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Na XXV Sesji Rada podjê³a 10 uchwa³. Tylko jedna z nich wzbudzi³a kontrowersje radnych. Dotyczy³a ona zakazu ca³kowitego zakazu spo¿ywania napojów
alkoholowych w miejscach publicznych. Do miejsc tych uchwa³a w³¹czy³a strefê
Wiewiórczej cie¿ki oraz pla¿e miejskie, wy³¹czaj¹c tylko teren lokalu przy skoczni.
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Dokoñczenie na s. 4.
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W Olecku zebrano
w tym roku kwotê ponad

19 317 z³

PRZECZYTAÆ

MAJSTER

Rys. Marek Pacyñski

* Koncert Janusza Panasewicza
w Olecku promuj¹cy jego solow¹ p³ytê  s. 5.
* Dyplom z marzeñ  s. 6.
* Karuzela ruszy³a  s. 9.
* Nie wiem jak cz³owiek to wszystko
prze¿y³... (cz. 10)  s. 10-11
* Warto zobaczyæ  s. 12.
* Remanent na koniec 2008 roku
(Komentarze i refleksje)  s. 13.
* Kalendarz imprez sportowych
MOSiR w 2009 r.  s. 18

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

(V77304)

NOWOROCZNA WYPRZEDARZ UBRAÑ
I BUTÓW ZIMOWYCH
PROMOCYJNE CENY KOMPAKTÓW

CENTRUM HANDLOWE
Aleje Lipowe 1B

DU¯Y WYBÓR
KALENDARZY
NA 2009 ROK
tel.(087) 520 36 92

(V2001)

WARTO

napojów alkoholowych. Podjêcie przez
Radê Miejsk¹ tej uchwa³y pozwoli policji interweniowaæ i wyci¹gaæ konsekwencje w stosunku do osób, które nie
bêd¹ przestrzega³y przyjêtych przepisów.
Zdaniem komisji przyczyni siê to do poprawy bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego w Olecku.
......... Kto wypije jedno piwo i policja uka¿e go mandatem, np. w wysokoci 300 czy 200 z³otych.
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Jaros³aw Bagieñski: Spo¿ywanie
alkoholu przez osoby w powy¿szych miejscach (miejsca wymienione w uchwale
 przypisek redakcji) bulwersuje turystów wypoczywaj¹cych w miecie, jak
równie¿ le wp³ywa na wizerunek naszego miasta. Obowi¹zuj¹ce przepisy ustawy o trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi zabraniaj¹ spo¿ywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i
w parkach z wyj¹tkiem miejsc przeznaczonych do ich spo¿ycia. W innych nie
wymienionych miejscach, obiektach oraz
okrelonych obszarach gminy, ze wzglêdu na ich charakter dla gminy, mo¿na wprowadziæ czasowy lub sta³y zakaz sprzeda¿y, podawania, spo¿ywania oraz wnoszenia
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Komentarze do uchwa³y
o zakazie spo¿ywania alkoholu

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
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Koncert
Janusza
Panasewicza

Fot. QL Music/Rafa³ Mas³ow
23 stycznia o godzinie 20:00 w sali
widowiskowej Regionalnego Orodka Kultury w Olecku odbêdzie siê prapremierowy koncert Janusza Panasewicza promuj¹cy jego solowy album.
Wiêcej informacji o tym wydarzeniu
zamieszczamy na stronie 5.
(V69709)

MARKET
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KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
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ZAPRASZAMY!
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Remonty budynków
komunalnych

Pod koniec ubieg³ego roku za 94 tysi¹ce z³otych wykonano remont dachu
budynku 14/16 przy ul. Kasprowicza. Wymieniono za 19 tysiêcy z³otych przy³¹cze energii elektrycznej wraz z modernizacj¹ rozdzielni w budynku 31 przy ul.
Kolejowej. W tym samym budynku za
31 tysiêcy z³otych wykonano remont klatki
schodowej. W budynkach komunalnych
wymieniono 14 okien. Koszt wymiany 
12 tysiêcy z³otych.
Rozebrano budynek komunalny S³owiañska 3B. Wraz z zabezpieczeniem
budynku s¹siedniego koszt rozbiórki
wyniós³ 36 tysiêcy z³otych. Wykonano
zabezpieczenie dachu i ciany budynku
przy ul. Grunwaldzkiej 5 w zwi¹zku z rozbiórk¹ budynku Grunwaldzka 5a. Koszt
rozbiórki i zabezpieczenia, to 7,5 tysi¹ca
z³otych.
(m)

Tylko rozbiórka!

Zostanie rozebrany budynek 3A przy
ul. 1 Maja. Ekspertyza wykaza³a, ¿e budynek grozi zawaleniem. Wszystkie wolne
mieszkania gmina przydziela mieszkañcom tej kamienicy.
Wyremontowanie budynku nie wchodzi w rachubê, gdy¿ nie zosta³ on zbudowany na fundamentach, a na luno
wrzuconych do wykopanego do³u kamieniach.
(m)

Gmina Olecko

... z³o¿y³a wniosek do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej o umorzenie po¿yczki w
wysokoci 14.987 z³otych. Po¿yczka by³a
zaci¹gniêta w 2003 w wysokoci 299.750
z³otych na zadanie pod nazw¹ Kontrola bioró¿norodnoci fauny i flory wystêpuj¹cej w dorzeczu Legi i jeziora Olecko
Wielkie.
(m)

ABC
ALKOHOLI

(V63810)

- jestemy ju¿
na Siejniku

Siejnik I
blok 8
Otwarte
ca³y tydzieñ!

Pobór krwi w 2009r.

- 5 lutego 2009r.
- 5 marca 2009r.
- 2 kwietnia 2009r.
- 7 maja 2009r.
- 4 czerwca 2009r.
- 3 lipca 2009r.
- 7 sierpnia 2009r.
- 4 wrzenia 2009r.
- 2 padziernika 2009r.
- 6 listopada 2009r.
- 4 grudnia 2009r.
(Pobór odbywa³ siê bêdzie w Starostwie
Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32
od godz. 8.15)

Dzia³ki pod gara¿e

Sprzedano dzia³ki pod gara¿e murowane na zapleczu ul. Go³dapskiej. Za 3132
z³ote kupili je Pañstwo ¯ero.
(m)

Sprzedano

... nieruchomoæ zabudowan¹ o powierzchni 31 m.kw. po³o¿on¹ przy placu Wolnoci 10a. Kupili j¹ za 36.300 z³otych
Pañstwo Czajko.
(m)

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:

 Krystyna Chajêcka
 Marek Cymañski
 Teresa £ukaszewicz
 Jakub Makowski
 Henryk Milewski
 Ewelina Pogódzka
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul.
Kolejowa 32,
√ KORZYCIK, ul. Kolejowa 31
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna
1A
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.

Uwaga! Prosimy Pani¹ Alicjê Jaszczanin i Teresê £ukaszewicz o odebranie
wylosowanych upominków konkursowych.

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

!
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STA£E
* Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria
Pub Piwnica, plac Wolnoci 24
* Malarstwo Vytautasa Kaunasa, Galeria
Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa, Regionalny Orodek Kultury w Olecku
* Staroobrzêdowcy z Wojnowa - fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Jazz
Club Galeria w Gi¿ycku
* 7 stycznia-6 lutego  wystawa Ewy
Koz³owskiej Proust odnaleziony, Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie

Rys. Marek Pacyñski

16 stycznia (pi¹tek)
17.00  Ma³a Moskwa  film  kino
19.00  Lustra  film  kino
17 stycznia (sobota)
9:00-17:15  warsztaty tañca HIP-HOP/
HOUSE/LOCKING, ROK MG
17.00  Ma³a Moskwa  film  kino
19.00  Lustra  film  kino
18 stycznia (niedziela)
17.00  Ma³a Moskwa  film  kino
19.00  Lustra  film  kino
19.00  AKDEMIA TAÑCA PERFORMANCE FLOW, pokaz tañca nowoczesnego, sala AGT Regionalnego
Orodka Kultury w Olecku Mazury
Garbate (ul. Partyzantów); w programie:
* Heilotes spektakl tañca wspó³czesnego  chor.Karolina Garbacik
* Freakish Style (FAHS) - (bboying)
* Pokaz zespo³ów Freeze i Fluid w choreografii Doroty Baranowskiej
23 stycznia
20:00  prapremierowy koncert JANUSZA PANASEWICZA w Olecku promuj¹cy solowy album, sala widowiskowa ROK MG

DY¯URY APTEK

(V63808)

 13-18.01.2009r., ul. Zielona 35
 19-25.01.2009r., ul. Sk³adowa 6
Super Taxi
Taxi Mixtel.
Taxi osobowa
Taxi Plus
Taxi Z

- tel. (087) 520 20 00
- (087) 520 22 55
- tel. (087) 520 17 17
- tel. (087) 520 14 14
- tel. (087) 520 12 12

(K27902)
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91
O N............................ 3,53 z³
Pb95 ........................ 3,44 z³
PB98 ........................ 3,53 z³
LPG .......................... 1,83 z³
Olej opa³owy........... 1,91 z³ (powy¿ej 1000 litrów)

Zapraszamy od 8 00 do 1800

SALON OWIETLENIA
ul. Grunwaldzka 15

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

(V69111)

AUTOMYJNIA
St

(K27802)

NAJTANIEJ W MIECIE

"
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Dokoñczenie ze s. 1.

Komentarze do uchwa³y
o zakazie spo¿ywania alkoholu
Pijacy natomiast bêd¹ le¿eli przez dwa
tygodnie i nikt ich nie ruszy, to takie
uchwa³y nie s¹ w ogóle potrzebne. Ta
uchwa³a w ¿aden sposób nie bêdzie skutkowa³a na efektywnoæ pracy policji.
............  Mówiê tutaj w imieniu m³odych ludzi, którzy zachowuj¹ siê w sposób kulturalny, i którzy wypij¹ piwo gdzie
w okolicach Wiewiórczej cie¿ki czy przystani LOK. M³odzi ludzie zbieraj¹ siê w³anie
w okolicach LOK w lipcu i sierpniu i pij¹
tam piwo. Nie wyobra¿am sobie tego, aby
tam zjawi³a siê policja i wlepia³a mandaty. Ja sobie tego nie wyobra¿am.
Uwa¿am, ¿e policja ma prawo i obowi¹zek karaæ wszystkich, nie tylko nietrzewych, ale i trzewych, którzy zachowuj¹
siê w sposób niew³aciwy. Mówienie tutaj,
¿e tylko osoby nietrzewe wywo³uj¹ burdy
jest ewidentnie niesprawiedliwe. Ja bêdê
g³osowa³ przeciw tej uchwale.
Grzegorz Kudrzycki: Rajcowie miejscy z szacownej Komisji Prorodzinnej proponuj¹ kolejne zakazy spo¿ywania napojów procentowych, a to na Wiewiórczej
cie¿ce i pla¿y miejskiej, a to na k¹pieliskach, pomostach i w 10-metrowej strefie
od linii brzegowej jeziora.
Taki pomys³ móg³ siê narodziæ tylko
w g³owach abstynentów albo ortodoksyjnych talibów! Czy dlatego, ¿e kilku
m³odzianów wypija o dwa piwa za du¿o
i zaczyna udawaæ stado pawianów, ma
W ostatni dzieñ roku oficer dy¿urny
oleckiej policji otrzyma³ anonimowe zg³oszenie, ¿e przy punkcie skupu z³omu krêci
siê mê¿czyzna z taczk¹ za³adowan¹ z³omem. Natychmiast na miejsce pojecha³
patrol policji, który zatrzyma³ mê¿czyznê.
Policjanci ustalili, ¿e taczkê skradziono
z gara¿u pobliskiej budowy. 30-letni
Zbigniew R. trafi³ do policyjnego aresztu. W czasie przes³uchania przyzna³ siê,
¿e o godzinie 4.00 rano zerwa³ k³ódkê i
w³ama³ siê do blaszaka, sk¹d zabra³
taczkê. Pos³u¿y³a mu ona jako rodek
transportu do skradzionych godzinê póniej
elementów metalowych z zak³adu rzemielniczego.
Wszystkie skradzione przedmioty zamierza³ sprzedaæ w punkcie skupu z³omu.
Sprawca, który by³ ju¿ wielokrotnie karany za podobne przestêpstwa, us³ysza³ ju¿
zarzuty i odpowie przed s¹dem. Grozi mu
do 10 lat pozbawienia wolnoci.
Tomasz Jegliñski

