscenizacja oraz
gra aktorska to cztery najwa¿niejsze elementy nades³anych projektów, które
zostan¹ poddane ocenie. Prace konkur-

sowe bêd¹ rozpatrywane pod k¹tem oryginalnoci pomys³u oraz jego walorów
artystycznych i intelektualnych.
Nades³ane do konkursu prace bêdzie
ocenia³o jury sk³adaj¹ce siê z wybitnych
znawców teatru. Prace nale¿y nades³aæ
do dnia 7 listopada, na adres: Telewizja
Polska S.A. Dolina Kreatywna, ul. J.P.
Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem na kopercie TEATR.
Podczas audycji fina³owej autorzy
najlepszych spektakli teatralnych otrzymaj¹ nagrody finansowe. Fina³ zostanie
wyemitowany w grudniu 2008 r. na antenie TVP2, bêdzie go mo¿na równie¿
obejrzeæ w telewizji interaktywnej iTVP.
Oprócz tego na antenie TVP2 pojawi¹
siê felietony Dolina Kreatywna  co
s³ychaæ?, dziêki którym bêdzie mo¿na
poznaæ finalistów i spektakle, które bêd¹
walczyæ o g³ówn¹ nagrodê.
Celem konkursu jest wyró¿nienie m³odych i zdolnych twórców, którzy czêsto
tworz¹ w zaciszu swojego domu i nie
maj¹ mo¿liwoci zaistnienia przed szer-

sz¹ publicznoci¹. Wsparcie finansowe
oraz promowanie laureatów konkursu w
ich dalszych dzia³aniach to jedne z g³ównych wyró¿ników programu Dolina
Kreatywna.
Dolina Kreatywna
Dolina Kreatywna, czyli czego szuka m³oda sztuka to cykliczny projekt
stypendialny Telewizji Polskiej S.A. skierowany do m³odych twórców (1425 lat),
który obejmuje 10 dziedzin sztuki, tj.
multimedia, fotografiê, literaturê, taniec,
sztuki plastyczne, muzykê, teatr, film,
animacjê kultury oraz design (co miesi¹c rozstrzygamy konkurs w jednej z
tych dziedzin). Celem projektu jest wspieranie m³odych talentów i umo¿liwienie
im dalszego rozwoju artystycznego. Laureaci s¹ prezentowani na antenie TVP2
w programie Dolina Kreatywna emitowanym raz w miesi¹cu. Przedsiêwziêciu towarzysz¹ liczne imprezy kulturalne. Wiêcej informacji na www.dolinakreatywna.tvp.pl.
Dodatkowych informacji udzielaj¹:
Anna Kusztal-Skrobska: (22) 547 57 24,
anna.kusztal-skrobska@waw.tvp.pl
Leszek Tarnowski: (22) 547 57 24, leszek.tarnowski@waw.tvp.pl
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VIII Miêdzynarodowy Marsz
¯ywej Pamiêci Polskiego Sybiru
11 wrzenia 2008 roku odby³ siê w Bia³ymstoku VIII Miêdzynarodowy Marsz ¯ywej Pamiêci Polskiego Sybiru. Wziê³o
w nim udzia³ kilkanacie tysiêcy osób z kraju oraz z Bia³orusi,
Litwy, Stanów Zjednoczonych i Kanady. W spotkaniu uczestniczyli
te¿ cz³onkowie oleckiego Ko³a Terenowego Zwi¹zku Sybiraków, harcerze z Komendy Hufca im. Krystyna Lacha Szyrmy i
uczniowie klasy III b w sk³adzie: Karolina Jakowska, Agnieszka
Szynel i Mateusz Krawiec reprezentuj¹cy nasz¹ szko³ê, tj.
Gimnazjum nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku.

Ozorowskiego w Kociele p.w. Ducha wiêtego, spotkanie
wszystkich uczestników marszu przy Pomniku Katyñskim.
G³ówne uroczystoci zorganizowano przy Pomniku-Grobie Nieznanego Sybiraka, gdzie odpiewano hymn Zwi¹zku
Sybiraków, modlono siê za zmar³ych w obrz¹dku katolickim i
prawos³awnym, oddano salwê honorow¹ i z³o¿ono kwiaty.
Nastêpnie nasi przedstawiciele udali siê do muzeum, gdzie
obejrzeli okolicznociow¹ wystawê.
Tegorocznego spotkanie zes³añców powiêcono kobietom
Matkom-Sybiraczkom. To im powiêcono ca³¹ ekspozycjê w
bia³ostockim Muzeum Sybiraków. Program imprezy objêli patronatem Prezes Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Sybiraków in¿.
Tadeusz Chwied i Prezydent Miasta Bia³egostoku dr hab.
Tadeusz Truskolaski. Wa¿nymi jego punktami by³y msze wiête

w obrz¹dku katolickim i prawos³awnym celebrowane w Katedrze prawos³awnej p.w. w. Miko³aja przez ordynariusza prawos³awnej diecezji bia³ostocko-gdañskiej Jego Ekscelencjê bp.
Jakuba oraz Metropolitê Bia³ostockiego abp. prof. Edwarda

M³odzi uczestnicy marszu pamiêci sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania Pani Janinie Maciukiewicz  Prezes Ko³a Terenowego Zwi¹zku Sybiraków w Olecku  za zaproszenie na
imprezê i mo¿liwoæ obcowania z ludmi tworz¹cymi historiê.
Anna Klimasara

Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 324

Kto kto uwa¿a, ¿e minister Radek
S. nadaje siê doskonale na swoje stanowisko, powinien wczytaæ siê i to nawet
niezbyt dok³adnie, bo nie trzeba domylaæ siê, czy szukaæ ukrytych podtekstów. Politolodzy pisz¹ to wprost, ¿e jest
co nie tak. Ostatnim wiêkszym sukcesem dyplomacji polskiej by³a sprawa Gruzji.
Mo¿na bez ogródek powiedzieæ, ¿e honor Polski zosta³ ocalony przez Prezydenta, bo mia³kie i nijakie dzia³ania MSZ

Dokoñczenie ze s. 20.

tylko pog³êbi³yby przekonanie Polaków,
¿e obecny rz¹d gotów jest schowaæ
wszystko pod dywan by tylko nie by³o
podstaw do jakiejkolwiek z³ej oceny dzia³añ
rz¹dz¹cych. Spektakl, a raczej teatr umiechów, mi³oci i przyjani trwa nadal. Jak
piewa Ryszard Makowski, do niedawana
dyrektor jednego z domów kultury w
Warszawie oraz by³y cz³onek kabaretu
OTTO: Platforma Ciê Kocha. Za zas³ugi na polu kultury i z wielkiej mi³o-

ci do sztuki Pani Prezydent Warszawy
zosta³ odwo³any z bycia dyrektorem. Na
jego miejsce powo³ano bezpartyjnego
by³ego cz³onka sztabu wyborczego Prezydentowej... oczywicie fachowca bez
¿adnych zas³ug i wiedzy o tym co ma
robiæ.
Do poczytania za tydzieñ. Na pewno znajdziemy kolejne absurdy i osi¹gniêcia.
PAC