siê karaæ wszystkich pozosta³ych, którzy pij¹ kulturalnie? Czy nasi talibowie
wiedz¹, ¿e piwo nad wod¹ smakuje znacznie lepiej? Co na to powiedz¹ odwiedzaj¹cy
Olecko turyci i letni wczasowicze? A
co z organizacj¹ okolicznociowych ognisk
nad jeziorem  tylko dla abstynentów?
Czy bêdziemy przelewaæ alkohole w
butelki oran¿adowe i r¿n¹æ g³upa z w³adzy jak za PRL-u, jak w filmie Barei Mi?
A mo¿e to po prostu wygodnictwo naszej policji, która zamiast prewencji i pilnowania porz¹dku woli zakazy i egzekwowanie mandatów? Mo¿e wystarcz¹
zwyk³e patrole nad jeziorem i egzekwowanie kar za zamiecanie, naruszanie ciszy, burdy itp. I pozostawienie w spokoju tych, którzy potrafi¹ kulturalnie wypiæ
piwo, a jest ich zdecydowana wiêkszoæ.
Przecie¿ kiedy musimy nauczyæ siê cywilizowanych obyczajów, a nie stanie siê
tak przez zakazy. Prewencja ma zaczynaæ siê od rzeczy drobnych, kary nie
musz¹ byæ wysokie, ale powinny byæ
nieuchronne, ¿eby tak¿e m³ode pawiany wiedzia³y, ¿e nie bêd¹ bezkarne, kiedy
dla g³upiej zabawy ³ami¹, niszcz¹ wywracaj¹ i miec¹. Je¿eli dopuszcza siê rzeczy z pozoru drobne i pawiany czuj¹
bezkarnoæ, to ich pomys³owoæ wzrasta  zaczynaj¹ siê bójki, kradzie¿e i w³amy. Ludowe powiedzenie od kamyczka
do rzemyczka jest pouczaj¹ce, jak wiêkszoæ ludowych m¹droci.

A wiêc prewencja i pozostawienie w
spokoju reszty  inaczej zamiast spo³eczeñstwa obywatelskiego bêdziemy mieli
wiat zakazów i nakazów, wiat Orwella.
Bogus³aw M. Borawski: Chodzi o to,
by policja interweniowa³a wtedy, kiedy
jest to konieczne, gdy wystêpuje prawdziwe zagro¿enie dla porz¹dku publicznego, a nie zajmowa³a siê wypisywaniem
mandatów turystom, którzy o uchwale
dowiedz¹ siê dopiero wtedy, gdy na pla¿y
wyjm¹ butelkê piwa z przenonej lodówki.
Policja przed podjêciem tej uchwa³y, jak
i po jej podjêciu, ma i mia³a obowi¹zek
chroniæ nas i mienie przed nadu¿ywaj¹cymi alkoholu. Je¿eli nie by³a w stanie
upilnowaæ obiektów publicznych oraz
mienia prywatnego przed wandalami, to
teraz jedynie bêdzie mog³a wykazaæ siê
iloci¹ mandatów. Interwencje w sprawach chuligañskich bêd¹ dalej na takim
samym poziomie. Uchwa³a ta w ¿aden
sposób nie zwiêkszy naszego bezpieczeñstwa. Aby by³o bezpieczniej, trzeba pomóc policji w sprzêcie i w etatach, wprowadziæ monitoring. Tego typu bublem
prawnym nie poprawimy bezpieczeñstwa.
Co najwy¿ej niektórzy z radnych poprawi¹ swoje samopoczucie.
Przypominam uchwa³odawcom, ¿e tu
nie chodzi o picie alkoholu, a o to, ¿e
niszczone jest mienie, zak³ócana jest cisza nocna i zamiecane jest rodowisko.
Wszystkie te wykroczenia powinna cigaæ policja. Policja bêdzie teraz cigaæ
za picie piwa w miejscach publicznych,
ale dalej bêdzie niszczone mienie, bêdzie
zak³ócana cisza nocna i bêdzie zamiecane rodowisko.

Sprawca kradzie¿y zatrzymany

Fot. Archiwum Powiatowej Komendy Policji w Olecku
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Koncert Janusza
Panasewicza

25 lat na scenie, kilkanacie p³yt, dziesi¹tki przebojów,
wyrazisty image... Mo¿e siê wydawaæ, ¿e Janusz Panasewicz
 wokalista Lady Pank  jest postaci¹, o której wiadomo wszystko. Czas zrewidowaæ to przekonanie. Pierwszy solowy album
ods³ania zupe³nie nowe oblicze artysty.
Nie ma tu zwariowanych riffów, ostrego grania  mówi
Panasewicz. Polega to bardziej na klimatach. Widzia³bym tê
p³ytê jak zbiór opowiastek. Jakbym siedzia³ gdzie przy barze,
z papierosem, ze szklaneczk¹ czego przyjemnego, i opowiada³ przyjacielowi krótkie historie z obserwacji lub osobiste.
S³owo osobiste stanowi klucz do zawartoci albumu. Janusz pisze teksty nie od dzi. Jest autorem wielu hitów Lady
Pank (m.in. Znowu pada deszcz, M³ode or³y, S³oñcem opêtani
Na granicy).
Tym razem móg³ jednak w pe³ni ujawniæ swój talent. Przy
pisaniu dla Lady Pank musia³em pamiêtaæ o stylu zespo³u.
Nie mog³em przegi¹æ, zag³êbiaæ siê w osobiste historie. Teraz
nie mam ¿adnych ograniczeñ, sam za wszystko odpowiadam,
pod w³asnym nazwiskiem mogê sobie na wiele pozwoliæ. W
tekstach zespo³u, tekstach Andrzeja Mogielnickiego, czêsto
chodzi³o o to, ¿eby przywaliæ, ¿eby by³o walecznie. Chcia³em
spróbowaæ czego innego. 25 lat piewania o ma³pach Czasem trzeba o ludziach  mieje siê wokalista.
Ju¿ pierwszy singel, Po co s³owa, zwraca uwagê wyj¹tkowo intymnym podejciem. Okazuje siê, ¿e to jak najbardziej
naturalne. Drapie¿ny Panasewicz to w du¿ej mierze stereotyp... Ja z natury jestem, powiedzia³bym, romantyczno-melancholijny  deklaruje muzyk. Wywo³any zosta³ nastrój, cz³owiek
³apie bardziej refleksyjny stan ducha... Po co s³owa to jedna
z wielu piosenek o uczuciach. Ludzie bez przerwy do siebie
mówi¹, a s³owa s¹ tak naprawdê niepotrzebne. Je¿eli kto czuje blisk¹ osobê, to czasami nawet wstydzi siê pewne rzeczy
powiedzieæ. Druga strona powinna je przecie¿ zrozumieæ, instynktownie, patrz¹c w oczy.
Muzyczne oblicze p³yty: akustyczne gitary, fortepian, nastrojowy piew... G³os wytyczy³ kierunek, wtedy wszystko
siê wyjani³o  mówi producent, Bodek Kowalewski (ex basista Maanamu). Janusz zapiewa³ z tak¹ melancholi¹, ¿e zaczêlimy zmieniaæ aran¿acje utworów. Narzuca³o siê, ¿e musz¹
byæ inne, eleganckie  uzupe³nia wspó³producent, Grzegorz
Jêdrach (gitarzysta Goya). Dwaj muzycy s¹ w³acicielami STUDIA
Kopalnia dwiêków i fonii, w którym zarejestrowano materia³. Kowalewski: Mielimy komfort nie liczenia siê z zegarem. On by³ dla nas, nie dla kasy. Praca ruszy³a równoczenie z powstaniem studia, na pocz¹tku 2008 roku.
Znam siê z Bodkiem od zawsze, od czasów, kiedy zaczyna³ Lady Pank i Maanam. Razem gralimy, ale te¿ spotykalimy siê towarzysko  mówi Panasewicz. Towarzystwo to
podstawa. ¯eby mieæ band, musisz siê dobrze czuæ, inaczej
nic nie wyjdzie, nie ma mowy. Bodek zaproponowa³ mi kilka
lat temu w domowym zaciszu jakie wstêpne kawa³ki... Potem
przenielimy siê do sali prób. Byli inni muzycy i klasyczne
gitarowe granie, trochê rhythmnbluesowe. Od³o¿ylimy to,
a potem dosta³em te kompozycje w nowych aran¿acjach: smyk,
fortepian, akustyczna gitara... S³uchaj¹c ich zacz¹³em pisaæ w
taki a nie inny sposób 
Wród kompozytorów poza producentami s¹ Piotr Nalepa
(gra³ w poprzednim wcieleniu solowego sk³adu), Piotr Winnicki (Porter Band, uczestniczy³ w obecnych nagraniach), jest
te¿ piosenka Krzysztofa Kieliszkiewicza z Lady Pank. Kowa-

Ok³adka nowej p³yty
lewski i Jêdrach nagrali w studiu partie gitar i basu, poza tym
udzielaj¹ siê £ukasz Dudewicz (bas), Rafa³ Gor¹czkowski (instrumenty klawiszowe)  obaj z grupy Goya.
Lekko soulowym podejciem urzeka Obud siê: Rzecz
opowiada o dwojgu ludzi, którzy niby s¹ ze sob¹, ale nie widz¹, nie dostrzegaj¹ siebie. Numer jest o tym, ¿eby siê obudziæ, popatrzeæ jak to wszystko siê krêci.
Dramatyczne mi³osne wyznanie s³ychaæ w Zapomnia³a,
¿e.... Panasewicz komentuje krótko: Jak w ka¿dym zwi¹zku 
raz jest lepiej, raz gorzej. Piosenka Nadzieja siê nie koñczy,
z piêkn¹ parti¹ smyków, dotyczy z kolei spraw bardziej ogólnych: Chcia³em siê tu sprzeciwiæ sytuacjom, które mnie bez
przerwy dotykaj¹. wiñstwa, brud, niefajne informacje Ludzie, którzy maj¹ jako-tak¹ wra¿liwoæ chc¹ od tego uciec.
Janusz Panasewicz zadebiutowa³ na scenie jeszcze jako
uczeñ liceum, w 1973 roku. Prawdziw¹ karierê datuje jednak
od 1982 roku, gdy stan¹³ przy mikrofonie w Lady Pank. Jednej
z najwa¿niejszych grup polskiego rocka, z dziesi¹tkami przebojów na koncie (m.in. Mniej ni¿ zero, Zamki na piasku,
Tañcz g³upia tañcz). Wokalista nie unika³ udzia³ów gocinnych  piewa³ w charytatywnym projekcie Nasz Wspólny
wiat (1987), z Piotrem Zanderem (1988), Krystyn¹ Proñko (1990)
czy Robertem Gawliñskim (1997). Da³ siê te¿ poznaæ jako aktor,
graj¹c jedn¹ z g³ównych ról w filmie Nic Doroty Kêdzierzawskiej (1998), a ostatnio epizod w popularnym serialu 39 i pó³.
Solowy album to zwieñczenie, i zarazem otwarcie nowego
rozdzia³u, jego kariery. Od pocz¹tku chcia³em, ¿eby to by³o
zupe³nie inne od Lady Pank  mówi. Janek Borysewicz oferowa³ siê nawet, ¿e mo¿e skomponowaæ kilka numerów, ale
powiedzia³em Bardzo dziêkujê, ceniê ciê jako gitarzystê, ale
masz tak charakterystyczne zagrania, ¿e to natychmiast skojarzy siê z Lady Pank! Jest mnóstwo artystów, którzy wydaj¹
solow¹ p³ytê, a w zasadzie ca³y czas s³uchasz ich zespo³u...
Jaki jest sens? Mi chodzi³o o zupe³nie inn¹ wypowied, w
zupe³nie innych klimatach.
Zupe³nie nowych klimatów nale¿y spodziewaæ siê te¿ na
koncertach. Ruszy³a trasa promuj¹ca. Twórcy p³yty zapowiadaj¹ wyj¹tkowe wystêpy, w specjalnej oprawie, w kameralnych salach. Januszowi Panasewiczowi towarzyszyæ bêdzie
na ¿ywo ekipa m³odych, zdolnych muzyków.
Tekst: Agencja QL Music sp. z o.o.
Fot. QL Music/Rafa³ Mas³ow
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Rozmowa z Urszul¹ Baækun, stypendystk¹ programu
Dyplom z marzeñ 2007/2008

Dyplom z marzeñ
- Witaj, Ula. Co studiujesz?
- Studiujê na Uniwersytecie WarmiñskoMazurskim w Olsztynie, kierunek Technologia ¯ywnoci i ¯ywienie Cz³owieka.
- Dlaczego w³anie ten kierunek? Co
ciê w tym krêci?
- Gdy uczêszcza³am do liceum, zauwa¿y³am w telewizji programy o zdrowym
stylu ¿ycia po³¹czonym ze zdrowym od¿ywianiem siê. Bardzo mi siê to spodoba³o. Chcia³abym pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê
w tym kierunku, dlatego te¿ wybra³am
te studia.
- Sk¹d pochodzisz?
- Pochodzê z bardzo ma³ej wsi, po³o¿onej w okolicach miasta Go³dap.
- Co ci siê podoba w twojej rodzinnej
miejscowoci?
- Najbardziej mi siê podoba to, ¿e jest
tam cisza i spokój. Kiedy wracam do
domu na weekend, zawsze mogê tam
wypocz¹æ i zrelaksowaæ siê. Nie muszê nigdzie siê pieszyæ, jak to bywa
w du¿ym miecie.
- Co ciê urzek³o w miecie, w którym

studiujesz?
- Olsztyn jest miastem pe³nym m³odych
ludzi, co sprawia, ¿e têtni ¿yciem. Zawsze co siê dzieje, jest sporo wydarzeñ rozrywkowo-kulturalnych.
- Czym siê pasjonujesz?
- Pasjonujê siê tañcem. Niestety, mieszkaj¹c na wsi, nie mia³am mo¿liwoci
rozwijania swojej pasji, ale gdy tylko
mam czas, ogl¹dam programy telewizyjne z tym zwi¹zane.
- Co jest dla ciebie trudne?
- Nie lubiê wyst¹pieñ publicznych. Od
kiedy pamiêtam, zawsze siê tym stresowa³am.
- Jak wyobra¿asz sobie swoj¹ przysz³oæ? O czym marzysz?
- Chcia³abym znaleæ pracê, która zwi¹zana by³aby z kierunkiem studiów przeze
mnie realizowanym. Sprawia³oby mi to
z pewnoci¹ ogromn¹ przyjemnoæ.
Równie¿ chcia³abym podró¿owaæ, zwiedzaæ inne kraje, poznawaæ ró¿ne kultury i jêzyki. Tak jak ka¿da kobieta,
pragnê³abym mieæ szczêliw¹, kocha-

Spotkanie autorskie
z Joann¹ Siedleck¹

2 grudnia o godz. 13:00 w sali widowiskowej ROK MG
odby³o siê spotkanie z pisark¹, Joann¹ Siedleck¹. Osobne
spotkanie mia³o równie¿ miejsce w Warmiñsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej im. prof. Tadeusza Kotarbiñskiego w
Olsztynie Filia w Olecku.
Joanna Siedlecka  polska eseistka, reporta¿ystka urodzi³a siê 24 lutego 1949 w Bia³ymstoku. Ukoñczy³a Wydzia³ Psy-

Fot. Teresa Rakus

j¹c¹ siê rodzinê i na swojej ¿yciowej
drodze mieæ wiêcej radoci ni¿ smutków.
- ¯yczê, ¿eby Ci siê uda³o. Dziêkujê za
rozmowê.
Anna Cichowicz
Budujemy fundusz stypendialny.
Jeli mo¿esz  pomó¿!
Olecka Fundacja
Rozwoju Przedsiêbiorczoci
19-400 Olecko,
ul. Wojska Polskiego 5
Nr rachunku bankowego:
80 1020 4724 0000 3002 0043 8341
Tel. 87 5201817

chologii, pedagogiki i dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Debiutowa³a w 1971 roku na ³amach prasy studenckiej, pomiêdzy 1975-1981 by³a etatowym pracownikiem redakcji tygodnika studenckiego itd., potem tygodnika Kultura. Wspó³pracowa³a z Ryszardem Kapuciñskim, którego by³a
studentk¹, oraz m.in. z Teres¹ Torañsk¹ i Barbar¹ £opieñsk¹.
Po zawieszeniu wydawania Kultury i negatywnej weryfikacji dziennikarki po 13 grudnia 1981 roku, Joanna Siedlecka
zajê³a siê wy³¹cznie eseistyk¹. Od 2000 r. jest wyk³adowc¹ w
Wy¿szej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wañkowicza w
Warszawie. Cz³onkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Wolnego S³owa.
Autorka zas³ynê³a g³onymi reporterskimi biografiami o
Witoldzie Gombrowiczu, Zbigniewie Herbercie, Jerzym Kosiñskim,
Witkacym.

Tygodnik Olecki otrzyma³ od Pani Joanny Siedleckiej
autograf, który publikujemy.
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(29)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

U³an Ude/Mongolia  Jining/Chiny, 27.07.2007 r.
Lamaizm znów odrodzi³ siê w Mongolii
Od szóstej rano nie mog³em spaæ, ale wsta³em przed dziewi¹t¹. Niesamowity upa³. 200 metrów od naszego hostelu znajduje
siê kompleks wi¹tynny Gandan. Poszlimy tam z Tomkiem.
Weszlimy od strony naszego hostelu, a nie g³ównym wejciem, w zwi¹zku z tym nie p³acilimy za wstêp. Normalnie
bilet kosztuje 2500 tugrików (prawie 3 dolary). Kompleks ciekawy, modl¹ce siê dzieci, mnisi buddyjscy, go³êbie na placu.
Tutejszy klasztor buddyjski jest najwa¿niejszym orodkiem
religijnym w kraju. Za datê jego za³o¿enia przyjmuje siê 1838
rok.
Gandan stanowi unikatowy zespó³ dawnej architektury (w którym widoczne s¹ style: mongolski, tybetañski, chiñski oraz mieszane), we wnêtrzach wi¹tyñ przechowywane s¹ bezcenne rêkopisy i ksylografy (ksi¹¿ki blokowe) m. in. mongolskie, tybetañskie,
sanskryckie, mand¿urskie i chiñskie, liczne
rzeby, zabytki malarstwa religijnego i rzemios³a
artystycznego.
Obecnie lamaizm znów odrodzi³ siê w Mongolii. Gandan, który stanowi³ przez lata rodzaj egzotycznej osobliwoci dla turystów,
znów zape³ni³ siê mnichami.
Póniej poszlimy skorzystaæ z internetu.
Kawiarenek internetowych w U³an Bator jest
sporo. W hostelu siedzielimy do godziny
17.30. Bylimy ju¿ spakowani i wyk¹pani. Szkoda
wyje¿d¿aæ z kraju, w którym cz³owiek czuje
siê bardzo dobrze.
Mongolia to kraj rozleg³ych niekoñcz¹cych
siê stepów, wiecznie pokrytych niegiem gór
i lodowców, krystalicznie czystych jezior i rzek,
dziewiczych lasów oraz surowych pustynnych krajobrazów.
To kraj wiecznie b³êkitnego nieba, gdzie s³oñce wieci prawie

Modl¹ce siê dzieci.

przez ca³y rok, niezale¿nie od pory roku, to kraj nietkniêtej
dziewiczej przyrody oraz nieskazitelnie czystego powietrza.
Mongolia to równie¿ kraj o bardzo bogatej wielowiekowej historii, posiadaj¹cy specyficzn¹ kulturê i tradycje nomadów.
Bia³e mongolskie jurty na tle rozleg³ych stepów, narodowe
wiêta i zwi¹zane z nimi tradycje, praktyki buddyjskie, mongolskie tradycyjne dania oraz stroje, koczownicze ¿ycie ludnoci  to wszystko sprawia, ¿e Mongolia jest niepowtarzalnym, egzotycznym krajem, tak bardzo ró¿ni¹cym siê od wspó³czesnej cywilizacji. I w³anie dlatego sta³a siê mi bliska.

Kompleks wi¹tynny Gandan.
Na dworzec kolejowy szlimy pieszo. Pot siê z nas la³, ale
wytrwalimy, pokonuj¹c dystans prawie 2 km. Czekalimy tu
jeszcze doæ d³ugo. O godz. 19.25 przyjecha³
poci¹g relacji U³an Bator  Huhehaote w Chinach, a o 20.00 odjechalimy. Nie by³o pchania
siê i tego ca³ego t³oku jak w Chinach. Mamy
miejsca 11 i 12 w wagonie II klasy. Razem z
nami w wagonie i w ogóle w ca³ym sk³adzie
jedzie kilkunastu bia³ych. Nasz czteroosobowy
przedzia³ dzielimy z Niemcem i jego doros³¹ córk¹.
Jestemy zaskoczeni wygl¹dem wagonu. Czysto, pociel, posi³ek (zapakowany w folii) w cenie
biletu  2 bu³eczki, woda mineralna, miêso, jogurt, chusteczka higieniczna. Po chwili wagonowa, rozmawiaj¹ca trochê po rosyjsku, przynios³a herbatê w fili¿ankach. Do mnie zwróci³a
siê takimi s³owami:  Wy russkij?  Niet, paliak. Odpar³em. Pewnie by³a trochê zaskoczona, albo zdumiona. Wymienilimy kilka zdañ
po rosyjsku.
Jadê poci¹giem mongolskim w komfortowych
warunkach. To rekompensata za ich z³e drogi i
za brak dróg.