!
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Trzy dni w Centrum
Zdrowia Dziecka

Jest sobota wieczór. Ju¿ jutro muszê
byæ z Misiem w centrum Zdrowia Dziecka. Moja g³owa jest pe³na obaw, w sercu
niepokój, strach. Tak bardzo potrzebujê
s³ów otuchy, wsparcia... Marzenie. Muszê byæ silna. Jestem pod ka¿dym wzglêdem przygotowana, bo wiem, jakie to jest
wa¿ne na taki pobyt.
W nocy nie ma spania, u s¹siadów
awantura. Krótka drzemka i dwiêk budzika.
Misiu niespokojnie pi, czêsto siê przewraca, podwiadomie czuje. Wszystko wie,
przez tydzieñ oswaja³am go z planami i powoli wszystko t³umaczy³am. Jestem ju¿ na
tym etapie dumna z niego, bo ju¿ nie stawia oporów. Radosny budzi siê o 6 rano.
Cztery godziny w samochodzie. Modlitwa. Napiêcie. Synek pogodny  najwa¿niejsze!
Szpital. Sala. Malutkie ³ó¿ko, przy nim
ma³o miejsca. Nie ma problemu. Obok na
³ó¿ku Maciu, z wielkim brzuchem, ciê¿ko
oddycha, mukowiscydoza nie wystarczy,
dostaje prezent  wirusa B w¹troby. Jest
sam, nie s³ysza³am ¿eby rozmawia³ z rodzicami przez telefon, lekcewa¿y chorobê, nie
s³ucha lekarzy, jakby mówi³ Po co mam
walczyæ.
Ada, 190 cm, 80 kg wagi, dwa razy
podawali mu krew, ca³ymi dniami pi, jelito krwawi, leki nie dzia³aj¹.
Oliwka urodzi³a siê bez pêcherza, liczny
szkrab, rodzice jej nie chc¹.
Dwie sale dalej ch³opiec z pora¿eniem
mózgowym, mocno pokrêcony, z³amana
noga, p³acze (wydaje jêki) non stop, z przerwami gdy pi. Nie ma przy nim mamy.

Nadmorskie woja¿e
WTZ Olecko

W po³owie wrzenia uczestnicy Warsztatu Terapii Zajêciowej w Olecku wraz z
instruktorami wyjechali na wycieczkê
autokarow¹ do winoujcia.
Podczas czterodniowego pobytu w
tym nadmorskim rejonie uczestnicy zwiedzili miasto i jego zabytki, odbyli rejs
statkiem wycieczkowym po Zalewie Szczeciñskim.
Wielkim prze¿yciem dla wielu uczestników by³ wyjazd do Niemiec i zwiedzanie przygranicznych miejscowoci. W
drodze powrotnej do Olecka mieli okazjê podziwiaæ przyrodê Woliñskiego
Parku Narodowego. Uczestnicy zwiedzili
równie¿ przepiêkne Miêdzyzdroje ze s³awn¹
Alej¹ Gwiazd oraz Oceanarium.

Chcia³abym potrzymaæ go za rêkê i powiedzieæ nie p³acz, mama ma ciebie zawsze w sercu.
Drugi Maciu za cian¹ kaszle jakby
siê dusi³ i co raz wymiotuje.
Spotykam 18-letniego kawalera. Nie
wygl¹da na chorego. Piêæ lat po przeszczepie
w¹troby prawy p³at przesta³ pracowaæ. Na
twarzach rodziców skrywany niepokój, ból,
strach, przyklejony umiech.
Jest mi ciê¿ko, nie mogê opanowaæ ³ez
 same sp³ywaj¹, wielkie jak grochy wyciskaj¹. Bo¿e, pomó¿! Nie mogê pokazaæ
synkowi smutku, umiecham siê, muszê
wprowadziæ go w inny wiat. Ca³y czas
rozmawiamy, fantazjujê. Synek dobrze to
znosi. Moja pere³eczka najdro¿sza.
Gdyby ty czu³ to co ja teraz, to cierpienie tych dzieci, mo¿e by nie podk³ada³ mi ci¹gle k³ód pod nogi. Nie wbija³
kolców w serce. Nie zabiera³ mi si³, energii
potrzebnej do walki z chorob¹ syna. Nigdy tego nie zrozumiesz, bo ciebie tu nie
ma. Uciekasz od cierpienia. Muszê byæ silna.
Przecie¿ mam mur, Pani Wanda z dziewczynami stoi w procesji do Boga i niesie
moje troski, a dalej wszyscy ¿yczliwi mi
ludzie, których prosi³am o modlitwê. Czujê ich bliskoæ. Dziêkujê bardzo, bardzo.
Nie mogê ulec emocjom, muszê byæ przytomna, rozumna.
Poniedzia³ek. Tomkowi zak³adaj¹ rurkê do ¿o³¹dka przez nos na 24 godziny.
Muszê to monitorowaæ./ Synek cierpi, robi
siê agresywny do wszystkich. Wygania
mnie. Bêdzie dobrze. Jest dzielny mój bohater. M¹dry z niego wielki facet.
Noc na dwóch krzes³ach, pilnujê Mi-

ka, ¿eby nie wyrwa³ kabelków.
Wtorek. Pasa¿ prze³yku na RTG. Misiowi wszystko wczeniej objani³am. Bardzo
dobrze spe³nia polecenia. badanie przebiega
sprawnie i szybko. Synek jest z siebie dumny.
Radoæ. Ma kolegów. Staje w ich obronie, umie dzieliæ siê wiedz¹ i tym co ma.
Jest odwa¿ny. Kolega jedzie na badanie
na ³ó¿ku. Czeka w kolejce. Misio z nim.
Czytaj¹ ksi¹¿kê o zwierzêtach. Jest tu biblioteka.
Tomek ma codziennie lekcje z kole¿ankami. Opinia pani nauczycielki jest zachwycaj¹ca. Radoæ dla mnie niesamowita.
Oddzia³ odwiedza pisarz z Kaszub. Tomek
nie jest zainteresowany poezj¹, bo to dla
starszych. Ale widzi drewniane rzeby. Mo¿e
je dotkn¹æ, potrzymaæ. Zachwyt. Dostaje
muszelkê, cieszy siê bardzo.
czekam na windê. Stoi kobieta od maluchów, bardzo smutna, nie widzi co wokó³ niej siê dzieje. Muszê podejæ, mo¿e
pomogê. Malutki Igna ma problem z jelitami, ale w Centrum podejrzewaj¹ jeszcze
jakie problemy neurologiczne. Za³amanie,
panika, obawa, wielka niewiadoma.
Chodzê do kapliczki. Ka¿d¹ woln¹ chwilê
modlê siê. Czujê obecnoæ Boga  jak Ojca.
Dziêkujê ci, Ojcze.
Odwiedzam ksiêgarniê medyczn¹, szukam literatury zwi¹zanej z chorob¹ Mika.
teraz nie ma, ale pani siê postara.
Szukam rodziców, którzy maj¹ dziecko
z t¹ sam¹ chorob¹ co mój syn. Chcê wiedzieæ jak oni sobie radz¹. Ka¿da rozmowa
jest bardzo cenna.
Dzisiaj piê w hotelu. Za cian¹ s³yszê p³acz mamy. Trzymiesiêczny synek ma
nowotwór w g³owie. Wielkie cierpienie.
Nasze kochane dzieciaczki, najwiêksze
skarby. Wam niepotrzebne olimpiady. Wy
codziennie zdobywacie z³ote medale w
najwa¿niejszej dyscyplinie zmagañ  ¯ycia.
mama

"
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* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V54616
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V58103
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V58113
* 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, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (087) 520 15 78
V58603
(V62001)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

(V61901)

PUB PIWNICA

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

* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
V54626
* willa Eden, wesela i przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-87520-40-50, 0-600-431-203
V58123

¯aczek  restauracja, noclegi, katering, przyjêcia okolicznociowe, 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
(V62201)

US£UGI

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

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

(V49108)

Agencja Kredytowa KORZYCIK

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

(V50107)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
V19607
Marcin Sienica
ul. Paderewskiego 3A

(V58802)

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L9407
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V43911
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L10004
* budowlane us³ugi, tel. 0-606-993-688
V47110
* budowlano-remontowe us³ugi, wnêtrza-kompleks, tel.
0-509-910-090
K31805
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07V1739
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
V49908
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88
V56804
CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

Krupin 14A

tel. 0-503 804 741; 0 512 217 654

D@RKOMP

Przemys³aw Atkielski

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

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

V56704

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V50807
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel. (087)
520-05-15.
V50707
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50
V56404
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L9008
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V58902
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47

K31406
V56504

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V51207
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L9706
KWIACIARNIA ORCHIDEA
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
ul. Grunwaldzka
Du¿y wybór! ZAPRASZAMY

(V55905)

(V59002)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

AUTO-MAX

V2139

* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V62301

tel. (087) 520-01-89
* angielski, korepetycje, tel. 0-502-935-070
K32303
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L10701
Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891

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

(V55605)

(V49708)

RA
TY
!

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

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

autostart

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

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

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V53306

ADLER

.07

(V60001)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. V48009

(V49608)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

US£UGI

#
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WYWÓZ MIECI

* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V57603
(V21101)

MEBLE

biurowe, kuchenne,
garderoby, dzieciêce

NA ZAMÓWIENIE
Dariusz Wasilewski, tel. 0-503-125-236

* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
K315606
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17

V55405

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

V47709

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91
* pilarskie, VAT, tel. 0-510-060-212

V49318
V55205

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V48309

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V55805)

* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V58722

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4438)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V59302
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V57503
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L10107
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5231
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K939
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1039
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27211
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1539
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L10303
* transport ciê¿arowy do 30 ton, wywrotki, plandeki, tel.
0-604-514-845
V58203
* transport, przewozy regionalne, przeprowadzki, tel. 0-601159-718
V21001

(V49408)

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

(V49208)

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

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39
INNE
* oddam ma³e kotki w dobre rêce, te. 0-694-110-018
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
PRACA

(V60901)

V55705

(K21201)

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.

L10403

V62011
V49338

* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32
V62021

* poszukujê sta¿ysty, komputery, tel. 0-87-520-05-15 A19307
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421
L3321
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
A19108
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L10501
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V62031
* zatrudniê krawcowe, tel. 0-662-112-100
L10601
SPRZEDAM
* 2 hektary, Kijewo, uzbrojona, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V58001
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
V49518
* Audi A3, 1,6B, 1999, czarny, wspomaganie, klimatyzacja,
tel. 0-513-012-024
V49618
* Audi C4/A6 Avant, 2,6V6, 1993, benzyna + gaz, tel. 0-510145-905
V58812
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
A19707
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V50117
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-0111
A18909
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V56814
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V58712
* 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
V58021
* dzia³ki budowlane, 45 arów, za Siejnikiem, tel. 0-87-523-9918 po 19.00
V59402
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K30606
* Fiat CC, 900B, 1996, tel. 0-696-417-445
L9407
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
V56314
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
V56324
* Meriva, 1,6B, 2003 z salonu, tel. 0-510-931-921
K32403
* 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. 0-723-565-284A19909
* 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
V59203
* mieszkanie dwupokojowe, 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V55405

C.d. SPRZEDAM na s. 16
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STUDENT II
 kszta³cenie ustawiczne
osób niepe³nosprawnych

WYNAJEM
* atrakcyjny pokój, tel. 0-87-520-21-14
K32003
* biura do wynajêcia, ul. Kamienna 1A, tel. 0-602-354-963 V62311
* do wynajêcia pokój z ³azienk¹, Kukowo k. Olecka, tel.
0-721-587-468
K20302
* hala do wynajêcia na dzia³alnoæ gospodarcz¹, magazynow¹, 500 m.kw., tel. 0-721-587-468
K20202
* lokal us³ugowy do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa, tel. 0-604557-693
A19008
* mieszkanie dwupokojowe w Bia³ymstoku do wynajêcia, tel.
0-508-405-758
K32102
* mieszkanie w Olecku, tel. 0-514-831-293, 0-87-523-44-93 po
godz. 20.00, 0-500-708-095
K20802
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V57513
* pomieszczenie o powierzchni 140 m.kw. przy stacji paliw
do wynajêcia na dzia³alnoæ zwi¹zan¹ z motoryzacj¹, tel.
0-602-235-182
A20002
* poszukujê mieszkania (mo¿e byæ do remontu), tel. 0-508216-250
V49918

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

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

(V49008)

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V49328
* Opel Astra, 1,6B, 1996, tel. 0-508-097-660
V49418
* Opel Corsa, 1,5TD, 1999, tel. 0-508-097-660
V49428
* opel Vectra, 1,6B, 1998, tel. 0-601-210-819
K20702
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
K31306
* sadzonki truskawek, tel. 0-87-520-29-83, 0-511-215-886 K20602
* siano, du¿e bele, tel. 0-721-587-468
K20102
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333A19208
* sklep-bar, Golubki, szosa Olecko-Go³dap, mo¿liwoæ adaptacji na mieszkanie, tel. 0-604-514-845
V58213
* ziemia rolna, 3,79 hektara, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
V58061