C.d.n.
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HEJ KOLÊDA, KOLÊDA

Dnia 21 grudnia 2008r o godzinie 14:00
w Regionalnym Orodku Kultury Mazury Garbate w Olecku rozpocz¹³ siê
wi¹teczny koncert Pañstwowej Szko³y
Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Olecku pod tytu³em ,,Hej
kolêda, kolêda.
Podczas koncertu us³yszelimy dobrze wszystkim znane kolêdy, takie jak
miêdzy innymi: ,,Wród nocnej ciszy,
,, Dzisiaj w Betlejem czy ,,Gdy siê Chrystus
rodzi. Moglimy te¿ ws³uchiwaæ siê w
dwiêki mniej znanych kolêd i pastora³ek, jak: ,,Bracia patrzcie jeno lub ,, Weso³¹
nowinê.
wi¹teczny koncert organizowany przez
szko³ê dla ca³ej spo³ecznoci oleckiej

stanowi ju¿ wieloletni¹ tradycjê. Koncert przybiera ró¿ne formy  to jase³ek, to spektaklu bo¿onarodzeniowego, to koncertu kolêd, jak mia³o to miejsce w tym roku. Koncert, jak
zwykle bardzo interesuj¹co, prowadzi³a pani Jolanta Werner,
przybli¿aj¹c s³uchaczom historiê s³uchanych kolêd i tradycje
kolêdowania. Niecodziennym, od kilku lat kultywowanym, elementem koncertu jest poznawanie i piewanie wraz z publicznoci¹ nowych  wspó³czesnych, nie znanych jeszcze kolêd,

jak przedstawiona trzy lata temu kolêda Zapiewam
Jezuskowi Stanis³awa Moryty, b¹d starych ju¿
zapomnianych, jak ,,Gore gwiazda Jezusowi oraz tegoroczna  ,,Dnia jednego o pó³nocy.
Wykonawcami grudniowego koncertu by³y zespo³y kameralne dzia³aj¹ce w szkole: orkiestra dêta
pod kierunkiem pana J. Orlika, chór szkolny pod
dyrekcj¹ pani J. Machalskiej, zespó³ instrumentów
dêtych drewnianych pod kierunkiem pani W. Kordowskiej, zespó³ perkusyjny przygotowany przez pana
H. Rutkowskiego, trio fletowe pod kierunkiem pana
W. Borowika, zespó³ kameralny przygotowany przez
pana T. Gawroñskiego oraz zespó³ akordeonowy pod
kierunkiem pana Z. Grzanki i W. Borowika.
Udzia³ w koncercie kolêd oprócz uczniów wziêli
absolwenci oraz nauczyciele.
Atmosfera wype³nionej po brzegi sali koncertowej by³a mi³a i rodzinna. I ju¿ dzi, choæ jeszcze czas,
zapraszam wszystkich na kolejny koncert kolêd.
Marta Ulikowska
 przewodnicz¹ca samorz¹du uczniowskiego PSM I st
w Olecku

'
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Karuzela ruszy³a

Ciep³y koniec roku 2008 w³aciwie tego
nie zapowiada³. wiêta z powodu braku
niegu nie mia³y odpowiedniego charakteru.
Co siê jednak w powietrzu wisia³o. Krêc¹cy wiatr i kr¹¿¹ce na ró¿nych wysokociach chmury zapowiada³y rych³¹ zmianê
pogody. Wêdkarze obserwuj¹cy codziennie rano termometry i ledz¹cy na wszystkich stacjach radiowych i telewizyjnych
prognozy pogody, z radoci¹ zacierali jeszcze
nie zmarzniête ³apki. Ale ju¿ ka¿dy wiedzia³. Id¹ mrozy. I sta³o siê. Zaraz po
wiêtach pierwsi napaleñcy i ryzykanci
ruszyli na lód. Tutaj uwaga. Pierwszy lód
jest twardy i mocny, jednak wchodzenie
na pokrywê kilkucentymetrow¹ jest wy³¹cznie g³upot¹! Powtarzam po raz kolejny. Czy kilka, nawet wypasionych, okoni jest wartych tego aby osierociæ ¿onê i
dzieci! Koledzy, nie ryzykujcie ¿ycia, drugiego nie bêdzie!
10 cm to ju¿ jednak zupe³nie bezpieczna
gruboæ lodu, na tyle nawet, ¿e mo¿na
zorganizowaæ podlodowe zawody. Tak¹
w³anie ponad 10-cio centymetrow¹ pokrywê lodow¹ posiada³ Pilw¹g ju¿ 3 stycznia, dlatego Klub Wêdkarski Ukleja zorganizowa³ tam otwarcie sezonu.
W sobotê o 7,30 najwiêksi zapaleñcy i jednoczenie przyjaciele Uklei zameldowali siê nad jeziorem. Bardzo serdeczne przywitanie, sto lat odpiewane dwóm
Mieczys³awom, krótka odprawa i ruszamy na lód. Wiêkszoæ po raz pierwszy w
tym roku. Nadzieje wielkie, jednak rozczarowanie, niestety, równie¿. Okonie nie
gryz¹, przynajmniej te wielkopasiaste.
Maluchy oczywicie wracaj¹ do wody.
Pojedynczy wêdkarze trafiaj¹ na pojedyncze
p³otki. Jedynie Jurek Rynkowski namierzy³ p³ociowe zimowisko i kilkadziesi¹t rybek

wy³owi³. Przyp³aci³ to jednak sporym wych³odzeniem, poniewa¿ ³owisko znajdowa³o siê na otwartej przestrzeni i przeszywaj¹cy wiatr przewia³ Jurka do szpiku koci. Ale có¿ to dla takiego twardziela jak mistrz kominiarstwa, Jerzy!
Zmarz³, ale wygra³, i to bezapelacyjnie.
A oto wyniki:

1. Jerzy Rynkowski
2. Krzysztof Krajewski
3. Marian Wojsiat
4. Mieczys³aw Szczerbakow
5. Andrzej Gorlewski
6. Robert Anuszkiewicz
7. Grzegorz Makowski
8. Krzysztof Gryniewicz
9. Robert Moroz
10. Tomasz Zaniewski

2635 pkt
1320 pkt
1220 pkt
1100 pkt
945 pkt
930 pkt
745 pkt
680 pkt
650 pkt
570 pkt

Najwiêksze ryby zawodów z³owili:
Robert Moroz leszczyka 295 pkt oraz
Mieczys³aw Sowulewski okonia 210pkt.
Nie s¹ to wyniki rzucaj¹ce na kolana.
Z³owilimy równie¿ kilkaset malukich
jazgarzy i gdyby nie wyj¹tkowo szkodniczy charakter tych rybek, z luboci¹
wy¿eraj¹cych ikrê innych, cennych gatunków ryb, wróci³yby one do jeziora.
Có¿, jezioro Pilw¹g czêsto nie daje
spodziewanych efektów, ale w pokrywie
lodowej jest Mistrzem wiata! I przede
wszystkim ze wzglêdu na bezpieczeñstwo
tak czêsto tam ³owimy.
Po zawodach oczywicie wspólne
biesiadowanie. Trochê ¿artów, kawa³y, du¿o umiechu i plany na nastêpne spotkania.
Z wêdkarskim pozdrowieniem
Arnold Hoci³³o
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Wspomnienia Haliny Drozdowskiej (10)

Nie wiem jak cz³owiek
to wszystko prze¿y³...

TO:  A co siê dzieje z pani rodzin¹? Mia³a pani dwie córki i syna?
HD:  Najstarsza córka mieszka w
Suwa³kach. Ju¿ jest na emeryturze. Bo
ona skoñczy³a studia. By³a nauczycielk¹. Bibliotekê prowadzi³a. M³oda kobieta, skorzysta³a z przepisu i jest na emeryturze. Ona ma ju¿ dwóch wnuków. Dla
mnie to prawnuki. Ma bardzo dobrego
mê¿a. Jeszcze pracuje! Jeszcze jest w pe³ni
czynna.
TO:  To ta córka z Suwa³k mia³a
córkê...
HD:  Mia³a córkê i syna. Syn pojecha³ gdzie za granicê. Siedzi w Holandii. Skoñczy³ maturê i nie chcia³ dalej
siê uczyæ. Takie czasy. Pokombinowa³...
ka¿dy leci na Zachód. A córka jej wysz³a za m¹¿ i jest w Suwa³kach.
TO:  I ma dwoje dzieci?
HD:  Tak! To moje prawnuki: Julek
i Tyberiusz. Ja mówiê: Co? Tyberiusz?
No ju¿ ja wszystko widzia³am, ale, takie? Siê mia³am. Ale teraz nazywaj¹ go
Tybek.
TO:  Mówi Pani, ¿e córka jest taka
czynna na emeryturze. Co ona robi?
HD:  Ona jest aktywna. Co robi.
Gdzie lata. Ona jedzi na jakie szkolenia. Ja mówiê: Ty szalona! A ona na to:
- Przecie¿ jestem taka m³oda! M¹¿ jej ma
tak¹ sta³¹ kuroniówkê. Bo jak tu w Olecku
likwidowali jego zak³ad, to on dosta³ tak¹
kuroniówkê a¿ do osi¹gniêcia wieku
emerytalnego. Potem pójdzie na tê emeryturê. Ma tam chyba 450 z³otych. W

zasadzie to nie wiem ile.
Córka ma te¿ emeryturê i sobie jeszcze dorabia. Gdzie tam lata, po bibliotekach. Ja do niej: - Dzieciaku uspokój
siê, odczep siê ode mnie. Sied spokojnie. Jaki kurs  mia³a kszta³ciæ jakich
nauczycieli. Dzwoni i ¿ali siê: - Mamo,
wiesz, ju¿ mia³am ten kurs. Ale powiedzieli, ¿e nie maj¹ pieniêdzy na kontynuacjê. A ja do niej: - I czego siê martwisz? Najwy¿ej mniej zarobisz. Masz
emeryturê!
TO:  A m³odsza córka?
HD:  M³odsza córka od dziesiêciu
lat jest u swojej córki w Wiedniu. Wyjecha³a i tam pracuje.
TO:  Czyli u Pani wnuczki?
HD:  Tak. M³odsza córka mia³a te¿
córkê i syna. Jej córka, a moja wnuczka,
wyjecha³a do Wiednia, tam wysz³a za m¹¿.
I ona potem ci¹gnê³a tam swoj¹ matkê,
Bo¿enkê. Bo starsza, ta z Suwa³k, to Barbara. Córka pracuje tam i ma pracy bardzo du¿o. Ona skoñczy³a tutaj w Olecku
Technikum Rolnicze. Tutaj wybudowa³a ten kioseczek na Nocznickiego.
TO:  Ten miêdzy Chemixem, a
Zyndrama?
HD:  Tak. My dorabialimy siê z
moim Dziadkiem tylko z pracy swoich
r¹k. Nic nie mielimy. Gdy trochê zarobilimy, to m¹¿ kupi³ jaki kiosk. Za PeeReLu to by³o du¿o tych kiosków. Do
Suwa³k jedzilimy na przetarg. Przyci¹gnêli go do Olecka.
Handlowalimy w takiej w³anie budce.

Pani Drozdowska przy grobie mê¿a.

Guziki od munduru
Pana Jana Drozdowskiego,
na których orze³ jest w koronie.