Adresatami programu Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych pn. STUDENT II  kszta³cenie ustawiczne osób niepe³nosprawnych s¹ osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoci (lub orzeczeniem równowa¿nym).
Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki nale¿y sk³adaæ
w terminie do 10 padziernika 2008r.
Szczegó³owe informacje na temat programu i druki wniosków mo¿na uzyskaæ w Warmiñsko-Mazurskim Oddziale PFRON,
Starostwie Powiatowym w Olecku (ul. Kolejowa 32 pok. nr 3)
oraz na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl
H.E. Kasicka

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

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800

20
padziernika

tel. 520-23-36

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

(V54606)

* mieszkanie dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, apartamenty gotowe do zamieszkania.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500), 0-604-456-732

(V57903)

SPRZEDAM

Tel. 0-504-065-770

(087) 520 40 29
K28010

%
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Kalendarz imion
7 padziernika
Amalii, Amelii, Anieli, Justyny, Krystyny, Marii, Mirelli, Rocis³awy, Tekli,
Wirginii
Augustyna, Bakchusa, Krystyna, Marka, Sergiusza, Stefana
8 padziernika
Brygidy, Kornety, Loreny, Pelagii, Taidy, Walerii, Wojs³awy
Artemona, Bogdana, Demetriusza, Ludwika, Marcina, Pelagiusza, Symeona, Wojs³awa, Zenona
9 padziernika
Anastazji, Dobrawy, Genowefy, sary, Sybilli
Abrachama, Arnolda, Arona, Bogdana,
Dionizego, Jakuba, Jana, Ludwika, Przedpe³ka, Rustyka, Wincentego
10 padziernika
Alony, Mariny, Loretty, Oretty, Pauliny, Poli
Andrzeja, Budzis³awa, Daniela, Franciszka,
Gedeona, Gereona, Germana, Leona,

Terapie
niekonwencjonalne

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

Ludomira, Lutomierza, Lutomira, Paulina, Przedpe³ka, Przemys³awa, Tomila,
Tomi³a, Ziemowita
11 padziernika
Albiny, Aldony, Amelii, Dobrochny,
Dobromi³y, Dobromiry, Meli, Zenaidy,
Zenoidy
Aleksandra, Brunona, Dobromi³a, Dobromira, Emila, Emiliana, Gardomira, Gromis³awa, Mariana
12 padziernika
Grzymis³awy, Krysty, Krystyny, Salwiny, Serafiny, Witoldy
Edwina, Eustachego, Eustachiusza, Gaudentego, Grzymis³awa, Maksa, Maksymiliana, Serafina, Witolda
13 padziernika
Geraldyny, Januarii, Renaty, Reny, Wilfrydy
Daniela, Edwarda, Filipa, Geralda, Gerarda, Honorata, Januarego, Maurycego, Miko³aja, Siemis³awa, Reginalda, Teofila, Ziemis³awa

 Ayurweda  ³¹czy odpowiednio dobran¹ dietê z zio³olecznictwem i masa¿em.
 B.S.M.  terapia wykorzystuj¹ca naturalne promieniowanie d³oni i jego wp³yw
na orodki mózgowe.
 Chi-Kung  polega na æwiczeniach terapeutycznych wykonywanych na
podstawie obserwacji ruchów zwierz¹t.
 Gelotologia  to leczenie miechem.
 Irydologia  uczy, ¿e ka¿dy rodzaj choroby mo¿na wykryæ, badaj¹c têczówkê oka. W têczówce widaæ podobno
oznaki dolegliwoci, których nie wykrywa medycyna klasyczna.

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: .................................................................................................................

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ
¯ycie jest bojowaniem. Cz³owiek przez wiat musi przeciskaæ
siê, bo mu nikt nie ust¹pi.
Powiedzenie staropolskie

PRZYS£OWIA

 Jeli padziernik jest wietrzny i mrony, to nie bêdzie za to styczeñ, luty
grony.
 Gdy padziernik mrony, to nie bêdzie styczeñ grony.
 W Edwarda (13 padziernika) jesieñ
twarda.
 Grzmot padziernikowy  niedostatek zimowy.
 Jadwiga niegu przydwiga. (15 padziernika)

Nasz przepis
Sieja sma¿ona
Ok. 1 kg ryby, sok z cytryny, 2-3
³y¿ki m¹ki, 2 jajka, 3 ³y¿ki tartej bu³ki, 3 ³y¿ki posiekanych drobno orzechów, sól, oliwa do sma¿enia, 10 dkg
mas³a, ³y¿ka posiekanej pietruszki
Rybê myjemy. (Mo¿e byæ mro¿ona). Czycimy z oci (oprócz oci grzbietowych). Kroimy na porcje i skrapiamy sokiem z cytryny, solimy i pozostawiamy na ok. 15 minut.
Nastêpnie na du¿ej patelni rozgrzewamy oliwê. Kawa³ki ryby obtaczamy
w m¹ce, a nastêpnie w rozbitych jakach, a dopiero na koñcu w tartej bu³ce
zmieszanej z orzechami. Tak przygotowane porcje k³adziemy na rozgrzany t³uszcz i sma¿ymy na rumiano.
Usma¿one porcja wk³adamy do
p³askiego rondla z rozgrzanym mas³em
(³y¿eczka) i utrzymujemy bez przykrycia w cieple.
Mas³o ucieramy z posiekan¹ pietruszk¹, formujemy z niego kr¹¿ki za
pomoc¹ drewnianej foremki lub ³y¿ki
zwil¿onej w gor¹cej i zimnej wodzie,
ch³odzimy je w lodówce. Podaj¹c porcje
do ka¿dej z nich uk³adamy kr¹¿ek pietruszkowego mas³a.

Jak przyjmowaæ leki

rodki przeciw paso¿ytom jelitowym
i sole czyszcz¹ce w roztworach wodnych
 przyjmujemy na czczo.
Leki ¿ó³ciopêdne, goryczki, wiêkszoæ
antybiotyków  przed jedzeniem.
Witaminy, hormony, pepsynê, rodki na wzmocnienie organizmu  w czasie
jedzenia.
rodki alkaliczne, os³aniaj¹ce, adsorpcyjne, uspokajaj¹ce  w przerwach miêdzy posi³kami.
rodki nasenne lub uspokajaj¹ce o
dzia³aniu centralnym oraz ³agodne rodki przeczyszczaj¹ce  na noc.
Wiêkszoæ innych leków  po jedzeniu.
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KOMUNIKAT KOÑCOWY  XVII OLECKIE
BIEGI DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y z OKAZJI
MIEJSKO-POWIATOWEJ INAUGURACJI
ROKU SPORTOWEGO 2008/2009
Trasy biegowe  MOSiR Olecko, 4.10.208.
Sêdzia g³ówny  Romuald Wojnowski
Sêdzia trasy - Andrzej Kamiñski
Sêdzia mety - Wojciech Pilichowski
Sêdzia starter - Karol Sobczak
Spiker - Dariusz Karniej
WYNIKI
500 m ch³opcy klasy I-II szk. podst.
1. Marcin Rozmys³owski (SP Cichy)
2. Mieszko Terlecki (SP 3 Olecko
3. Jakub Truchel (SP G¹ski)
4. Szymon Zagrodzki (SP 3 Olecko)
5. Maciej Marchewka (SP 1 Olecko)
6. Marcin Essel (SP 1 Olecko)
7. Krystian Kuba (SP Kowale Oleckie)
8. Szymon Olszewski (SP 3 Olecko
9. Sebastian Truchel (SP G¹ski)
10. Kamil Harasim (SP Mazury)
11. Kacper Truchel (SP G¹ski)
12. Mateusz B¹kowski (ZS Olecko-Siejnik)
13. Hubert Jankowski (SP 1 Olecko)
14. Adam Stemplewski (SP 1 Olecko)
15. Marcel Kalinowski (SP 1 Olecko)
16. Mateusz Kowalczyk (SP Mazury)
17. Jakub Grzynkowski (SP 1 Olecko)
18. Tadeusz Szarnecki (SP 1 Olecko)
19. Dawid Piwek (SP 3 Olecko)
20. Sebastian Selwocki (ZS Olecko-Siejnik)
21. Mateusz Kis³owski (ZS Olecko-Siejnik)
22. Bartosz Biszewski (SP 1 Olecko)
23. Tomasz Baranowski (SP 1 Olecko)
24. Aleksander Wester (SP 1 Olecko)
25. Mateusz Kamiñski (SP 1 Olecko)
26. Patryk Oszczapiñski (SP Cichy)
500 m dziewczêta klasy I-II szk. podst.
1. Urszula G³owacka (SP 3 Olecko)
2. Katarzyna Mrozowska (SP 3 Olecko)
3. Weronika Skorupska (ZS Olecko-Siej
4. Gabrysia Dobiecka (ZS Olecko-Siejn
5. Ewa Zysk (SP Cichy)
6. Gabrysia Maciejewska (ZS Olecko-Si
7. Natalia Maciopa (SP 1 Olecko)
8. Klaudia Jurewicz (S Cichy)
9. Maja Bobrowska (SP 1 Olecko)
10. Agelika Rozmys³owicz (SP 1 Olecko)
11. Julia Zamojska (SP 3 Olecko)
12. Joanna £uszczyñska (ZS Siejnik)
13. Weronika Drobiszewska (SP 1 Olecko)
14. Julia Omilian (SP 1 Olecko)
15. Magda Dzienisiewicz (SP 1 Olecko)
700 m ch³opcy klasy III-IV szk. podst.
1. Przemyslaw Tomczyk (SP 3 Olecko)
2. Pawe³ Sadowski (SP 3 Olecko)
3. Jakub Mróz (SP 3 Olecko)
4. Jakub Pieczur (SP Kowale Oleckie)
5. Wojciech Muzyk (SP Kowale Oleckie)
6. Karol Wójcik (SP G¹ski)
7. Jakub W¹do³owski (SP 3 Olecko)
8. Maciej Fieæko(ZS Olecko-Siejnik)
9. Mateusz Jab³oñski (SP 3 Olecko)
10. Tomasz Barszczewski (SP G¹ski)
11. Rafa³ Dobrzycki (SP Cichy)
12. Damian G¹siewski (SP 1 Olecko)
13. Artur Adamczyk (SP Kowale Ol.)
14. Adrian Antczak (SP Cichy)

15. Krzysztof Olszewski (SP 3 Olecko)
16. Krystian Dors (SP 1 Olecko)
17. Filip Maksimowicz (SP 1 Olecko)
18. Marcin Chodkiewicz (SP 3 Olecko)
19. Wojciech Maciejewski (SP Mazury)
20. Gabriel Urynowicz (SP 3 Olecko)
21. Maciej Walukiewicz (SP Kowale Ol
22. Patryk Szwajca (SP Mazury)
23. Szymon Kowalewski (SP 3 Olecko)
24. Szymon Rozmys³owicz (SP 1 Olecko)
25. Filip Krynicki (SP Babki Oleckie)
26. Jusiñski
27. Mariusz Domel (SP 1 Olecko)
28. Mateusz Biszewski (SP 1 Olecko)
29. Micha³ Górski (SP 3 Olecko)
30. Jakub Putra (SP 3 Olecko)
31. Damian Kowalewski (SP 3 Olecko)
32. Filip Bobowicz (ZS Olecko-Sejnik)
33. Maciej Guziewski (SP Kowale Ol.)
34. Patryk S³abiñski (SP 1 Olecko)
35. Mateusz Bielawski (SP 1 Olecko)
36. Daniel Olenkiewicz (SP 1 Olecko)
37. Dominik Jackiewicz (SP Olecko)
38. Hubert Brogowski (SP 3 Olecko)
39. Damian Kowalewski (ZS Siejnik)
40. Patryk Baranowski (SP 1 Olecko)
41. Hubert Kotowski (SP 1 Olecko)
42. Uliñski Damian (ZS Olecko-Siejnik)
43. Martcel Pogorzelski (SP 3 Olecko)
44. Maciej Baranowski (SP 1 Olecko)
45. Jakub Kowalewski (SP 1 Olecko)
46. Marcin Truchan (Sp 1 Olecko)
47. Jakub Jasiñski (SP 1 Olecko)
48. Konrad Pó³torak (SP 3 Olecko)
49. £ukasz Taraszkiewicz (SP 1 Olecko)
50. Adam £ukowski (SP 3 Olecko)
51. Brajan Bagiñski (SSP STO Olecko)
700m dziewczêta klasy III-IV szk. podst.
1. Dominka Dobruk (SP G¹ski)
2. Ola Falkiewcz (SP 3 Olecko)
3. Agnieszka Podolewska (SP Kowale Ol.)
4. Agnieszka Rudnik (SP wiêtajno)
5. Anna Nawrocka (SP 3 Olecko)
6. Paula Maciejewska (ZS Olecko-Siejnik)
7. Dorota Kondratowicz (ZS Siejnik)
8. Julita Koz³owska (SP 1 Olecko)
9. Kinga Piotrowska (ZS Olecko-Siejnik
10. Olga Sadkowska (SP 1 Olecko)
11. Ula Kwiatkowska (SP 1 Olecko)
12. Ada Grzymkowska (SP 1 Olecko)
1000 m ch³opcy klasy VI szk. podst.
1. Rados³aw Olszewski (SP 3 Olecko)
2. £ukasz Arciszewski (SP Gaski)
3. Krystian Olenkiewicz (SP Cimochy)
4. Arek Bandysz (SP Kowale Ol.)
5. Krzysztof Suchocki (SP Gaski)
6. Potr Jasiñski (SP 3 Olecko)
7. Bartosz Brynda (SP Mazury)
8. Pawe³ Jutkiewicz (SP Mazury)
9. Kamil Jankowski (SP Babki Oleckie)
10. Rados³aw Jankowski (SP Babki Ol.)
11. Dominik Zawada (SP 3 Olecko)
12. Robert Buraczewski (SP G¹ski)
13. Jasina (SP wiêtajno)
14. Patryk Urynowicz (SP 3 Olecko)
15. Piotr Puzowski (SP Mazury)