Naszywki od munduru
Pana Jana Drozdowskiego.
Dorobilimy siê emerytury i dobrze nam
by³o. Naprawdê! Ja nie narzekam.
Na pocz¹tku to dziadek wózkiem
wozi³ towar. Potem m¹¿ wys³a³ syna na
kurs kierowców. Mówi: - Wiesz co, Tadzik, ja teraz bêdê sk³ada³ pieni¹dze i kupimy
wielki samochód. I kupilimy piêciotonowego Stara. Potem jeszcze kupilimy ¯uka. Bo potem m¹¿ wozi³ towar
te¿ dla swoich kumpli. I za to oni p³acili.
Naprawdê, dorobilimy siê swoj¹ ciê¿k¹
prac¹. Doszlimy do wszystkiego. Potem m¹¿ poszed³ na emeryturê. Ja posz³am na emeryturê. A Dziadek mówi
tak: - Wiesz co, to teraz ja powiem Bo¿ence, aby ona siê zwolni³a z pracy. Po
co ma tam za marne grosze pracowaæ?
Syn Tadzik bêdzie kierowc¹, ona w sklepie
i bêd¹ mieli bardzo dobrze. I ta Bo¿enka
zwolni³a siê z pracy w PZGS. Przysz³a
do pracy w sklepie. I jak to u pana Drozdowskiego  ksiêgowoæ musi byæ! U
niego nawet jeden grosz nie zgin¹³. Mówi³:
- Ja was nie oszukam. Przyniecie mnie
pieni¹dze. Skoñczy siê miesi¹c. Rozliczymy
dochód. Musz¹ byæ pieni¹dze na towar,
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pracuje ,przyjecha³a i mówi: - Babciu, muszê siê zmierzyæ.
Jak kocham te wnuki. Bardzo je kocham. Te najm³odsze
s¹ tak kochane!
TO:  Czêsto Pani¹ odwiedzaj¹?
HD:  No, wie Pan. Wnuczka pracuje. Ma dobr¹ pracê. Gosia, córka Barbary z Suwa³k, by³a polonistk¹. Gdy
skoñczy³a studia to ona nie mia³a pracy. W Suwa³kach
absolutnie. Nie by³o nawet mowy. Przyjecha³a do Olecka i znalaz³a pracê tutaj w spo³ecznym gimnazjum na
M³ynowej. Trochê tam, potem trochê w Dwójce. Zarabia³a bardzo ma³o, a jeszcze do Olecka musia³a dojechaæ do pracy. W Suwa³kach og³osili konkurs. Potrzebowali do pracy w wiêziennictwie. Ona siê zg³osi³a i
jeszcze dwóch facetów. No i ona wygra³a. Ona przesz³a
wszystkie testy. Ma jaki stopieñ oficerski. Na kursy
musia³a jedziæ, strzelaæ. Ja jej na to: - Goka i ty strzelasz? Jeszcze kogo zastrzelisz? Ona: - Nie babciuniu
kochana, nie. No i dobrze jej tam siê powodzi. Jej m¹¿
pracuje w Olecku. Doje¿d¿a, bo w Suwa³kach nie by³o
dla niego pracy. A ta Gosia to ju¿ po piêtnastu latach
mo¿e iæ na emeryturê. Mówiê jej aby tej pracy trzyma³a
siê rêkami i nogami.
Dzisiaj jestem taka zmartwiona. Wczoraj pochowali
babciê mê¿a Gosi. Ona by³a taka sympatyczna kobieta.
Mój m¹¿ strasznie j¹ lubi³. Jak mymy siê spotkali, to
zawsze by³o mi³o. Ona by³a nauczycielk¹. Dzwoni³a. I
na imieniny. Przedwczoraj córka dzwoni. Mówi: - Wiesz,
Babcia Jania zmar³a. Ja mówiê: - Nie przyjadê, dzieciaku, bo jestem taka chora. Ledwie ¿ywa jestem.
Nie pojecha³am. Mog³am pozara¿aæ tych ludzi.

Ksiêgowe zapiski Pana Jana Drozdowskiego
dotycz¹ce zbiorów kapusty.
resztê wam oddam. Oni siê na to zgodzili. By³y to bardzo
dobre czasy. Nie by³o konkurencji. Bylimy my i jeszcze, chyba Pañstwo Przekop. I towar by³ ³adny. Jeszcze teraz spotykam ludzi, a oni do mnie mówi¹: - Proszê Pani, takich jab³ek
jak u was to ja nigdy ju¿ nie kupi³em. By³y takie czyste. A ja
na to: - Wie, pan, to ju¿ jest historia.
Dziadek zawsze mówi³, ¿e towar trzeba umieæ sprzedaæ:
 Daj mi cierkê... i on te jab³ka wyciera³, ¿e by³y b³yszcz¹ce,
¿e jak kto przyszed³ to oczyma za nimi wieci³. A Dziadek
tak je pouk³ada³. Mówi: - Najpierw oko kupuje. Umia³ ludzi
zachêciæ do kupowania. A potem ca³e Olecko, ¿e najlepsze
jab³ka mo¿na kupiæ u Drozdowskich. A m¹¿ zna³ odmiany.
Wiedzia³, które s¹ smaczne. A te jab³ka by³y takie b³yszcz¹ce,
¿e... To wszystko zas³uga mojego mê¿a. Ja bym tego sama nie
zrobi³a.
Potem m¹¿ przepisa³ kiosk na Bo¿enkê. Córka jeszcze d³ugo handlowa³a. Potem wyjecha³a do tego Wiednia.
A teraz Bo¿enka rozwali³a ten stary i postawi³a kioseczek
na tym samym miejscu. Teraz tam jest taki ma³y sklepik.
TO:  A co z synem?
HD:  On mieszka w Olecku. Jest tapicerem. Na Nocznickiego ma zak³ad.
TO:  A co z wnuczkami?
HD:  Kocham te wnuczki. Przecie¿ s¹ ju¿ i prawnuki! Mam
ju¿ szeæ wnuczek i szeæ prawnuczek. Przyje¿d¿aj¹ do mnie i
wszyscy tutaj na framudze wejcia do kuchni siê mierz¹. Najwy¿sza jest Gosia, ta z Suwa³k. Ta Gosia, co w Suwa³kach

Ksiêgowe zapiski dotycz¹ce zbioru grzybów.
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Warto zobaczyæ

Andrzej Malinowski

SZESKA GÓRA

Dojazd: Olecko-Kowale Oleckie (skrêciæ w lewo, przejechaæ przez tory kolejowe)-Che³chy-Szeszki jest bardzo prosty. Samochodem mo¿na dojechaæ do podnó¿a góry i na sam
szczyt. W Szeszkach przy przystanku PKS z drogi asfaltowej
zje¿d¿amy na w¹ski kamienisty trakt. Zreszt¹ w samej miejscowoci wiêkszoæ domów zbudowana jest z kamienia i cegie³; sporo budynków jest opuszczonych. Tu¿ przy drodze
ustawiono kamienny pomnik powiêcony ofiarom wojny, napis zatarty i nieczytelny.

Wystêpuje tu wierzba lapoñska i m¹cznica lekarska.
Na po³udniowym stoku znajduj¹ siê ruiny starego cmentarza ewangelickiego otoczonego kamiennym murkiem.
Po stokach Szeskiej Góry wspinali siê i byli na jej szczycie w sobotê 18 padziernika 2008 r.: Czarek Lasota, Wojtek
Jegliñski i Andrzej Malinowski.

Parkan cmentarza ewangelickiego.

Droga u podno¿a Szeskiej Góry.
Na pó³nocny zachód od wsi znajduje siê najwy¿sze wzniesienie Mazur Wschodnich  Szeska Góra o wysokoci 308,9
m n.p.m. Nie wyró¿nia siê ona zbytnio wysokoci¹ wzglêdn¹,
poniewa¿ jest otoczona innymi wzniesieniami.
Wierzcho³ek góry i urwiste zbocza porasta w wiêkszoci
wierkowo-sosnowy las. Szczyt oznakowany jest ma³ym kamiennym s³upkiem (punkt wysokociowy), który znajduje siê
pod drewnianym sto³em (dziwne); i stanowi ma³¹ polanê. Mo¿na
natkn¹æ siê tutaj na drewniane szcz¹tki niemieckiej wojskowej wie¿y obserwacyjnej. A tu¿ przy drodze na ¿wirowniê (na
szczêcie nieczynn¹). U podnó¿a góry po³o¿one s¹ dwa gospodarstwa rolne. W niewielkich zag³êbieniach wytopiskowych utworzy³y siê ma³e oczka wodne.
Na pó³nocno-wschodnim stoku góry wystêpuje wiele
g³azów narzutowych, które przypominaj¹ go³oborza z Gór
wiêtokrzyskich. Tutejsza rolinnoæ jest inna od wystêpuj¹cej w pobli¿u Puszczy Boreckiej. wiadczy to o odrêbnoci
klimatycznej i przyrodniczej Szeskiej Góry i Garbu Szeskiego.

Punkt wysokociowy - oznakowanie szczytu.

M¹cznica lekarska - gatunek roliny z rodziny wrzosowatych. Ma wiele nazw zwyczajowych: chrocina, m¹cznica
garbarska, niedwiedzie grono. Wystêpuje w strefie arktycznej i umiarkowanej pó³kuli pó³nocnej. Jest pospolita na rozleg³ych obszarach pó³nocnej czêci ni¿u Polski, lokalnie bywa
rzadka i bardzo rzadka. Rolina wiat³olubna, zasiedlaj¹ca
widne, rzadkie bory sosnowe, suche wrzosowiska. Wystêpuje pojedynczo lub w skupiskach, czasami tworzy zwarte ³any
o powierzchni kilkunastu hektarów.

Czarek i Wojtek na szczycie.
Rolina objêta w Polsce cis³¹ ochron¹ gatunkow¹. Zosta³a mocno przetrzebiona przez intensywne pozyskiwanie dla
celów leczniczych i zniszczona wskutek rozbudowy przemys³u.

Oczka wodne i fragment go³oborza.