16. Kasperuk (SP Swiêtajno)
17. Rafa³ Jankowski (SP Babki Oleckie)
18. Maciej Terlecki (SP 3 Olecko)
19. Rados³aw Szczecina (SP Cimochy)
20. Konrad Bernacki (SP Swiêtajno)
21. Kamil Medycki (ZS Olecko-Sijnik)
22. Krzysztof Sznel (ZS Olecko-Siejnik)
23. Damian Brzozowski (SP Kowale Ol.)
24. Daniel Pietruszewski (SP Kowale Ol.)
25. Pawe³ Andryszczyk (SP Kowale Ol.)
26. Olaf Niesterow (SP Kowale Ol.)
27. Murawski (SP 1 Olecko)
28. Mateusz Uliowski (SP 3 Olecko)
29. Mateusz Malinowski (SP 3 Olecko)
30. Jakub Kopiczko (SP 3 Olecko)
31. Jakub Mrozowski (SP 3 Olecko)
32. Hubert £azarski (SP 3 Olecko)
33. Filip Janicki (ZS Olecko Siejnik)
34. Kasper Kowalczyk (SP 3 Olecko)
35. Dominik Wasilewski (SP 3 Olecko)
36. Paae³ Makowski (SP 3 Ollecko)
37. Omar Mouhros (SP 1 Olecko)
38. Kacper Kwiatkowski (SP 3 Olecko)
39. £ukasz Metelski (SSP STO Olecko)
800 m dziewczêta klasy V-VI szk. podst.
1. Adriana Szarnecka (SP 3 Olecko)
2. Magda Falkiewcz (SP 3 Olecko)
3. Adriana Retel (SP 3 Olecko)
4. Paulina Czeka³a (SP Cimochy
5. Iga Sowulewska (SP 3 Olecko)
6. Agnieszka Urbanowicz (SP 3 Olecko
7. Marta Winiewska (SP Gaski)
8. Gabrsia Mielech (SP 3 Olecko)
9. Karolina Kowalewska (SP 3 Olecko)
10. Magda Zugmunt (SP Mazury)
11. Ola Wasilewska (SP3 Olecko)
12. Ola Harasim (SP Mazury)
13. Agata Skrocka (Kowale Ol.)
14. Magda Ampulska (SP 3 Olecko)
15. Klaudia Barszczewska (SP 3 Olecko)
16. Monika osa (SP Cichy)
17. Ola Normantowicz (ZS Olecko-Siejni
18. Iza Bernatowicz (SP Kowale Ol.)
19. Karolina Lachowicz (SP Kowale Ol.)
20. Joanna Jachimowicz (ZS Olecko-Siej)
21. Dominka Zagacka (SP Babki Olecki
22. Natalia Bandysz (SP Kowale Ol.)
23. Ola Wierzbiñska (SP G¹ski)
24. Dagmara Jaglicz (SP Cichy)
25. Emilia Laszkowska (SP Babki Ol.)
26. Ola Zieliñska (SP Babki Ol.)
2000 m ch³opcy kl. I-III gimnazjum
1. Karol Dobruch (G Kijewo)
2. Pawe³ Witkowski (Czarni Olecko)
3. Arek Bogdan (G 2 Olecko)
4. Krawiec Mateusz (G 1 Olecko)
5. Wojciech Kozielski (G Babki Ol)
6. Patryk Krumrei (G 1 Olecko)
7. Przemek Sura¿yñski (G 2 Olecko)
8. Szymon Brynda (G 2 Olecko)
9. Mariusz Arciszewski (G Kijewo)
10. Sylwester Sak (G Swiêtajno)
11. Przemek Miszkiel (G Kowale Ol)
12. Jaros³¹w Szczêsny (G Kowale OL)
13. Mateusz Mejsak (G 2 Olecko)
14. Damian Trzeciak (G Swiêtajno)
15. Jaros³aw Brodowski (G Swiêtajno)
16. Tomasz Orchowski (G 2 Olecko)
17. Micha³ jankowski (G 2 Olecko)
18. Mateusz Miszkiel (G 2 Olecko)
19. Kamil Rowiñski (G 1 Olecko)
20. Pawe³ Sofiñski (G Babki Oleckie)
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21. Szymon Szypulski (G Babki Ol)
22. Micha³ Pietraszewski (G 2 Olecko)
23. Jacek Pieczur (G 1 Olecko)
24. Krzysztof Romanowski (G 1 Olecko)
25. Konrad Barszczewski (G 2 Olecko)
26. Pawe³ Skorupski (G 1 Olecko)
27. ]£ukasz Czerepaka (G 1 Olecko)
28. Mateusz Marczak (G 2 Olecko)
29. Przemysaw Nalewajko (G 2 Olecko)
30. Rafa³ Jurewicz (G 1 Olecko)
31. Hubert Duchnowski (G 1 Olekco)
32. £ukasz Domel (G 1 Olecko)
33. Sebastian Sidorek (G 1 Olecko)
1000 m dziewcz¹t kl. I-III gimnazjum
1. Ola Olszewska (G 2 Olecko)
2. Anna Szpunar (G Kijewo)
3. Paulina Jankowska (G Kijewo)
4. Karolina Godlewska (G Swietajno)
5. Marlena U³anowicz (G Kowale Ol.)
6. Justyna Rudnik (Gwiêtajno)
7. Milena Miszkiel (G Kowale OL)
8. Adriana Ulikowska (G 2 Olecko)
9. Urszula Jag³owska G wietajno)
10. Magda Burzyñska (G Kowale Ol)
11. Kornela Namiotko (G wiêtajno)
12. Angelika Ineterewicz G 2 Olecko)
13. Ma³gorzata Jakubowska G Kowale
14. Dominka Kowalewska (G 2 Olecko)
15. Martyna Wróblewska (G 2 Olecko)
16. Agata Wojsiat (G 2 Olecko)
17. Beata Kaczyñska (G 1 Olecko)
18. Marta Koncewicz (G wiêtajno)
19. Magda Krajewska (G wiêtajno)
20. Eliza Niewiarowska (G 2 Olecko)
21. Katarzyna Kowalewska (G 2 Olecko)
22. Mirela Wasilczyk (G 2 Olecko)
23. Sylwia Gajewska (G Babki Ol)
24. Patrycja Sakowska (G wietajno)
25. Paulina Koz³owska (G 1 Olecko)
26. Natalia Falkiewicz (G 2 Olecko)
27. ¯aneta Garniewska (G Babki Ol.)
28. Dominka Kowalczyk (G 2 Olecko)
29. Paulina Wiszowata (G 2 Olecko)
30. Ewelina Ciszewska (G Babki Ol.)
3000 m ch³opcy kl. I-III szk. ponadgimnazjaln
1. Piotr Witkowski (Czarni Olecko)
2. Patryk Szczodruch (ZST Olecko)
3. Dastin Kowalewski (LO Olecko)
4. Maciej Zalewski (LO Olecko)
5. Sebastian Sad³owski (ZST Olecko)
6. Tomasz Winiewski (ZST Olecko)
7. Adrian Krynicki (ZST Olecko)
8. Bartek Bogatko (LO Olecko)
9. Kamil Sak (ZST Olecko)
10. Rafa³ ¯ychniewicz (ZST Olecko)
11. Marcin Chajewski (ZST Olecko)
12. Kamil Boguszewski (LO Olecko)
13. DominikRydzewski (ZST Olecko)
14. Przemys³aw Nowak (ZSLiZaw. Olec.)
15. Artur Zych (ZST Olecko)
16. Dawid Kowalczyk (ZST Olecko)
17. Adam Kaszkiel (ZST Olecko)
18. Daniel Dêbski (ZST Olecko )
19. Grzegorz Siedlecki (LO Olecko)
20. Adam G³owacki (LO Olecko)

21. Mateusz Nalewajko (ZST Olecko)
22. Wojciech Jegliñski (amator)
23. Szymon Che³mecki(ZST Olecko)
24. Micha³ Siedlecki (LO Olecko)
25. Pawe³ Ja¿wiñski (LO Olecko)
26. Rami Ward (LO Olecko)
27. Szymon Grzymkowski (LO Olecko)
28. Robert Kosak (LO Olecko)
29. Szymon Fiertek (LO Olecko)
30. £ukasz Fiertek (LO Olecko)
31. £ukasz Ratuszny (LO Olecko)
32. Kamil Grzymkowski (LO Olecko)
1500 m dziewcz¹t kl. I-III szk. ponadgimn.
1. Ma³gorzata Szpunar (ZSLiZaw. Olecko
2. Karolina Domañska (LO Olecko)
3.Dorota Szpunar (ZsLiZaw Olecko)
4.Patrycja Skrodzka (LO Olecko)
5. Karolina Galicka (LO Olecko)
6. Annna Czarniecka (LO Olecko)
7. Ewelina Milewska (LO Olecko)
Ogó³em XVII Oleckie Biegi ukoñczy³o 271 osób.

Lekka atletyka
Ma³gorzata Szpunar zwyciêzc¹ w biegu
na dystansie 1500 m podczas Ogólnopolskich Zawodów Ligi Juniorów w LA
Podczas rozgrywanych w Bia³ymstoku
drugoligowych zawodów juniorów w lekkiej atletyce o puchar Stanis³awa Szysz³y, niespodziewane, ale w pe³ni zas³u¿one zwyciêstwo odnios³a w biegu na
dystansie 1500 m olecka biegaczka Klubu Czarni, uczennica Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych  Ma³gorzata
Szpunar.
Debiutuj¹c na tym dystansie ogra³a
lepsze od niej zawodniczki z Podlasia
Bia³ystok i AZS Bia³a Podlaska. Do pokonania rywalek potrzebowa³a 5:08,80 (to
jest jej rekord ¿yciowy).
Dobrze zaprezentowali siê podczas
tych zawodów pozostali nasi reprezentanci. Udany debiut w starszej kategorii
odnotowa³a Ola Olszewska (jest m³odziczk¹,
a wystêpowa³a w kategorii juniora m³odszego), zajmuj¹c na dystansie 800 m czwarte miejsce Z bardzo dobrym rezultatem
2:31,49 min.
czwart¹ lokatê zaj¹³ równie¿ Pawe³
Witkowski w biegu juniorów na 400 m
pp³ z nowym rekordem ¿yciowym 61,35
sek. Jego starszy brat  Piotr, biega³ w
Bia³ymstoku na dystansie dwukrotnie
d³u¿szym, ale bez p³otków, czyli na 800
m. Pobieg³ dobrze, ale nie do koñca dystansu, bo ostatecznie te¿ przybieg³ na
liniê mety na 4. miejscu z rekordem ¿yciowym 2:05,49 min.
Tydzieñ wczeniej troje naszych reprezentantów wystartowa³o w Olsztynie

Tenis sto³owy
By³e zawodniczki Czarnych Olecko
graj¹ z powodzeniem w pierwszej lidze
tenisa sto³owego (w Warmii Lidzbark
Warmiñski). W rozegranym ostatnio meczu
Gosia Stramowska zdoby³a komplet - 2,5
pkt, a Adrianna Kondracka -1,5 pkt.
Zawodnicy i zawodniczki sekcji tenisa sto³owego grali ostatnio w turnieju
otwartym w Gi¿ycku. Najlepsze miejsca
zdobyli: 1. Anna £uszczyñska, 2.Kamila
Tomczak (w kat. kl I-II szk. podst.),1.
Paulina Maciejewska, 2. Ola Kosakowska (w kat. kl. III-IV), 1. Ewa Boguszewska (kl. V-VI).
Tenisici sto³owi Czarnych rozpoczn¹ niebawem rozgrywki w III lidze tenisa sto³owego.
na Makroregionalnych Mistrzostwach
Polski M³odzików w LA. Na punktowanych miejscach uplasowali siê: Pawe³
Witkowski, który zaj¹³ 7. lokatê na dyst.
110 m pp³ (18,24) i 8. lokatê na dyst. 300
m. Podobn¹ pozycjê zajê³a Aleksandra
Olszewska  8. miejsce na dyst. 1000 m
(3:22,84), a tu¿ za ni¹ przybieg³a Anna
Szpunar (3:31,73).
Tegoroczne starty na bie¿ni lekkoatleci ju¿ zakoñczyli. Pozosta³ do zaliczenia Ogólnopolski Bieg z Okazji wiêta Niepodleg³oci w soko³ach.