!
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Komentarze i refleksje
Remanent na koniec 2008 roku

Nie³atwo jest podsumowaæ rok 2008! Tyle siê dzia³o!  w
polityce, gospodarce, na wiecie, w kraju, w Olecku, we w³asnym biznesie i w domu. Trudno to wszystko ogarn¹æ i wybraæ rzeczy najwa¿niejsze. Wiem, ¿e bêdzie to wybór selektywny, bo dla ka¿dego najwa¿niejsze bêdzie co innego.
Dla mnie najwa¿niejsz¹ spraw¹ w polityce krajowej jest
chyba definitywne zmarginalizowanie partii oszo³omskich: LPR,
Samoobrona i PiS. Mo¿e wreszcie Polska zacznie mia³o patrzeæ do przodu, a nie ci¹gle op³akiwaæ dawne bohaterskie
klêski narodowe.
Czy pamiêtamy jeszcze jak nas oszo³omstwo straszy³o Unia
Europejsk¹? Jakie to nieszczêcia spotkaæ mia³y polskich rolników, polskich konsumentów, ca³ej Polski, która jakoby mia³a utraciæ niepodleg³oæ i swoje chrzecijañskie wartoci. Na
szczêcie oszo³omstwo skompromitowa³o siê samo.
Ze zdarzeñ gospodarczych wyró¿ni³bym ostatnie porozumienie koalicji rz¹dowej z SLD i odrzucenie kilku prezydenckich wet, a tym samym ocalenie wa¿nej ustawy o emeryturach pomostowych, o ograniczeniu esbeckich przywilejów
emerytalnych i o uproszczeniu procedur w odralnianiu grun(V77204)

 nie tylko polityczne
Grzegorz Kudrzycki

tów miejskich i podmiejskich. To bardzo wa¿ne ustawy i bardzo dobrze, ¿e nie bêd¹ blokowane przez Pana Prezydenta.
To s¹ konkrety, a nie ¿aden PR, jak ci¹gle pisze pewien uparciuch z Tygodnika. To s¹ ustawy, do których jak do je¿a
podchodzi³y przez kilkanacie lat ró¿ne ekipy rz¹dowe i brakowa³o im odwagi, by zadrzeæ z silnymi grupami pracowniczymi i zwi¹zkami zawodowymi. Nasz Pan Prezydent tez wola³
wygodnie p³yn¹æ z pr¹dem.
Wydarzeniem wiatowym bêdzie rozszerzaj¹cy siê kryzys
finansowy, zafundowany nam przez bankowych magików od
pomna¿ania pieniêdzy. Racjê ma Leszek Balcerowicz, który
mówi, ¿e naruszenie zasad zdrowej ekonomii koñczy siê kiedy kryzysem.
Niektórzy twierdz¹, ¿e to nowoczesna forma bardzo inteligentnej wojny, bez ofiar w ludziach i zniszczeñ materialnych,
a kapita³ przep³ywa i tak gdzie trzeba. Przecie¿ ratowanie gigantów finansowych i gospodarczych przez rz¹dy ich krajów
odbywa siê na koszt spo³eczeñstwa tych krajów!
A jakie zdarzenie 2008 wyró¿ni³bym w Polsce? Oprócz ci¹g³ej wojny polsko-polskiej, to jest PiS-PO, albo te¿ Tusk-Kaczyñski, wymieni³bym:
- obchody 90-rocznicy odzyskania niepodleg³oci przez
Polskê  zorganizowane i zupe³nie spieprzone przez Pana Prezydenta;
- obchody 25 rocznicy Nobla dla Lecha Wa³êsy i docenienie przez ca³y wiat robotniczego przywódcy Solidarnoci.
Nale¿a³oby jeszcze wymieniæ wycofanie naszych wojsk z
Iraku  to te¿ konkret, nie ¿aden PR!
Pozostaje jeszcze mój w³asny ma³y biznes i moje sprawy
domowe. Otó¿ w 2008 roku odbi³em siê od dna, przesta³em do
biznesu dok³adaæ, biznes zacz¹³ finansowaæ siê sam, a nawet
zostawiaæ niewielki przychód. Zrobi³em kapitalny remont samochodu i dokoñczy³em remont domu. Pouk³ada³em ¿ycie osobiste, zawar³em rozejm z w³asn¹ ¿on¹ i w³asnym szwagrem.
Nawet pilimy ju¿ razem len¹ wódkê!
Postawi³em te¿ kwiatek i zapali³em wieczkê teciowej 
niech jej ziemia lekk¹ bêdzie. Zrzuci³em 8 kg nadwagi i stwierdzi³em, ¿e wiat, mimo wszystko, jest piêkny, a mnie siê wreszcie
chce chcieæ.
Mylê, ¿e Nowy Rok bêdzie jeszcze lepszy, czego te¿ ¿yczê wszystkim Czytelnikom Tygodnika Oleckiego, mieszkañcom Olecka, s¹siadom, znajomym, przyjacio³om i adwersarzom.
Grzegorz Kudrzycki

"
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AUTO-MOTO
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
V22411
(V67101)

Marcin Sienica
ul. Paderewskiego 3A

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

AUTO - CZÊCI - SPRZEDAM

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K22420a
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V67110a
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-52001-11
V64303
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V71718
* Fiat CC, 900B, 1996, tel. 0-696-417-445
L9418
* Mercedes 124, 2,5D, 1991, tel. 0-513-054-401
V302
* Olep Astra Combi, 1,7TD, wersja ciê¿arowa, odpis vat, 1999,
11.900 z³otych, tel. 0-609-144-600, 0-513-012-024
V1602
* Opel Corsa, 1,5TD, 1999, tel. 0-508-097-660
V312
* VW Multivan, 2,5TDI, 2006, pe³na opcja, 85 tysiêcy z³otych,
tel. 886-304-221
V322
* VW Passat Combi, 2001, 1,9TDI, 24 500 z³otych, tel.
0-605-144-976

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA
* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. K27503
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V69620
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16

(K28002)
(V75606)

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

V1702

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L11111
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V76305
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L11209
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (087) 520-22-07. V2501
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250

D@RKOMP

K22510b

Przemys³aw Atkielski

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

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

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

V71608

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V7061a
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel. (087)
520-05-15.
V1801

00

do 22

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

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

(V76415)

* przewozy zagraniczne: Niemcy, Belgia, tel. 0-501-033-921 K26008

RARYTAS  restauracja  katering, imprezy okolicznociowe,

wesela, chrzciny, urodziny, stypy, bilard.
Obiady abonamentowe (dwa dania  9 z³, dzieci  6 z³)
Tel. 0-696-058-124
(V66911)

* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V71108
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L11904
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V75106
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533

K31420

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

V71208

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47

V67210a

KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 0-602-117-509. ZAPRASZAMY

(V70309)

V72407

(V76205)

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 10

00

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V76005

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

PIZZA NA TELEFON

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

(V70109)

V27403

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

T anie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,

tel. (087) 520-01-89
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L11706

Krupin 14A

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

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

Agencja Kredytowa KORZYCIK

(K28102)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

SERWIS OGUMIENIA

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V70509
ul. Kolejowa 31

V71708

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

US£UGI

(V69809)

* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88

(V26904)

AUTO-MAX

* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
V69630

US£UGI

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

* Meble zachodnie: skórzane, komody, segmenty, wyroby z
mosi¹dzu, lustra, ul. Kopernika, tel. 0-608-146-978 V2302
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17

V71308

* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 K27812
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. K17303
* przeprowadzki, transport, tel. 0-880-017-569

K26406

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V1902)

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)

* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V2021

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4452)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-520-2314
V59310f
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V72207
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L10812
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5245
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K952a
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1052a
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27223b
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1552a
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L12002

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

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

Tel. 0-601-094-364

INNE
* chcê uszczêliwiæ mi³¹, zadban¹ Pani¹ w wieku oko³o 50 lat,
cel towarzyski i matrymonialny, na SMS nie odpowiadam,
tel. 0-721-587-468 po 18.00
K201
* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 0-609-720913 po 18.00
L11607
KUPIÊ
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182

K27832

PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32
V76215
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421
L3335
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
K28012
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L10515
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V76225
SPRZEDAM
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
K27912
* dawna szko³a, Markowskie, tel. 0-510-189-301
V72310
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V2011
* dzia³kê budowlan¹, Mo¿ne, tel. 0-510-189-301
V72330
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, tel. 0-87-520-26-12
V72340
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V72227
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-12
V72350
* mieszkanie 60 m.kw. Nory, tel. 0-87-520-26-12
V72360
* mieszkanie dwupokojowe 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V71328
* notebook, promocja, superceny, du¿y wybór, Hit-Tech,
tel. 0-87-520-05-15
V1811
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 K27822
* siedlisko ko³o Zatyk, tel. 0-510-189-301
V72370
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 V1912
* sklepb-bar z mo¿liwoci¹ adaptacji na mieszkanie w Golubkach, szosa Olecko  Go³dap, tel. 0-604-514-845
K27003
* sprzedam mieszkania jednopokojowe 33m2
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A V44608
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V77214
WYNAJEM
* lokal na dzia³alnoæ gospodarcz¹, ul. Targowa 12, tel.
0-508-945-732
K102
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V72217
* pomieszczenia magazynowe lub produkcyjne, Kukowo, tel.
0-721-587-468
K301
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku

(V76105)

(K27702)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

(V72707)

biurowe, kuchenne,
garderoby, dzieciêce

(V27005)

MEBLE

WYWÓZ MIECI
(K21215)

* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 0-87-520-31-70 L11508
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.
V70009
* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
K26207
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V69010

26 93390006 0000 0006 6992 0001
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Akademia Tañca
Performance Flow zaprasza

18 stycznia o godz. 19:00 w sali AGT Regionalnego Orodka
Kultury w Olecku Mazury Garbate odbêdzie siê pokaz tañca nowoczesnego, na który zaprasza Akademia Tañca Performance Flow.
W programie:
* Heilotes  spektakl tañca wspó³czesnego w choreografii
Karoliny Garbacik
* Freakish Style (FAHS)  (bboying)
* Pokaz zespo³ów Freeze i Fluid w choreografii Doroty Baranowskiej

Z forum.olecko.info
Email:genewa1950@o2.pl
Wpis: Ciekawe kto wpad³ na idiotyczny pomys³ likwidacji
autobusów z Lenart do Olecka w dni wolne od pracy?
Z Lenart w wolne dni nie mamy ani jednego autobusu!!!
Nie ka¿dy ma auto ¿eby dojechac do Olecka i wróciæ! Zgroza!!!
genowefa

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich
(K27602)

Centrum Rolin Ozdobnych

Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09
(V26704)
(K26701)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

Pamiêtnik znaleziony
w kaftanie bezpieczeñstwa
Dokoñczenie ze s. 20.
zdaniach o dzia³aniu Salonu, np. przez dzia³anie wp³ywowej
prasy: Intelektualne wygibasy publicystów [ ] udowadniaj¹cych, ¿e sprawiedliwoæ jest zemst¹, donoszenie za pieni¹dze
nieszczêciem dla donosiciela, czerñ biel¹, [...]. Doda³ dalej, ¿e
ta si³a Salonu ...by³a w stanie zrobiæ wariata i hunwejbina
nawet ze Zbigniewa Herberta, i nie mia³a w tym ¿adnych skrupu³ów. O Zbigniewie Herbercie nie mo¿na pisaæ i mówiæ inaczej jak o naprawdê uczciwym i wielkim poecie i cz³owieku bez
skazy. Jeli niszczy siê takich ludzi za ich ¿ycia i po nim to
wiadczy tylko ile z³a jest w tej nieformalnej sile sprawczej.
Dzi jednak patrzymy na wschód i sprawê gazu. Mnie dziwi
postawa tzw. Europy Zachodniej. Premier Putin wrêcz z umiechem na ustach mówi, ¿e mo¿e robiæ co mu siê tylko spodoba
z gazem, mo¿e k³amaæ i opowiadaæ bajki o z³ej Ukrainie. By
chwilê potem odwo³aæ to co mówi i stwierdziæ, ¿e k³ama³... A
Francja i Niemcy kupuj¹ to jako dobr¹ monetê. W³adza w krajach starej Europy , albo jest zdziecinnia³a, albo zatraci³a resztki
zdrowego rozs¹dku zapatrzona w we w³asne cele i problemy.
Pod symbolami Unii Europejskiej np. prezydent Francji Syrakozy po prostu robi z siebie durnia (wg siebie wielkiego polityka) rzucaj¹c siê na wodospad lanej wody przez w³adze Rosji.
Prezydent Kaczyñski ma racjê: UE nie ma ¿adnej polityki wspólnej,
a politykê dwóch g³ównych pañstw, któr¹ maj¹ wspieraæ inni
cz³onkowie. Socjalistyczne has³o w jednoci si³a to bzdura,
któr¹ przez ponad 40 lat przerabialimy w PRL i RWPG. Kryzys
gazowy wyranie pokazuje, ¿e UE nie jest przygotowana na
jednoæ i wspólne dzia³anie. Teoretycznie najsilniejszy na wicie twór ekonomiczny i gospodarczy mdleje z wra¿enia w odpowiedzi na byle bzdurê wyg³aszan¹ przez administracjê Putina, bo przecie¿ coraz bardziej widaæ, ¿e prezydent Rosji Miedwiediew to tylko pozorant.
Do poczytania za tydzieñ.
PAC