Pi³ka no¿na
Wyniki X kolejki
Olimpia Elbl¹g - Pogoñ £apy 6-0
Warmia Grajewo - Huragan 0-1
Olimpia Zambrów - Mr¹govia 1-1
Sparta Augustów - Sokó³ Sokó³ka 1-0
Czarni Olecko - Start Dzia³dowo 1-2
Orze³ Kolno - MKS Mielnik 2-2
Vêgoria Wêgorzewo - Cresovia Siemiatycze 5-1
Supralanka Supral - Concordia Elbl¹g 1-2
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
10. Warmia .................................. 11
11. Cresovia ................................ 11
12. Sokó³ ..................................... 10
13. Supral .................................... 7
14. Sparta ...................................... 4
15. Vêgoria .................................... 3
16. Pogoñ...................................... 3
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

Witam Pañstwa po ca³ym tygodniu
rozstania. Nie trwa³o to d³ugo. Ju¿ siê
do tego przyzwyczailimy, ¿e przerwa
miêdzy naszymi spotkaniami trwa te siedem dni. Osobici lubiê siê z Pañstwem
spotykaæ by móc opisaæ co sta³o siê w
ostatnich kilku dniach.
Ostatni tydzieñ by³ zdominowany przez
rozgrywkê rz¹d  PZPN. Ju¿ raz próbowano dokonaæ zmian w Polskim Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, a dzia³o siê to ponad
rok temu. Jedyne co uzyskano to obietnicê wyborów nowych w³adz zwi¹zku,
w których mia³ nie braæ udzia³u Prezes
Listkiewicz. Uzyskanie takich zmian, czy
te¿ przemian jak na razie okazywa³o siê
niemo¿liwe. Jeli chodzi o moje zdanie,
to mam jedno: nic siê nie uda. Kiedy ponad
40 lat temu Jacek Kuroñ napisa³ pracê
na temat zmian w systemie edukacji, to
jego promotor stwierdzi³, ¿e prêdzej mo¿e
siê udaæ zmiana ustroju. Okaza³o siê, ¿e
naprawdê zmiana kierunku ustrojowego
naszego pañstwa jest ³atwiejsza ni¿ zmiana
w funkcjonowaniu systemu edukacji. Tak
samo mo¿na powiedzieæ o PZPN. Tu
zmiany, jakakolwiek odmiana, wymiana
kadry jest s¹ po prostu niemo¿liwe. Mogê
siê za³o¿yæ, ¿e wszystkie strony wycofaj¹ siê ze swoich bojowych pozycji i
nazwane to zostanie ocaleniem twarzy.
Kompletna bzdura! A co zostanie dla
obserwatorów, czyli nas, aby zachowaæ
pozory, ¿e wilk syty i owca ca³a? Oczywicie stworzy siê pozory, ¿e co zosta-

³o ustalone i powo³a siê jak¹ nic nie
znacz¹c¹ komisjê czy te¿ radê, która ma
dobrze wygl¹daæ medialnie. I to bêdzie
na tyle. Bo liczy siê tylko i wy³¹cznie
dobry pijar i by dobrze wypadaæ w sonda¿ach.
Nasz pijarowski rz¹d jest genialny,
przyznajê to otwarcie, pod wzglêdem
propagandowym. Jeli chodzi o przyznanie mu jakiejkolwiek nagrody z kategorii, to najwa¿niejsza jest ta za efekty
specjalne i akcjê reklamow¹. Te dzia³ania rz¹du. Nazwijmy to dzia³aniami, bo
tak przyjê³o siê w ogóle spo³eczeñstwa.
Wiêc te dzia³ania rz¹du  to prawdziwy
majstersztyk! Efektów nie widaæ, ale du¿o
siê mówi o efektach i sukcesach. Do
tego dochodzi nieustaj¹ca wojna miêdzy rz¹dem a Prezydentem. Okazuje siê,
¿e jak Prezydentowi co siê uda to tylko po to, by poprawiæ jego wyniki w
sonda¿ach, a wydumane sukcesy rz¹du oparte o doskona³¹, jak ju¿ wspomnia³em, pracê propagandow¹ pijaru s¹
niby efektem dzia³ania. Sukcesy i wyniki pracy rz¹du s¹ jak Yeti, wszyscy o
tym s³yszeli, a nikt jako nie mo¿e nic
zobaczyæ. Jak siê wyrazi³ jeden z przedstawicieli rz¹du: efekty s¹ tak wielkie,
¿e zwykli ludzie ich nie zauwa¿aj¹. Do
tego trzeba wzroku i wiedzy specjalisty. I co? Ludzie w to wierz¹! Pozornoæ dzia³añ jest tak doprowadzona do
perfekcji, ¿e ludzie nie zauwa¿aj¹ ró¿nicy miêdzy rzeczywistoci¹ a legend¹. W
poniedzia³kowej prasie ukaza³ siê artyku³ opisuj¹cy jak przed wyborami rz¹d

popiera³ Monikê Borys, przewodnicz¹c¹
Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi. Wywiad
z Premierem, który t³umaczy³ siê, ¿e nie
zauwa¿y³, ¿e jego minister spraw zagranicznych prowadzi w³asn¹ grê z przedstawicielk¹ Polaków. I ON, wielki Premier,
podj¹³ kroki by tak siê nie sta³o. Jeli
Pañstwo nie zauwa¿aj¹ bzdury, to chcia³bym co wyjaniæ. Premier jest jak dowódca wojsk, a rz¹d to jego sztab, gdzie
ka¿dy wykonuje obowi¹zki wynikaj¹ce z
zajmowanej funkcji czy stanowiska. Sztabowcy nie pracuj¹ jako niezale¿ni wata¿kowie, a decyzje podejmowane s¹ wg
wytycznych dowództwa. Wg ustaleñ w
sztabie ka¿dy prowadzi swoje dzia³ania.
Jeli dowódca stwierdza, ¿e zdziwi³ siê
co robi jeden z szefów jego sztabu  to
s¹ dwie mo¿liwoci: albo nie ma pojêcia
o dowodzeniu, albo nie ma szacunku
wród swoich podw³adnych , którzy podejmuj¹ w³asne dzia³ania. Minister Spraw
Zagranicznych ju¿ nie raz udowadnia³,
¿e prowadzi w³asn¹ politykê i ma w³asne pomys³y. Kto powie, ¿e to dobrze.
Nic bardziej myl¹cego. W polityce, tak
ja w wojsku, oznacza to, ¿e co jest nie
tak. Doskonale rozumiem, ¿e osoba Ministra Radka S. jest potrzebna obrazowi
jaki przedstawia sob¹ obecny rz¹d. I minister Radek doskonale z tego zdaje sobie sprawê dzia³aj¹c na rzecz w³asnego
pijaru. Wie, ¿e obecny Premier nie pozbêdzie siê go z rz¹du, bo uzyska³by w
ten sposób kolejnego kontrkandydata do
fotela prezydenta. Wiêc ta sytuacja mo¿e
trwaæ, a¿ do koñca kadencji.
PAC
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