L
(K26804)

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

12

Orodek
Galeria Wies³awa B. Bo³tryka.
czynny
stycznia
codziennie
w godz. 800-1800
tel. 520-23-36
(V69610)

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

(087) 520 40 29

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V67011)

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

%
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Kalendarz imion

Walerii
Bernarda, Hilarego, Honorata, Marcela,
Marcelego, Ottona, Waldemara, Walerego, Waleriusza, W³odzimierza
17 stycznia
Antoniny, Henryki, Honoraty, Marceliny
Antoniego, Henryka, Jana, Juliana, Mariana, Rocis³awa, Sabiniana, W³odzimierza
18 stycznia
Beatrycze, Eleny, Krystyny, Liberty, Libertyny, Ma³gorzaty
Bogumi³a, Jarope³ka, Leonilla, Piotra,
Pryski
19 stycznia
Erwiny, Eufemii, Gildy, Henrietty, Marty, Sary
Andrzeja, Antoniego, Bronis³awa, Erwina,
Henryka, Hilarego, Makarego, Mariusza,
Racimierza, Ratymira

13 stycznia
Bogumi³y, Bogus³awy, Godfrydy, Melanii, Niki, Weroniki
Bogomira, Bogumi³a, Bogus³awa, Godfryda, Hilarego, Izydora, Leoncjusza, Lwa,
Remigiusza
14 stycznia
Marcyny, Maryny, Marzyny, Niny, Rados³awy, Ruth
Amadeusza, Domos³awa, Feliksa, Hilarego, Makarego, Malachiasza, Odona,
Ordona, Radogosta, Rados³awa
15 stycznia
D¹brówki, Dobrawy, Dory, Gabrieli, Idalii, Ity
Aleksandra, Alfreda, Arnolda, Domas³awa,
Domos³awa, Gabriela, Izydora, Makarego, Maura, Paw³a
16 stycznia
Beaty, Berty, Honoraty, Marceli, Tiny,

Malarz królów i ksi¹¿¹t
Taki przydomek nadano flamandzkiemu
artycie Antonemu van Dyck. W pocz¹tkach XVII wieku by³ on najbardziej
wziêtym portrecist¹. By³ uczniem, a póniej wspó³pracownikiem Rubensa. W
m³odym wieku wyjecha³ do Italii, gdzie
studiowa³ malarstwo. W tym samym czasie
namalowa³ wiele portretów arystokratów.
Van Dyck by³ twórc¹ nowej koncepcji portretu reprezentacyjnego. Pokazywa³ on portretowanego w ca³ej postaci,
w wytwornym stroju, na tle kotary, frag-

mentu architektury lub ogrodu. Obrazy
jego, podkrelaj¹ce wykwint i urodê
modeli, niezmiernie siê podoba³y.
W 1632 roku van Dyck zosta³ nadwornym malarzem króla Anglii Karola I.
W przeci¹gu zaledwie kilku lat namalowa³ szereg portretów w³adcy i jego rodziny. Malarz portretowa³ tak¿e osoby
ze sfer dworskich. Do Antwerpii van Dyck
ju¿ nie wróci³. O¿eni³ siê z Angielk¹ i do
mierci pozosta³ w Londynie. Jego malarstwo wywar³o silny wp³yw na angielskich portrecistów XVIII wieku.

Mas³o

Cukier cytrynowy

Ziemniaki

Jedna ³y¿eczka

... mo¿na przygotowaæ umieszczaj¹c w
jednym s³oiku skórkê otart¹ z cytryny
wymieszana z cukrem.

... mo¿emy przechowywaæ przez d³u¿szy
czas bez lodówki, gdy zalejemy je przegotowan¹, osolon¹ i ostudzona wod¹,
tak aby ca³e by³o przykryte.

...posiekanej natki pietruszki zawiera
wiêcej witaminy C ni¿ jedna cytryna.

... ugotuj¹ siê szybciej, jeli dodamy do
nich ³y¿kê margaryny lub mas³a.



KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
F kupiê

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 (nie cytat)
na nadchodz¹cy tydzieñ
S³yszê pochwa³y czêsto czasów dawnych.
Co w nich lepszego by³o, nie pojmujê:
Ma³o dzi mamy w ¿yciu chwil zabawnych,
Ale by dawniej by³y, te¿ nie czujê,
Tak samo jak dzi jedli, pili, spali,
Tak siê rz¹dzili i tak ciêli lasy,
I tylko wiêcej uszu obcinali
W te dawne czasy!
Artur Bartels (1818-1885)

PRZYS£OWIA

 Póna zima d³ugo trzyma.
 Wina, zbo¿e cierpi¹ szkodê, zima za
nieg, gdy da wodê.
 Gdy styczeñ burzliwy niegami, lato
burzliwe z deszczami.
 Bój siê w styczniu wiosny, bo marzec zazdrosny.
 Zima, gdy nie wymrozi, lato te¿ nie
dogodzi.

Nasz przepis
Tym razem do podanego ni¿ej
przepisu drukujemy krótki komentarz. Przepis pochodzi z przewodnika Najlepsza mazurska kuchnia.
Jego autorem jest pracownik wydawcy przewodnika Wydawnictwa
Mazurskiego z Gi¿ycka Dymitris
Cumanis, który jest pó³krwi Grekiem.
Mówi on, ¿e sa³atka grecka w swojej
ojczynie nazywa siê horiatiki, co
oznacza: wiejska. Serwowana w Polsce
w wielu lokalach z sosem winegret,
groszkiem, sa³at¹, grecka jest tylko
z nazwy.

Sa³atka grecka
wg Dymitrisa

2 du¿e pomidory, 1 redni ogórek, 1 papryka, 1/2 cebuli czerwonej,
10 oliwek, ok. 10 dag sera feta,
oliwa z oliwek, pieprz
Ogórek, paprykê i pomidory kroimy w kostkê, cebulê w piórka, oliwki
w kr¹¿ki. Ca³oæ mieszamy i odstawiamy na oko³o 5 minut. Doprawiamy
sol¹ i pieprzem pamiêtaj¹c o s³onawym smaku sera feta. Dodajemy
pokrojony w kostkê ser feta oraz
oliwê z oliwek i delikatnie mieszamy.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e dostêpny w
Polsce ser typu feta, w przeciwieñstwie do orygina³u, jest miêkki i
podatny na rozpadanie. Dlatego wiêc
ostateczne mieszanie przeprowadzamy
bardzo delikatnie.

&
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SKRÓCONY KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH
ORGANIZOWANYCH I WSPÓ£ORGANIZOWANYCH

PRZEZ MOSiR OLECKO w 2009 r. (czêæ I  do 1 czerwca 2009 r.)
Nazwa imprezy
X Noworoczny mecz pi³ki no¿nej

Data
Kto uczestniczy
Organizatorzy
Miejsce
01.01.
Pi³karze ,,CzarnychOlecko oraz amatorzy z
MOSiR , ,,Czarni”
MOSiR
godz.12.00
Olecka
IV Noworoczny Turniej Tenisa Ziemnego na hali
01.01.
Wszyscy chêtni
MOSiR , SKS ,,Korab”
Hala ZST w Olecku
godz.15.00
Otwarty Turniej Halowej Pi³ki No¿nej
11.01
Wszyscy chêtni
MOSiR , SKS ,,Granit”
Hala ZSLiZ w Olecku
godz.9.00
niegowy Puchar SP Nr 1
14.01.
Szko³y podst. z powiatu oleckiego
MOSiR , UKS przy SP Nr 1
MOSiR
godz.10.00
Otwarty Turniej Tenisa Sto³owego
17.01.
Wszyscy chêtni
MOSiR , ,,Czarni”
Hala ZS w Siejniku
Woj. turniej pi³ki no¿nej ¿aków
18.01.
Dru¿yny z listy WMZPN
Czarni, WMZPN Olsztyn
Hala ZST Olecko
w hali
godz. 10.00.
Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego na hali
25.01. godz.10.00
Wszyscy chêtni
MOSiR , UKS przy ZS w Wieliczkach
Hala ZS w Wieliczkach
Turniej siatkówki ,,4-osobowej”
07.02.
Wszyscy chêtni
MOSiR , UKS przy LO w Olecku
Hala LO w Olecku
godz.10.00
Walentynkowy Turniej Tenisa Sto³owego
14.02.
Wszyscy chêtni
MOSiR , ,,Czarni’
Hala ZS w Siejniku
Turniej halowej pi³ki no¿nej o Puchar Prezesa
15.02.
Zaproszone kluby pi³karskie
MOSiR , ,,Czarni”
Hala ZST w Olecku, hala ZSLiZ w
,,Czarnych”
Olecku
VIII Halowe Mistrz Powiatu w la SP
18.02.
Szko³y powiatu oleckiego
MOSiR , SKS ,,Korab” przy ZST, OTSS
Hala ZST w Olecku
El. turnieju tenisa sto³owego o Puchar Gazety
Olsztyñskiej
Mistrzostwa Woj.Warm.-Mazurskiego w karate
kyokushin
Halowe Mistrzostwa Powiatu w pi³ce no¿nej
ch³opców SP

21.02.

Tenisici sto³owi z Gminy Olecko

MOSiR , ,,Czarni”

Hala ZS w Siejniku

21.02.

Karatecy z woj.Warm.-Mazurskiego

Hala ZST w Olecku

24.02.

Szko³y powiatu oleckiego

MOSiR , Olecka Szko³a Sztuk Walki
Karate Kyokushin , PZK
MOSiR , UKS przy ZS w Wieliczkach

VIII Halowe Mistrz Powiatu w la Gim.
Mistrz Powiatu gimn w halowej pi³ce no¿nej ch³
Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego dla kobiet na
hali
El. Rejonowe do turnieju tenisa sto³owego o
Puchar Gazety Olsztyñskiej
Otwarty Turniej Szachowy o Puchar STO w
Olecku
Miêdzynarodowy Memoria³ I.Jasieluna i
F.Pietro³aja w tenisie sto³owym
Powiatowe Sztafetowe Biegi Prze³ajowe (kl.
IV,V,VI)
Elim. gminne do turnieju ,,Coca Coli”
Rozgrywki pi³karskie ,,dzikich dru¿yn szk.podst.
I,II, III,IV,V,VI kl. i Gim.
Otwarty turniej tenisa ziemnego
Turniej streetbola
Nocny turniej tenisa ziemnego
Otwarty turniej tenisa ziemnego
Turniej siatkówki pla¿owej
Mistrz. Powiatu - Trójbój LA
Mistrz. Powiatu - Czwórbój LA
Turniej tenisa ziemnego
Szkolna Liga LA ( Rejon )
El. gminne turnieju pi³ki Z podwórka na stadion
Nocny turniej tenisa ziemnego
Turniej tenisa ziemnego
Turniej siatkówki pla¿owej
El. pow. do turnieju pi³ki Z podwórka na stadion
Mistrzostwa Polski Lekarzy w tenisie ziemnym
IX Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet
WTA „Olecko Cup”
Turniej pi³karski o puchar Prezesa UKS SP3
II Igrzyska Milusiñskich

25.02.
05.03.
08.03.

Gimnazja powiatu oleckiego
Gimnazja z powiatu oleckiego
Wszyscy chêtni

MOSiR , SKS ,,Korab” przy ZST, OTSS
MOSiR , SKS ,,Korab” przy ZST
MOSiR

14.03.

Tenisici sto³owi z rejonu LZS oleckiego

MOSiR, ,,Czarni”

21.03.

Wszyscy chêtni

MOSiR , ,,Czarni”

22.03.

Wszyscy chêtni

MOSiR, ,,Czarni”

Szko³a Spo³eczna w Olecku
ul.M³ynowa 8
Hala ZST w Olecku

02.04.

Po 5 ch³ i 5 dz z ka¿dej klasy szk.podst.

MOSiR, POSS

Obiekty MOSiR

15.04.
27-30.04.

Gimnazja Gminy Olecko
Dzieci i m³odzie¿ z powiatu oleckiego

MOSiR
MOSiR

Obiekty MOSiR
Obiekty MOSiR

01.05.
02.05.
02.05.
03.05.
03.05.
07.05.
07.05.
10.05.
12.05.
14.05.
16.05.
17.05.
17.05.
20.05.
22 – 24.05.
25 – 31.05.

Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Uczn.kl. V i m³.
Uczn. kl. VI i m³
Wszyscy chêtni
Gimn. z rejonu LZS
SP z Gminy Olecko
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
SP z powiatu oleckiego
Lekarze – tenisici z ca³ej Polski
Tenisistki z ca³ej Europy i wiata z listy
WTA
Zaproszone szko³y
Dzieci przedszkolne i
kl. I – III szk.podst.
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni- szk. podst.

MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR , POSS
MOSiR , POSS
MOSiR
MOSiR , LZS Olsztyn
MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR
MOSiR , OTSS

Korty MOSiR
,,Plac Pawlaka”
Korty MOSiR
Korty MOSiR
Obiekty MOSiR
Obiekty MOSiR
Obiekty MOSiR
Korty MOSiR
Obiekty MOSiR
Obiekty MOSiR
Korty MOSiR
Korty MOSiR
Obiekty MOSiR
Obiekty MOSiR
Korty MOSiR
Korty MOSiR

MOSiR , UKS ,,Trójka”
MOSiR , Urz¹d Miejski , OTSS

Obiekty MOSiR
Obiekty MOSiR

MOSiR , ,,Czarni”
MOSiR
MOSiR

wietlica MOSiR
Korty MOSiR
Obiekty MOSiR

Turniej szachowy juniorów z okazji Dnia Dziecka
Turniej tenisa ziemnego dla dzieci
Wycigi rowerowe dla dzieci

27.05..
30.05..
30.05.
01.06.
01.06.

Hala ZS w Wieliczkach

Hala ZST w Olecku
Hala ZST w Olecku
Hala LO Olecko
lub Hala ZS w Wieliczkach
Hala ZS w Siejniku

Objanienia:
MOSiR  Miejski Orodek Sporu i Rekreacji w Olecku
POSS  Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe
OTSS  Oleckie Towarzystwo Sportu Szkolnego
WMZPN  Warmiñsko Mazurski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej
LZS Olsztyn  Warmiñsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe w Olsztynie
skróty: SP, Gimn., Ponadgimn. - szko³y podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne
skróty: M.Pow. - Mistrzostwa powiatu oleckiego
Uwaga! Terminy niektórych imprez sportowych mog¹ ulec zmianie nie z winy MOSiR.
Kalendarz bêdzie uzupe³niony o imprezy okolicznociowe i imprezy organizowane przez poszczególne zwi¹zki sportowe, stowarzyszenia i inne organizacje.
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Migawki z meczu Czarni Justyna Olecko - Rreszta wiata 5:5
w obiektywie Boles³awa S³omkowskiego (01.01.2009 r., godz. 12:00)

Dobra obrona przez bramkarza.

Ten pan przyby³ prosto z balu...

Jedna ze zdobytych bramek.

Ognisko integracyjne.

TENIS ZIEMNY
W dniu 1 stycznia 2009 roku w hali
Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku
rozegrano IV Noworoczny Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Dyrektora ZST.
W turnieju wyst¹pi³o 5 zawodników,
w tym dwie dziewczêta. Turniej rozegrano systemem tie-brekowym. Zawodnicy
grali ka¿dy z ka¿dym. Koñcowa kolejnoæ turnieju to:
1. Micha³ Karniej
2. Dariusz Karniej
3. Stefan Dawidowicz
4. Patrycja Supronowicz
5. Monika Maksimowicz
Zwyciêzcy serdecznie gratulujemy a
wszystkim uczestnikom dziêkujemy za
udzia³ w turnieju. Do zobaczenia za rok.
Organizatorem turnieju byli: Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Olecku oraz SKS Korab

Fot. Dariusz Karniej
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

Witam Pañstwa po ca³ym tygodniu.
W zasadzie nie mo¿na nic z³ego powiedzieæ o Nowym Roku. Trwa dopiero oko³o
dwóch tygodni i tylko ci co wierz¹ w cuda
mogli spodziewaæ siê wielkich zmian lub
przemian. Niestety, ale ci co oczekiwali
na cuda, ponownie siê zawiedli. W naszym kraju jednak co mi siê podoba, to
cuda, które s¹ podstaw¹ wiary ludzi w
lepsze jutro. U nas nikt nie wierzy w dobr¹ wolê w³adzy, polityków czy administracji. Praktycznie ka¿da dyskusja o tych
trzech s³owach koñczy siê albo k³ótni¹,
albo ogólnym zniechêceniem lub ca³kowit¹ rezygnacj¹ w wiarê w zmiany i lepsze jutro. Wszelkie wielkie oczekiwania
zazwyczaj okazuj¹ siê niczym wiêcej jak
niele napompowanymi balonami. Jedyne co mo¿na tu podziwiaæ  to wielkoæ.
Bo nawet huk z takiego balonu to zazwyczaj przypomina zabawê w strzelanie
z napompowanych powietrzem papierowych torebek. Wszelkie skuteczne dzia³ania s¹ tak bolesne, ¿e poruszaj¹ g³êboko wra¿liw¹ na jêki publicznoæ. Jeszcze
parê lat temu wszelkie informacje o dzia³aniu tzw. salonu traktowa³em jako ciekawostkê lub szukanie tzw. uk³adów. Jednak
po czasie cz³owiek zaczyna zauwa¿aæ, ¿e
poza normaln¹ w³adz¹ i administracj¹ funkcjonuje jeszcze co innego: nieformalny
uk³ad znajomoci, rodzinnych powi¹zañ,
wzajemnych kontaktów itd. Kto powie,
¿e to zupe³nie normalne, bo przecie¿ nie
da siê wyeliminowaæ z ¿ycia znajomych,
rodziny czy kontaktów miêdzy ludmi. Zgoda! To nie jest do obejcia i przeskoczenia. Nie mo¿na, obejmuj¹c sto³ek czy

posadê, odci¹æ siê od rodziny czy znajomych. Doskonale to rozumiem. Tylko
pozostaje ta dziwna zale¿noæ wywo³uj¹ca doæ przykre wra¿enie, ¿e zbyt wiele
spraw rozstrzyga siê poza biurkami urzêdów, gabinetami podczas ró¿nych spotkañ, rautów, obiadów, kolacji itd. Ju¿
staro¿ytni Grecy, okrelani ojcami demokracji, zauwa¿yli ten problem i nawet stworzyli pewne prawa ograniczaj¹ce wp³yw
nieformalnych spotkañ i zobowi¹zañ na
w³adzê i podejmowanie decyzji. Jak to
dzia³a³o? Jest kilka przyk³adów, ¿e nawet
by³o to skuteczne. Prawo moralne by³o
doæ mocno eksponowane i starano siê
tego przestrzegaæ nawet powiêcaj¹c bardzo
zas³u¿onych cz³onków w³adzy, którym
zawdziêczano istnienie miast - pañstw. Za
próby narzucania nieformalnej w³adzy
uk³adów czy znajomoci dawali g³owê
najwiêksi, najm¹drzejsi czy najwierniejsi.
Ba! Nawet bohaterowie, którym wczeniej
wystawiano pomniki za ¿ycia! Przez wieki wiele kultur przejmowa³o te zasady moralne
dotycz¹ce w³adzy. Nawet Republika Rzymu
korzysta³a z tej wiedzy i na niej opar³a
wiele swoich praw, maj¹cych odzwierciedlenie w prawie rzymskim. Co prawda przez
wieki istnienia pañstwa rzymskiego, najpierw republiki, a potem cesarstwa  to
siê zmienia³o. Ale zawsze przestêpstwa
zwi¹zane z korupcj¹, nieformalnymi wp³ywami na w³adzê cigane i zwalczane by³y
ze szczególn¹ bezwzglêdnoci¹. Dochodzi³o do wieloletnich wojen, które g³ównie mia³y na celu utrzymanie swoistego
status quo Rzymu jako pañstwa prawa.
O ile rzymska (z czasów Rzymu) administracja jest nawet dzisiaj powodem do
¿artów i anegdot, to trzeba przyznaæ, ¿e

okrelenie strajk w³oski brzmi doæ jasno. Wiêc mamy pojêcie jak dzia³a³a administracja rzymska w staro¿ytnoci. Dopiero wch³oniêcie i asymilacja przez Imperium kultur wschodnich przyczyni³a siê
do wielu zmian, a w tym i rewolucji moralnej, która zaczê³a wrêcz dopuszczaæ
nieformalne i pozaadministracyjne dzia³ania, które dzi po prostu okrelamy
korupcj¹. Bizancjum kojarzy siê nam idealnie z korupcj¹, samowol¹ administracji,
naginaniem prawa i nieformalnymi grupami maj¹cymi realn¹ w³adzê poza systemem oficjalnej w³adzy. Dzi okrela siê
to po prostu salonem. To Salon okrela
jak ¿yjemy, jaki jest podzia³ w³adzy, wp³ywów i pieniêdzy. To Salon decyduje o
tym kto jest dobry, kto z³y, kto jest przydatny, a kto jest wrogiem. On okrela granice
przestrzegania prawa i wyznacza, komu i
kiedy te prawa siê nale¿¹. Okrela te¿ granice
demokracji, moralnoci i uczciwoci itd.
Jak opisa³ to jeden z najwiêkszych wrogów salonu, Waldemar £ysiak, Salon
tak siê wbi³ w nasz¹ rzeczywistoæ, ¿e
tak wielu ludzi przyjê³o to jako normê i
wszystko co powinno byæ normalne okrelane jest jako oszo³omstwo, ciemnogród,
zacofanie i z³o.
Rafa³ Ziemkiewicz, zaliczany do grona najlepszych polskich publicystów i
pisarzy (o tym wiadcz¹ nak³ady publikacji i ksi¹¿ek, iloæ recenzji, poczytnoæ,
co jest wymiernym wskanikiem, a nie
samopoklepywanie siê we w³asnym
gronie, nadawanie nagród przez znajomych
i kilkutysiêczne nak³ady, lub wydawane
jako dodatek do gazet) napisa³ w kilku
Dokoñczenie na s. 16.

PAC

Rys. Waldemar Rukæ
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